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RESUMO 
 

 

Os escritores, enquanto sujeitos sócio-históricos, conformam seu fazer literário a 
partir de uma relação concreta com o mundo da vida. Para defender essa tese, bus-
camos analisar enunciados de autores potiguares, em que tratam da sua atividade 
literária. A construção do corpus deu-se a partir de entrevistas realizadas dentro do 
projeto de extensão Voz e criação: escritores potiguares e seus processos criativos, 
cujo objetivo foi o de levar a público os processos de construção de textos de escri-
tores norte-rio-grandenses de variados gêneros literários. Para empreender a análi-
se, tomamos como marco teórico a concepção dialógica de linguagem (BAJTÍN, 
1997; BAJTÍN/VOLOSHÍNOV, 1998; BAKHTIN, 1993, 1998, 2008, 2010, 2011a, 
2011b, 2013, 2015, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b; MEDVIÉDEV, 2016; VO-
LÓCHINOV, 1995, 2013, 2017). Dentro desse escopo, abordamos conceitos bakhti-
nianos acerca da linguagem, que envolvem, sobretudo, a concepção de um sujeito 
sócio-histórico, cuja origem e sustentação está na sua relação ética com o outro. 
Sob essa perspectiva, ocupamo-nos em: (1) depreender atos éticos nos enunciados 
dos escritores analisados; (2) discutir os posicionamentos axiológicos assumidos 
pelos escritores frente a esses atos; e (3) interpretar dialogicamente como esses 
atos e esses posicionamentos se relacionam com suas práticas de escrita. A investi-
gação possui natureza qualitativa (FLICK, 2009), visto que se apoia em aspectos 
subjetivos do objeto analisado (enunciados de escritores), e está centrada sob um 
viés sócio-histórico (FREITAS, 2002). As análises são realizadas por meio de direci-
onamentos preconizados pelo Círculo de Bakhtin para uma metodologia da pesquisa 
com a língua(gem). Nesse tipo de investigação, considera-se não apenas o material 
linguístico, mas também o aspecto extraverbal da palavra, compondo uma “análise 
sociológica” (VOLOSHÍNOV, 2013). Nessa perspectiva, a linguagem é vista como 
uma construção baseada no diálogo entre o eu e o outro, entre interlocutores que se 
retroalimentam, entre vozes que discutem, se repetem, se conjugam, que se consti-
tuem, enfim, na interação entre sujeitos. Ao final, avaliamos que é admissível a tese 
proposta. Em outras palavras, é possível dizer que os escritores analisados se ca-
racterizam como sujeitos ativos, participantes na vida, constituindo, por meio dela, 
suas posições axiológicas. Essas posições, por seu turno, estão implicadas em todo 
fazer literário, que, como todo agir humano, é soerguido axiologicamente. Nesse 
sentido, diversos aspectos do exercício literário, como escolha de temas, métodos 
de escrita, leitores-espectadores imaginados, formação de linguagens etc. são con-
formados por atos éticos de sujeitos concretos. 
 
Palavras-chave: Ato ético. Posicionamento axiológico. Autoria. Escritores potiguares. 



 

ABSTRACT 
 

 

Writers, as socio-historical subjects, conform their literary work based on a concrete 
relation with the world of life. In order to defend this thesis, we seek to analyze state-
ments from potiguar authors, in which they deal with their literary activity. The con-
struction of the corpus was based on interviews carried out within the extension pro-
ject Voice and creation: potiguar writers and their creative processes, whose objective 
was to bring to the public the processes of construction of texts by writers from Rio 
Grande do Norte in various literary genres. To undertake the analysis, we take as 
theoretical framework the dialogical conception of language (BAJTÍN, 1997; BA-
JTÍN/VOLOSHÍNOV, 1998; BAKHTIN, 1993, 1998, 2008, 2010, 2011a, 2011b, 2013, 
2015, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b; MEDVIÉDEV, 2016; VOLÓCHINOV, 1995, 2013, 
2017). Within this scope, we approach Bakhtinian concepts about language, which 
involve, above all, the conception of a socio-historical subject, whose origin and sus-
tenance lies in its ethical relation towards the other. From this perspective, we are 
concerned in: (1) evidencing ethical acts in the statements from the writers analyzed; 
(2) discussing the axiological positions taken by writers in face of these acts; and (3) 
interpreting dialogically how these acts and these positions relate to their writing prac-
tices. The research has a qualitative nature (FLICK, 2009), since it relies on subjective 
aspects of the analyzed object (writers' statements) and is centered under a socio-
historical bias (FREITAS, 2002). The analyzes are carried out by means of directions 
recommended by the Bakhtin Circle for a research methodology with the language. In 
this type of investigation, it is considered not only the linguistic material, but also the 
extraverbal aspect of the word, composing a "sociological analysis" (VOLOSHÍNOV, 
2013). In this perspective, the language is seen as a construction based on the dia-
logue between the self and the other, between interlocutors that give feedback, be-
tween voices that discuss, repeat themselves, that conjugate, that are, finally, the in-
teraction between subjects. In the end, we consider that the proposed thesis is admis-
sible. In other words, it is possible to say that the analyzed writers are characterized 
as active subjects, participants in life, constituting, through it, their axiological posi-
tions. These positions, in turn, are implied in every literary act, which, like all human 
acts, is axiologically raised. In this sense, several aspects of the literary exercise, 
such as choice of themes, writing methods, imagined spectator-readers, language 
formation, etc. are conformed by ethical acts from concrete subjects. 
 
Keywords: Ethical act. Axiological positioning. Authorship. Potiguar writers. 

 



 

RESUMEN 
 
 

Los escritores, como sujetos socio-históricos, conforman su hacer literario a partir de 
una relación concreta con el mundo de la vida. Para defender esta tesis, buscamos 
analizar enunciados de autores potiguares, en que tratan de su actividad literaria. La 
construcción del corpus se dio a partir de entrevistas realizadas dentro del proyecto 
de extensión Voz e criação: escritores potiguares e seus processos criativos, cuyo 
objetivo fue el de llevar a público los procesos de construcción de textos de escrito-
res norte-rio-grandenses de variados géneros literarios. Para emprender el análisis, 
tomamos como marco teórico la concepción dialógica de lenguaje (BAJTÍN, 1997; 
BAJTÍN/VOLOSHÍNOV, 1998; BAKHTIN, 1993, 1998, 2008, 2010, 2011a, 2011b, 
2013, 2015, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b; MEDVIÉDEV, 2016; VOLÓCHINOV, 
1995, 2013, 2017). En este ámbito, abordamos conceptos bakhtinianos acerca del 
lenguaje, que involucran, sobre todo, la concepción de un sujeto socio-histórico, cu-
yo origen y sustentación está en su relación ética con el otro. Desde esta perspecti-
va, nos ocupábamos en: (1) demostrar los actos éticos en los enunciados de los es-
critores analizados; (2) discutir los posicionamientos axiológicos asumidos por los 
escritores frente a esos actos; y (3) interpretar dialógicamente cómo esos actos y 
esos posicionamientos se relacionan con sus prácticas de escritura. La investigación 
tiene naturaleza cualitativa (FLICK, 2009), visto que se apoya en aspectos subjetivos 
del objeto analizado (enunciados de escritores), y está centrada bajo un sesgo so-
cio-histórico (FREITAS, 2002). Los análisis se realizan por medio de directrices pre-
conizadas por el Círculo Bajtín para una metodología de la investigación con la/el 
lengua(je). En este tipo de investigación, se considera no sólo el material lingüístico, 
sino también el aspecto extraverbal de la palabra, componiendo un "análisis socioló-
gico" (VOLOSHÍNOV, 2013). En esta perspectiva, el lenguaje es visto como una 
construcción basada en el diálogo entre el yo y el otro, entre interlocutores que se 
retroalimentan, entre voces que discuten, se repiten, se conjugan, que se constitu-
yen, finalmente, en la interacción entre sujetos. Al final, evaluamos que es admisible 
la tesis propuesta. En otras palabras, es posible decir que los escritores analizados 
se caracterizan como sujetos activos, participantes en la vida, constituyendo, por 
medio de ella, sus posiciones axiológicas. Estas posiciones, por su parte, están im-
plicadas en todo hacer literario, que, como todo actuar humano, es edificado axioló-
gicamente. En este sentido, diversos aspectos del ejercicio literario, como elección 
de temas, métodos de escritura, lectores-espectadores imaginados, formación de 
lenguajes, etc. son conformados por actos éticos de sujetos concretos. 
 
Palabras claves: Acto ético. Posicionamiento axiológico. Autoría. Escritores potiguares. 
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PRÓLOGO 

 

 

 

Arte e vida não são a mesma coisa, mas de-

vem tornar-se algo singular em mim, na uni-

dade da minha responsabilidade. 

 

Mikhail Bakhtin 

 

 

 

As motivações 

 

Em 1986, Luiz Schwarcz fundou a editora Companhia das Letras, hoje uma 

das mais prestigiadas do país. Além de editor, Schwarcz envereda-se no campo da 

literatura. Foram quatro publicações, as duas primeiras, dirigidas ao público infanto-

juvenil, as demais, compostas por contos. Em 2015, às vésperas dos trinta anos da 

Companhia das Letras, Schwarcz iniciou uma coluna do blog da editora, com o título 

“Livre editar”. Na primeira postagem, relevou que o objetivo era apresentar “uma sé-

rie de pequenos artigos, ou nem isso, um bando de reflexões soltas sobre o objeto 

livro, ou o livro-objeto, se assim preferir o leitor” (SCHWARCZ, 2015). A coluna este-

ve ativa entre dezembro de 2015 e novembro de 2016. Nos 29 textos publicados, 

Schwarcz não se limitou às reflexões sobre o objeto-livro, explorando temas como: 

mercado editorial, cotidiano da produção livresca, relações editor-autor-leitor, mate-

rialidade e estética do livro, e, especialmente, criação literária. 

Sobre a criação, Schwarcz demonstrou sensibilidade ao percurso do autor na 

construção de seus textos, visto que, define, “escrever é um ato de entrega, genero-

sidade e compreensão” (SCHWARCZ, 2016b). Em outra postagem, classifica modos 

de criação: “Cada escritor tem seu método. Alguns batem nas teclas ou rabiscam, 

deixando em primeira instância o fluxo de consciência livre. Já outros querem ver, 

mesmo no rascunho, apenas o texto limpo” (SCHWARCZ, 2016a). É precisamente 

no interesse de editores na criação literária – e para isso Schwarcz foi aqui uma ilus-

tração – que reside a motivação desta tese. 
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Em 2010, após concurso público, assumi o cargo de Editor de publicações da 

Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EDUFRN). A função re-

quer, resumidamente, a coordenação do processo de produção de um livro, desde a 

chegada de originais até a sua impressão, incluindo o trato com as equipes de revi-

são e normalização de texto, diagramação, criação de capa e impressão. Ademais, é 

imprescindível a cordial relação com o autor, com o intuito de que ele possa contri-

buir com a produção do livro. Como se trata de uma editora universitária, a maior 

parte dos autores são docentes. Por esse motivo, são grandes as diferenças entre 

ela e uma editora comercial, como a referida Companhia das Letras. 

Sem qualquer intuito de comparação com o prestigiado editor citado, afora a 

ocupação profissional, cultivo um interesso real sobre os caminhos da criação. Sem-

pre me fascinou o exercício de imaginação empreendido pelos escritores. A despeito 

das dificuldades da profissão, soa-me lúdica a invenção de mundos. Sinto-me atraí-

do pela construção de sentidos dada pelos contornos da língua. Na realidade, acre-

dito que a escrita, de modo geral, exige inventividade. Como sonho antigo, formei-

me em Jornalismo pela UFRN em 2008. Logo entrei no serviço público, mas antes 

tive experiências em redação de jornal impresso e em assessoria de imprensa. Ad-

mito que a tarefa de escrever as matérias realizava-me mais do que apurar os fatos, 

sair às ruas, conferir dados, entrevistas pessoas (principalmente, quando elas não 

queriam ser entrevistadas). Realizo-me mesmo na escrita. 

Como Schwarcz, lancei-me na aventura literária, quando publiquei, em 2013, 

o livro Fôrma de coração e outras desventuras inclassificadas. Tratou-se de uma 

produção independente com o objetivo de tornar públicos textos (contos, aparente-

mente) que escrevi em um blogue, entre os anos de 2008 e 2009. Confesso que es-

sa publicação foi, na verdade, uma estratégia terapêutica de autoconhecimento, no 

sentido de que buscava uma melhor relação minha com a crítica externa. Em 2015, 

tive uma nova experiência. Dessa vez, dediquei-me ao gênero ensaio. Mesmo não 

sendo um formato estritamente literário, acredito que há muito de criatividade na sua 

composição. Havia solicitado afastamento do cargo de editor da EDUFRN para a 

realização desta tese e o período concedido de quatro anos deixaria-me muito tem-

po afastado. Dessa maneira, pensei que deveria registrar o conhecimento acumula-

do até aquele momento na função. Aí que surgiu o Ensaios de editor, que reúne 12 

textos sobre temas relacionados à editoração de livros, acadêmicos ou não. Além 

dessas duas experiências mais marcantes, tive publicada a dissertação de mestra-
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do, que abordou a relação de jovens leitores com livros digitais; e participei, junto a 

colegas jornalistas, da organização de um livro-homenagem a Newton Navarro, em 

que compilamos depoimentos de amigos desse artista potiguar. 

Do ponto de vista acadêmico, esta pesquisa começou a tomar corpo em 

2013, quando iniciei a especialização em Leitura e Produção de Textos, promovida 

pelo Departamento de Letras da UFRN. O ingresso ocorreu devido ao meu interesse 

nos aspectos ligados às práticas de leitura e produção de textos, em diferentes 

áreas do conhecimento. Em meu caso, interessava-me aqueles relacionados à pro-

dução acadêmica. Pensei que poderia aperfeiçoar os modos de observar e de avali-

ar trabalhos escritos, no âmbito da minha função de editor de livros. Entretanto, a 

participação nesse curso fez-me alargar conhecimentos sobre a linguagem. Um dos 

aspectos que me chamaram a atenção foi o estudo da concepção dialógica da lin-

guagem do Círculo de Bakhtin1, sobre o qual tinha alguma leitura, porém sem com-

promissos acadêmicos. A aproximação de fato ocorreu durante a disciplina Texto, 

sequência textual e gênero discursivo, ministrada pela Profa. Dra. Maria da Penha 

Casado Alves. A partir daí, intensificou-se uma curiosidade sobre aspectos da lin-

guagem recortados por uma perspectiva dialógica, que toma o outro como compo-

nente do discurso, o qual se enuncia tomado por posicionamentos axiológicos parti-

culares. Esse é o princípio teórico que guia esta tese. 

 

 

Algumas antecipações teóricas 

  

No que diz respeito a perspectivas teóricas, se faz necessário, desde já, 

adentrar nesse campo, com o propósito de melhor apresentar as questões de pes-

quisa e os objetivos a serem perseguidos. Logo, aponto, brevemente, o conceito de 

ato ético, elaborado por Mikhail Bakhtin, e que será aprofundado mais adiante. 

 A noção de ato ético se funda, dentre outros elementos, na concepção de su-

jeito, compreendido como sócio-histórico, cuja origem e sustentação está na sua 

relação com o outro, em uma relação dialógica com o que lhe é exterior e que, ao 

                                                           
1 Grupo de estudos formado por pensadores com distintas formações, interesses intelectuais e 
atuações profissionais, que se reuniu com regularidade na Rússia, entre os anos 1919 e 1929, 
levando o nome do seu membro mais conhecido: Mikhail Bakhtin (1895-1975). 
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mesmo tempo, o constitui. Essa vivência é única e irrepetível, pois se baseia na sin-

gularidade do sujeito e nas suas relações com o mundo. É dever do sujeito agir res-

ponsavelmente, sob o ato ético, em um compromisso sem justificativas ou pretextos, 

com o objetivo de que se apresente como participante pleno e único no processo do 

ser no mundo. Por ora, cabe somente essa ideia (bastante) geral. 

 De modo a exemplificar a aplicação do conceito, exponho, sinteticamente, a 

análise, realizada por Sobral (2013), do atentado terrorista de 11 de setembro de 

2011, em Nova Iorque, EUA. Esse ocorrido é percebido como enunciado concreto, 

para o qual convergem uma multiplicidade de fatores – de ordem histórica, social, 

pessoal, religiosa, econômica etc. –, não podendo ser analisado, caso queria-se 

compreendê-lo em sua complexidade, tão somente sob um olhar pontual. Nesse ca-

so, estamos diante de um ato, em que atuam diversos agentes. Desse modo, limitar-

se ao conteúdo do ato ou ao ato como produto, como coisa acabada, é deixar de 

entender o processo em sua complexidade, em que se apreende a totalidade do 

evento “atentado terrorista”. Nessa ótica, temos como arcabouço “a amplitude de 

inter-relações retrospectivas e prospectivas de que faz parte o ato, o que nos impe-

de de vê-lo como coisa isolada, deslocada, um todo em si infenso a quaisquer outros 

eventos ou sistema de eventos” (SOBRAL, 2013, p. 30). 

No caso do atentado, não é possível, em perspectiva bakhtiniana, analisá-lo 

apenas como um momento isolado do confronto entre Estados Unidos e o grupo ter-

rorista Al-Qaeda, que assumiu a autoria do ataque. Para Sobral (2013, p. 30), deve-

se analisá-lo tendo-se em conta “um processo de oposição histórica mais amplo, 

secular, entre Ocidente e Oriente, manifesto em uma sequência de atos com o pas-

sado e, como provam os atos ulteriores, com o futuro, com outros atos agressivos da 

mesma espécie”. Nesse contexto, concebe-se o sujeito bakhtiniano, que, a partir de 

sua relação ativa com o meio, toma posições axiológicas dentro do ato. A decisão do 

sujeito, compreendida como ética, “depende assim do caráter de um sujeito situado, 

em vez de impor-se a partir de fora e de modo abstrato a um sujeito transcendental, 

desengajado, sem interesses específicos” (SOBRAL, 2013, p. 31). 

 De modo análogo, Szundy (2014) apropria-se do conceito de ato ético2, em-

bora utilize-o em uma outra esfera de atividade. A autora busca realizar uma discus-

                                                           
2 Szundy (2014) denomina-o como “ato responsável”, pois se apoia na tradução Para uma filosofia do 
ato responsável (BAKHTIN, 2010). Essa e outras questões do ato serão debatidas na seção 3. 
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são sobre as características da educação e da formação docente a partir de suas 

leituras do Círculo de Bakhtin. Nisso, parte de sua vivência real e concreta como lin-

guista aplicada e professora, atuando na formação inicial e continuada de professo-

res, percurso que identifica como “fluxo do existir-evento” da sua vida, e no qual pro-

duz e acessa enunciados de diferentes matizes. 

Nessas circunstâncias, Szundy (2014) busca a teoria do educador Paulo Frei-

re (1921-1997), e avalia que é possível estabelecer um diálogo profícuo entre as 

concepções da Pedagogia freiriana e as do Círculo. Para isso, interpreta que o pen-

samento de Freire sobre a educação reivindica a constituição de um ser humano 

capaz de inserir-se no mundo para transformá-lo, ressaltando, como faz a filosofia 

da linguagem do Círculo, a agentividade do ser humano. Por conseguinte, Szundy 

(2014) analisa que essa inserção no mundo relaciona-se com a filosofia do ato ético 

defendida por Bakhtin (2010), que “enfatiza a singularidade sem álibi do nosso exis-

tir-evento construída a partir da responsabilidade e responsividade do eu para mim, 

do eu para o outro e do outro para mim” (SZUNDY, 2014, p. 16). É por meio dessa 

reflexão que Szundy (2014) propõe a ideia de “educação como ato responsável”. 

Para concretizar sua proposta, Szundy (2014) procurou relacionar as concep-

ções do Círculo com os diálogos realizados em um existir-evento concreto, qual se-

ja: o projeto Práticas de linguagem em diferentes áreas do conhecimento na escola 

pública (PLIEP), iniciativa voltada para a formação docente, que partiu da concepção 

de linguagem como constitutiva dos processos de construção e de transformação do 

conhecimento científico. No escopo do projeto, considerava-se que: 

 

A apreciação valorativa de que práticas de linguagens não situadas 
impedem uma participação social mais efetiva, ratificando processos 
de exclusão social, ecoa enunciados presentes em documentos ofi-
ciais, como parâmetros, orientações e referências curriculares, e a 
ideologia cristalizada nos campos da Linguística Aplicada e Educa-
ção de que não há álibis para nossas escolhas pedagógicas na me-
dida em que tais escolhas podem ter implicações sociais graves 
(SZUNDY, 2014, p. 26). 

  

Essa e outras premissas passam a atuar como orientadoras de um processo 

educacional em que se apresentam sujeitos participativos e atuantes. Nessa linha, 

Szundy (2014) expõe suas intepretações sobre o que seria educar como ato respon-

sável, o que resultaria, segundo suas conclusões, pensar uma educação responsiva, 

que leve em conta as demandas sociais da contemporaneidade. 
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 Do mesmo modo que Sobral (2013) e Szundy (2014), ocupo-me em convocar 

os pressupostos bakhtinianos, especialmente o do ato ético, e todos aqueles nele 

envolvidos, para interpretar, em uma outra esfera, novos atos. Refiro-me à esfera da 

criação literária, sobre a qual, defendo, sujeitos realizam igualmente atos éticos. Es-

sa interpretação parte de uma análise de enunciados, elaborados por escritores po-

tiguares, cuja construção descrevo a seguir. 

 

 

O corpus 

 

A construção do corpus para esta investigação deu-se antes de iniciá-la for-

malmente. Na esteira do interesse na criação literária, idealizei e concretizei, dentro 

das ações da EDUFRN, o projeto de extensão Voz e criação: escritores potiguares e 

seus processos criativos. O objetivo era o de levar a público os processos de cons-

trução de textos de escritores norte-rio-grandenses de variados gêneros literários. O 

projeto contou com parceria do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-rio-

grandenses (NCCEN). Entre os anos de 2014 e 2015, realizaram-se sete edições, 

em que foram entrevistados: Paulo de Tarso Correia de Melo, Tarcísio Gurgel, Diva 

Cunha, Vicente Serejo, Francisco Ivan, Edilson Pinto e César Ferrario (Ver Anexos). 

Em debate com o NCCEN3, foi proposto que os entrevistados representassem uma 

variedade de gêneros literários, com indicações do Núcleo. 

A dinâmica do projeto consistia em entrevistas realizadas por um mediador, 

papel que exerci em todas elas. A cada edição, um entrevistado. Inicialmente, apre-

sentava-se o autor com a leitura de um breve histórico, destacando o seu trabalho 

literário e citando suas principais obras. A entrevista iniciava-se a partir de um rotei-

ro4 previamente definido, em que tópicos podiam ser expandidos ou suprimidos. 

Após esse período, era aberta a participação do público presente com questões que 

convergissem para a temática da criação literária. 

                                                           
3 Nesse debate, estavam os professores Edna Rangel e José Luiz Ferreira, então diretora e vice-
diretor do NCCEN, respectivamente, e o professor Humberto Hermenegildo, ex-diretor do NCCEN e 
também estudioso da literatura potiguar. 

4 Ao idealizar o projeto, não tinha a certeza de incluí-lo na construção de uma pesquisa acadêmica. 
Dessa forma, apenas alguns dos roteiros puderam ser recuperados (ver Apêndices). Os outros foram 
elaborados à mão, em folhas avulsas, não sendo possível o resgate. 
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Desde a gestação, supus que o Voz e criação poderia ser uma oportunidade 

para a elaboração de um projeto de tese no campo dos Estudos da Linguagem, que 

incluísse as entrevistas como corpus para análise, o que de fato ocorreu. Por essa 

razão, todas as entrevistas foram gravadas, a fim de se tornarem material de estudo. 

 

 

Os fins 

 

Antes de definir questões e objetivos de pesquisa, julgo importante frisar o 

que não é intuito desta investigação. Esta tese não se ocupa em compreender a 

enunciação poética, isto é, não se detém sobre a materialidade literária de cada um 

dos escritores, sejam seus romances, seus contos, suas crônicas, suas poesias etc. 

O que se busca é analisar enunciados de escritores – na forma de entrevistas –, nos 

quais o tópico principal orbita sobre processos de criação literária. 

Para tanto, tomo a linguagem sob a perspectiva dialógica. Dito isso, faço no-

vas antecipações teóricas. De modo resumido, a perspectiva dialógica da linguagem 

considera os falantes como sujeitos sócio-historicamente situados, isto é, imersos 

em um universo cultural-ideológico, sobre o qual se posicionam axiologicamente, a 

partir de valores construídos na interação com outros sujeitos.  Desse modo, tem-se 

em conta que a expressão do sujeito não brota em terra seca, estéril. Para comuni-

car-se, ele apropria-se de enunciados alheios, envolvendo-os sob um manto de valo-

res construídos socialmente, os quais constituem o discurso daquele que ora se 

apresenta. Tais enunciados alheios podem ser compreendidos como vozes sociais, 

ou seja, discursos socialmente compartilhados e valorados, portanto, coletivamente. 

Ao elaborar uma hipótese de trabalho, anoto: os escritores, como sujeitos só-

cio-históricos, conformam a criação literária a partir de uma relação concreta com o 

mundo da vida. Isso é o que se pretende perceber a partir desse estudo. 

Nesse sentido, são estas as questões de pesquisa: 

• Que atos éticos podem ser evidenciados nos enunciados de escritores, 

quando do discurso de criação literária? 

• Que posicionamentos axiológicos os escritores assumem frente a esses 

atos? 

• De que maneira esses posicionamentos axiológicos se relacionam com 

suas práticas de escrita? 
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Avançando, proponho como objetivo geral: analisar enunciados de autores 

potiguares, em que tratam da criação literária, tomando como marco teórico a con-

cepção dialógica de linguagem. E com a finalidade de atingir o objetivo geral, res-

pondendo às questões de pesquisa, apresento os objetivos específicos: 

• Depreender atos éticos nos enunciados dos escritores analisados; 

• Discutir os posicionamentos axiológicos assumidos pelos escritores frente 

a esses atos; 

• Interpretar dialogicamente como esses atos e esses posicionamentos se 

relacionam com suas práticas de escrita. 

 

 

Os meios 

 

Apresentados os objetivos, é preciso expor o modo como pretendo interpretar 

os enunciados de escritores, com o intuito de obter análises significativas. Como dito, 

a técnica utilizada para a geração de dados foi a entrevista, que é compreendida aqui, 

conforme Vergara (2009, p. 3), como [...] “uma interação verbal, uma conversa, um 

diálogo, uma troca de significados, um recurso para se produzir conhecimento sobre 

algo”. Vale dizer que, no caso desta investigação, trata-se de uma entrevista coletiva, 

constituída de circunstâncias particulares, pois, além das idiossincrasias de cada en-

trevistado, o público presente também é interlocutor. Em vista disso, a cada edição do 

projeto, uma nova conjuntura é formada. Essa perspectiva se coaduna com os aportes 

teóricos da pesquisa, explicitados na seção 1. 

Das sete entrevistas realizadas, três foram escolhidas para a análise. Isso de-

corre da grande extensão dos áudios captados5, o que dificulta ou mesmo inviabiliza 

o estudo de todos. O critério utilizado para a escolha foi o de incluir escritores de 

diferentes gêneros literários, a fim de ampliar as visões sobre a escritura. Além dis-

so, optei por enunciados que mais discorriam sobre o tema proposto: a criação lite-

rária. Há casos em que o entrevistado enveredava por digressões, discorrendo so-

bre temas alheios ao interesse da pesquisa ou apresentando relatos históricos, ou 

mesmo particulares, que pouco ou nada tangenciavam a criação literária. Atento a 

                                                           
5 Paulo de Tarso Correia de Melo (1h21), Tarcísio Gurgel (2h04), Diva Cunha (2h21), Francisco Ivan 
(2h07), Vicente Serejo (2h08), Edilson Pinto (1h27), César Ferrario (1h49). 
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esses critérios, selecionei os enunciados que se mostraram mais relevantes: Diva 

Cunha (poesia), Tarcísio Gurgel (conto) e César Ferrario (dramaturgia).6 

Para cada um deles, aponto para o que chamarei de temas (Quadro 1), os 

quais defino como os eixos para os quais convergem os posicionamentos axiológicos 

dos escritores. Pelos temas, suscitados durante as entrevistas, são concretizados 

aquilo que identifico como atos éticos. Todos serão perscrutados nas últimas seções. 

 

Quadro 1 – Temas destacados na análise 

Diva Cunha 

(a) A escrita engajada 

(b) A mulher na literatura 

(c) A antropofagia com João Cabral de Melo Neto 

Tarcísio Gurgel 

(a) A literatura versus realidade 

(b) A construção de linguagem(ns) 

(c) A escrita memorialística 

César Ferrario 

(a) A efemeridade do texto teatral 

(b) O teatro (a)moral 

(c) O teatro dialógico 

 

 

Realizadas e selecionadas as entrevistas, uma questão impõe-se: De que 

modo é possível analisá-las? Nas obras do Círculo bakhtiniano, não é apresentado 

um modelo metodológico sistematizado para investigações sobre a linguagem. São 

pontuais as ideias para uma incursão metodológica. Bakhtin (2017a) alertou que o 

enunciado, como ele o concebeu, se posiciona como uma unidade no então novo 

campo da comunicação discursiva, e, por isso, é guiado por uma “lei específica”, 

exigindo uma metodologia especial, até mesmo uma ciência especial, incluída em 

uma disciplina específica7. Quando se contrapõe às “ciências naturais”, Bakhtin 

(2017a) defende que nas ciências humanas devem ser desenvolvidos métodos es-

pecíficos, levando em conta as particularidades da área, como o enfoque axiológico. 

                                                           
6 O uso das entrevistas foi devidamente autorizado pelos escritores selecionados (Ver Apêndices). 

7 Para o estudo da língua em sua integridade concreta e viva, Bakhtin (2013) propõe a fundação da 
Metalinguística, campo científico que contempla os “aspectos da vida do discurso que ultrapassam – 
de modo absolutamente legítimo – os limites da linguística” (BAKHTIN, 2013, p. 207). 
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 Ao tratar da análise da palavra artística, cujo entendimento amplio para a pa-

lavra em termos gerais, Voloshínov (2013, p. 90) defende uma “análise sociológica”, 

que se inicia exclusivamente na composição verbal e linguística de uma obra, mas 

que não deve limitar-se a isso. Deve, na verdade, espraiar-se para outros aspectos 

da palavra, como a articulação, a imagem sonora, a entonação e a significação. Es-

sa abordagem também está refletida quando Volóchinov (2017, p. 220) defende uma 

“ordem metodologicamente fundamentada” para o estudo da língua concreta: 

 

1) formas e tipos de interação discursiva em sua relação com as 
condições concretas; 2) formas dos enunciados ou discursos verbais 
singulares em relação estreita com a interação da qual são parte, isto 
é, os gêneros dos discursos verbais determinados pela interação dis-
cursiva na vida e na criação ideológica; 3) partindo disso, revisão das 
formas da língua em sua concepção linguística habitual. 

 

Pelo exposto, e conforme avalia Faraco (2009, p. 40), nos textos do Círculo 

de Bakhtin, “não nos deparamos [...] com a formalização de um método científico 

propriamente dito, mas com grandes diretrizes para construirmos um entendimento 

mais amplo das realidades sob estudo”. Ciente dessas diretrizes, Brait (2004, p. 190) 

afirma que o trabalho metodológico, analítico e interpretativo com textos/discursos, 

no tocante à concepção dialógica da linguagem, 

 

[...] se dá, sempre, esmiuçando campos semânticos, micro e macro-
organizações sintáticas, marcas e articulações enunciativas que ca-
racterizam o(s) discurso(s) em foco e indiciam sua heterogeneidade 
constitutiva, o gênero a que pertencem e os gêneros que nele se ar-
ticulam, a tradição das atividades em que se inserem, o inusitado de 
sua forma de ser discursivamente, sua participação ativa nas esferas 
de produção, circulação e recepção que lhes conferem existência, 
status e efetiva atuação. 

 

Nesse âmbito, a linguagem é vista como uma construção baseada no diálogo 

entre o eu e o outro, entre interlocutores que se retroalimentam, entre vozes que 

discutem, se repetem, se conjugam, que se constituem, enfim, na interação entre 

sujeitos. De acordo com Brait (2004, p. 189), nesse tipo de investigação com a lin-

guagem, o pesquisador estar aberto para uma pesquisa dialógica, ou seja, “para 

uma postura dinâmica diante dos objetos de conhecimento”. Esses objetos – nesta 

tese, os enunciados de escritores – não são analisados como um terceiro, como um 

outro distante, mas como um interlocutor que também está a todo momento presen-
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te na configuração do discurso científico (a tese), compondo-o como um coautor, 

cujas vozes são ouvidas e refratadas pela fala do pesquisador. Brait (2004) defende 

ainda um posicionamento sobre a linguagem, expressa pelo contato do pesquisador 

com o extraverbal, com aquilo que está “fora” do texto/discurso, mas que, inevita-

velmente, influencia a sua construção, sendo fruto de uma troca constante. Segundo 

a autora, 

 

a ideia de que os sentidos se dão na interação social, de que a língua 
não é um organismo autônomo, de que nenhuma palavra é a primeira 
ou a última, de que os discursos existem e têm sua identidade num 
permanente diálogo, inclui, ao mesmo tempo, as materialidades ver-
bais e extraverbais características de uma dada atividade humana e 
suas combinatórias possíveis, e, também, o contexto mais amplo in-
diciado pelos traços de situações particulares (BRAIT, 2004, p. 190). 

  

Nessa perspectiva, compreendo os enunciados de escritores como instâncias 

impregnadas de outros enunciados, as quais são valorativamente incorporadas ou 

rechaçadas no seu exercício literário. Esse movimento está intimamente ligado à 

subjetividade do falante, à sua posição dentro de um contexto sócio-histórico da lite-

ratura norte-rio-grandense, bem como pode estar influenciado pelas condições de 

enunciação. O intento aqui é, portanto, analisar posicionamentos dos autores (atos 

éticos), que se revelam no manejo com distintas vozes, convocadas para expressar 

suas práticas de escrita literária. 

 Ao tratar de estudos sobre o discurso, proponho filiar esta pesquisa ao deno-

minado paradigma indiciário, termo cunhado pelo historiador e antropólogo Carlo 

Ginzburg. Tendo em vista que essa filiação direciona, de algum modo, o trato com a 

linguagem aqui desempenhado, procuro aclará-la a seguir. 

Ginzburg (1989) propõe-se a justificar indiretamente seu modo de pesquisa, 

construindo o que denomina de uma genealogia individual privada. Essa genealogia 

vem caracterizar um modo de investigação praticado dentro das ciências humanas 

chamado por ele de paradigma indiciário. Para Ginzburg (1989, p. 152), “o que ca-

racteriza esse saber é a capacidade de, a partir de dados aparentemente negligen-

ciáveis, remontar a uma realidade complexa não experimentável diretamente”. Para 

ilustrar a definição desse paradigma, Ginzburg (1989) faz referência a Giovanni Mo-

relli, italiano que propôs um método para a atribuição de autoria de quadros antigos. 

O método morelliano defendia o exame de pormenores negligenciados, os indícios, 
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não se baseando em características mais ressaltadas das obras, pois estas são 

mais facilmente imitáveis. Para Morelli, os indícios, em boa medida deixados de lado 

pelos especialistas, eram reveladores, em razão de que escapava ao artista o con-

trole exercido pela tradição cultural, passando a agir de modo individual, sem que ao 

menos se apercebesse disso. Em outras palavras, os traços da escola artística vi-

gente davam lugar aos movimentos próprios do artista em ação. Essas particulari-

dades, vistas em detalhes, davam identidade reconhecível na obra. 

Segundo Ginzburg (1989), as disciplinas que se apoiam no paradigma indiciá-

rio são aquelas eminentemente qualitativas, nas quais regras não se dispõem a se-

rem formalizadas, sistematizadas categoricamente. Nelas, não se torna pesquisador 

apenas pondo em prática regras preexistentes. “Nesse tipo de conhecimento entram 

em jogo [...] elementos imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição” (GINZBURG, 

1989, p. 179). Na análise de discursos, buscam-se indícios que possam fomentar as 

análises. É importante ressaltar que esses indícios são vistos dialogicamente, a fim 

de essa ação possa alinhar-se com a perspectiva teórica adotada sobre a lingua-

gem. Acredito que esses são os indícios possíveis dentro de um enunciado concre-

to, terreno desta investigação. É imprescindível afirmar que a ausência de definição 

de regras fixas e pré-definidas de análise não pressupõe a imposição de um “achis-

mo” improdutivo. Para isso, levo em conta que flexibilidade não significa falta de ri-

gor científico. 

 Ainda sobre o tratamento do discurso na perspectiva dialógica, cabe destacar 

uma ética do pesquisador, isto é, uma atitude frente ao objeto de pesquisa. Acerca 

disso, Souza e Carvalho (2016) apresentam algumas contribuições que se alinham 

ao que busco explorar. Para as autoras, “a categoria básica que define a produção 

de conhecimento em nossa área de investigação é o seu caráter dialógico” (SOUZA; 

CARVALHO, 2016, p. 100). Dessa forma, em vez de pesquisar algo, fala-se em 

pesquisar com, o que revela uma atitude do pesquisador, que admite a especificida-

de de um conhecimento produzido de forma compartilhada, em que se conta com a 

cumplicidade de todos os elementos da pesquisa, incluindo-se o pesquisador e o 

pesquisado. Acredito que essa postura permite uma certa “democracia de vozes” 

nas pesquisas de caráter dialógico. Souza e Carvalho (2016, p. 102) afirmam: 

 

Em termos metodológicos, vale sublinhar que o foco [...] não está na 
fala do interlocutor tomada isoladamente, mas na cena dialógica que 
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se estabelece entre o pesquisador e seu outro, produzindo sentidos, 
acordos e negociações sobre o que pensam sobre um determinado 
assunto, em um contexto definido por atos de falas recíprocas. 

 

 Nesse percurso, uma investigação que se pretende compartilhada deve ba-

sear-se em um roteiro que inclua – além de explicações e interpretações do objeto 

de pesquisa – uma abertura para “[...] narrar estranhamentos, desencontros e afetos 

que acontecem entre o pesquisador e seu outro [...]” (SOUZA; CARVALHO, 2016, p. 

102). Avalio que isso vem combater a falácia da neutralidade, “importada” das ditas 

ciências exatas por um contingente de pesquisadores, no afã de produzir um “ver-

dadeiro” conhecimento científico. Aqui, a neutralidade inexiste, pois o pesquisador 

se coloca na pesquisa com todo o seu viés valorativo, percebido nas escolhas que 

realiza ao longo da investigação. Ele está, nesse contexto, presente o tempo todo ao 

lado do seu objeto. “Aquele que narra não deve eclipsar-se do texto buscando uma 

neutralidade absoluta, mas também não deve ficar num lugar de autoridade que 

analisa, prescreve, moraliza à distância” (SOUZA; CARVALHO, 2016, p. 106). A nar-

rativa de uma pesquisa nas ciências humanas sob o viés dialógico considera, por-

tanto, o papel politicamente ético e engajado do pesquisador, visto que ele não se 

resume a um mero descritor da realidade sob observação, mas que se posiciona e 

elege pontos de vista a partir dos quais sua narrativa investigativa é organizada. So-

bre isso, Souza e Carvalho (2016, p. 108) declaram: “[...] entendemos que narrar 

uma pesquisa não é só registrar os acontecimentos, mas consiste em um trabalho 

político de afirmação de algumas verdades em detrimento de outras”. 

 No tocante à neutralidade na pesquisa acadêmica, outro ponto se mostra re-

levante: o anonimato do sujeito pesquisado. É comum ver a omissão dos nomes dos 

pesquisados com a justificativa de se preservar a sua identidade. Penso que essa 

postura pode ser útil em alguns casos, visto que a identificação do sujeito pode inibi-

lo quanto à revelação de informações úteis à pesquisa. Porém, não vejo a estratégia 

como regra geral e incontestável. Souza e Carvalho (2016, p. 103) fazem ressalvas 

quanto a isso, destacando o trabalho feito a partir de discursos: “O anonimato, com a 

intenção de proteger o sujeito da pesquisa, pode também sugerir uma desautoriza-

ção do discurso alheio, desprestigiando o singular de cada história, tornando nosso 

interlocutor invisível”. Nessa perspectiva, julgo importante nomear os sujeitos, levan-

do em conta, como defendem as autoras, as singularidades de cada um, que, consi-

derando a perspectiva teórica adotada, revelam dados constituintes dos enunciados. 
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A natureza da pesquisa 

 

Para esta tese, defendo sua natureza qualitativa, visto que se centra em as-

pectos subjetivos do objeto analisado (enunciados de escritores), não se utilizando, 

em nenhum momento, de bases estatísticas para a análise de dados, o que viria a 

caracterizar uma pesquisa de cunho quantitativo. O misto das duas possibilidades, 

nem ao menos é cogitado, pois não percebo como contribuiria para os objetivos. 

Conforme Flick (2009, p. 20), “a pesquisa qualitativa é de particular relevância 

ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas da vida”, e acres-

centa que “os defensores do pós-modernismo argumentam que a era das grandes 

narrativas chegou ao fim. As narrativas agora precisam ser limitadas em termos lo-

cais, temporais, situacionais” (FLICK, 2009, p. 20-21). Nessa direção, reflito que vi-

vemos sob a égide das fragmentações histórico-sociais, isto é, o particular ocupa um 

espaço até então dominado pelo geral. Trata-se de um momento em que o interesse 

pelas micronarrativas se levanta sobre as macronarrativas, uma vez que a velocida-

de na geração e no acúmulo de informações não possibilitam mais a construção de 

narrativas que deem conta da totalidade. Investiga-se, portanto, o local, sob condi-

ções muito próprias dessa pontualidade. A investigação desta tese, a propósito, cen-

tra-se na análise de determinados enunciados, obtidos em momentos únicos e irre-

petíveis, tal como apregoa os postulados bakhtinianos para o conceito de enunciado. 

 Além do caráter qualitativo, concebo um estudo materializado pelo viés sócio-

histórico, o que resulta afirmar que todo o contexto de pesquisa, incluindo o pesqui-

sador, está inserido sócio-historicamente um dado momento da realidade. De acordo 

com Freitas (2002), na pesquisa empreendida nessa perspectiva se estabelece uma 

relação entre o individual e o social. Desse modo, o foco da investigação de cunho 

sócio-histórico evidencia o particular como instância da totalidade social, procurando 

compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, compreender também o 

contexto. Articula-se nisso, mais uma vez segundo Freitas (2002, p. 29), um pesqui-

sador que “[...] não é um ser humano genérico, mas um ser social”. O investigador é 

percebido como mais um instrumento de pesquisa. 

 

Suas análises interpretativas [as do investigador] são feitas a partir 
do lugar sócio-histórico no qual se situa e dependem das relações in-
tersubjetivas que estabelece com os seus sujeitos. É nesse sentido 
que se pode dizer que o pesquisador é um dos principais instrumen-
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tos da pesquisa, porque se insere nela e a análise que faz depende 
de sua situação pessoal-social (FREITAS. 2002, p. 29). 

  

Ainda acerca da pesquisa qualitativa e dos caminhos para uma investigação 

em perspectiva dialógica, tomo como referência o que reflete Rohling (2014). Sobre 

a análise dos dados, a autora afirma que se trata de uma investigação aberta, na 

qual são os enunciados que direcionam a pesquisa. O acabamento está, nesse mo-

delo, ancorado nos objetivos do estudo, em que o pesquisador busca agenciar uma 

diversidade de enunciados, provenientes tanto dos dados quanto da teoria, com o 

intuito de garantir inteligibilidades dos discursos analisados.  

De acordo com Rohling (2014), alinhando-se a Souza e Carvalho (2016) e 

Freitas (2002), em um estudo na perspectiva dialógica da linguagem, deve-se consi-

derar igualmente uma complexa relação, tanto dialógica quanto constitutiva, entre o 

pesquisador e o objeto de pesquisa (corpus). Essa relação não pode ser neutra, pois 

o pesquisador está, em todo o percurso, permeado por posicionamentos valorativos, 

os quais são determinantes em suas escolhas teórico-metodológicas. Isso pode ser 

visto desde a escolha do corpus até a análise efetiva dos dados. Para Rohling 

(2014), o pesquisador seleciona seu objeto a partir de um determinado horizonte 

axiológico, permeado de uma série de já-ditos sobre o tema da pesquisa. Ao expor 

algumas das motivações desta tese, no início deste Prólogo, acredito já ter assumi-

do algumas posições axiologicamente determinadas. 

 Ainda como natureza da pesquisa, defendo sua inserção na área da Linguísti-

ca Aplicada. Essa filiação decorre do entendimento do estudo da linguagem atrelado 

à identificação de contextos sócio-históricos dos sujeitos falantes. Isso significa dizer 

que me identifico com as perspectivas teóricas que compreendem a linguagem co-

mo uma construção de sujeitos implicados em circunstâncias próprias, considerando 

um universo extraverbal, e não como uma construção sobre si mesma. Nesse cami-

nho, o Estudo da Linguagem deve levar em conta outras disciplinas, que não apenas 

a Linguística, como a Sociologia, a Antropologia, a Psicologia, a História etc. Acredi-

to que essa seja uma abordagem eficiente na análise de fenômenos linguísticos de 

forma a compreendê-los em sua inteireza. 

Essa maneira de problematizar os usos da linguagem, tomando parte em ou-

tras disciplinas, vem exigir da Linguística Aplicada, segundo Moita Lopes (2006), que 

se adentre outros campos do conhecimento, provocando rupturas entre os limites 
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das ciências, construindo um conhecimento interdisciplinar. Por essa transgressão, 

seus contornos enquanto ciência não podem ser facilmente descritos se a conside-

ramos de modo tradicional, isto é, de modo compartimentalizada. Essa forma de 

percebê-la tende a encará-la como indisciplinar, dado que não se trata de circuns-

crever a Linguística Aplicada. Mais importante que isso, é concretizar um estudo crí-

tico da linguagem, levando em conta sujeitos em contextos particulares. Para eles, 

seu estar no mundo não é apenas uma moldura da fala, mas é, de modo imprescin-

dível, constituinte do seu dizer. Para tanto, é premente que as investigações da lin-

guagem a compreendam como transpassada pelo meio social, mergulhada em valo-

res subjetivos e cambiantes, numa dinâmica própria do seu tempo. 

Acredito que a análise empreendida nesta tese vem ao encontro dos preceitos 

lançados sobre a Linguística Aplicada, posto que é necessária a penetração em ou-

tros campos do saber, que não apenas a Linguística, a fim de compreender de modo 

complexo os enunciados selecionados. Nesse intuito, considera-se que os “indícios” 

revelados sobre a tessitura da linguagem remetem a uma realidade extraverbal que 

extrapola a existência da palavra nela mesma, o que é essencial para o seu amplo 

entendimento como enunciado concreto, compreendendo seus significados em suas 

nuances. Esse caráter “indisciplinar” é imprescindível à execução da proposta. 

 

 

As rotas 

Esta tese está estruturada em seis seções. Na primeira, discuto aportes teóri-

cos da investigação, relacionando-os com o evento de linguagem analisado. Na se-

gunda, aponto novos aportes teóricos, agora relacionados à figura do autor, abordan-

do teóricos que se dedicaram ao tema, em especial Mikhail Bakhtin. Na terceira, dis-

cuto o conceito de ato ético, propondo o ato de escrita literária como um ato ético, 

incluindo nessa relação o sujeito escritor, o autor pessoa. Já na quarta, quinta e sex-

ta seções, concluo as análises dos três enunciados selecionados. 
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1 LÍNGUA EM CARNE VIVA: A LINGUAGEM 

 

 

 

O homem é um ser que se criou a si próprio 
ao criar uma linguagem. Pela palavra, o ho-
mem é uma metáfora de si próprio. 
 

Octavio Paz 

 

 

 

Nesta seção, abordo os aportes teóricos necessários ao entendimento da proposta 

de investigação, bem como à condução da análise. Busco relacionar as perspectivas 

teóricas adotadas com o evento de linguagem analisado. Além disso, aponto para as 

implicações metodológicas provindas desse percurso teórico-empírico. 

 

 

1.1 Por uma palavra encarnada 

 

Em 14 de fevereiro de 2014, deu-se início o projeto Voz e criação, no auditó-

rio da Biblioteca Central Zila Mamede, em Natal/RN. O primeiro convidado foi o poe-

ta Paulo de Tarso Correia de Melo. É sobre a experiência da primeira edição do Voz 

e criação que abordo o aporte teórico utilizado nesta tese. Ao explorar esse evento, 

objetivo materializar conceitos advindos das lentes teóricas em que me apoio. 

Como citado no Prólogo, aproprio-me das ideias do Círculo de Bakhtin (e dos 

seus comentadores) para a sustentação conceitual da pesquisa. Logo, utilizo-me da 

discussão desse grupo relacionada aos conceitos de linguagem, sujeito, ideologia, 

enunciado concreto, gênero discursivo e relações dialógicas. É ponto fulcral para a 

compreensão desses tópicos, a noção de interação. A interação, nesse caso, diz 

respeito à inter-relação entre sujeitos, mediada pela linguagem, verbal ou não ver-

bal. Desse modo, se analisamos a palavra sob esse ângulo, não a estamos enca-

rando de modo isolado. A sua interpretação não se dá pela definição dicionarizada, 

limitada e estanque. A compreensão da palavra em interação se dá pelo estudo da 

sua utilização concreta, em uma cena real de comunicação. 
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Figura 1 – Plateia do projeto Voz e Criação, 
com Paulo de Tarso Correia de Melo 

Figura 2 – Paulo de Tarso Correia de Melo ao 
lado dos mediadores 

  

Crédito: Joíres Silva. Crédito: Joíres Silva. 

 

 

Nessa perspectiva, a entrevista de Paulo de Tarso Correia de Melo é explora-

da como uma cena real de comunicação. Não se trata de um mero recurso ilustrati-

vo. Trata-se de abordar coerentemente uma teoria da linguagem que enfatiza a lín-

gua em interação como foco de pesquisa. 

  

 

1.2 O animal que fala: sujeitos e ideologias 

 

O principal teórico desta tese é o russo Mikhail Bakhtin (1895-1975). Porém, 

como advertem Brait e Campos (2009), para compreender o pensamento bakhtinia-

no não se pode limitar-se ao sujeito Bakhtin, mas deve ampliar-se a um grupo de 

intelectuais, cientistas e artistas que dialogaram em variados espaços políticos, cul-

turais e sociais da Rússia, entre as décadas de 1920 e 1930. Esse grupo ficou co-

nhecido como o Círculo de Bakhtin. De acordo com Faraco (2009), o Círculo se obs-

tinava na discussão da filosofia clássica, mas sem deixar de relacioná-la criticamente 

com os pensadores do seu tempo, fomentando um rico debate de ideias. Dentre 

seus objetos de estudos, dedicaram um apaixonado olhar sobre a linguagem.8 

                                                           
8 Desde já, aponto a questão das assinaturas das obras do Círculo, que, muitas das vezes, é alvo de 
polêmica, dado que há divergências sobre a autoria de algumas delas. Sobre isso, afirmo que as 
referências seguem a autoria apontada na edição da obra utilizada aqui. 
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Para compreender a concepção de linguagem do Círculo, faz-se necessário 

saber de que ela se distingue. No início do século XX, tomava corpo a teoria linguís-

tica do suíço Ferdinand Saussure (1857-1913), que deu aos estudos linguísticos o 

status de ciência, com objeto e metodologia definidos. O objeto da linguística de 

Saussure é a língua em seu estado imanente, a língua em si mesma, constituída por 

códigos que sustentam uma estrutura pela qual as palavras e as orações são forma-

das. Entretanto, sem descartar a importância da investigação como sugerida por 

Saussure, o Círculo propôs um entendimento da língua não apenas sobre o código 

que a constitui, mas da cena extraverbal implicada na sua formação e na sua com-

preensão, em uma cadeia de interações: “[...] não há refutação da linguística tradici-

onal, saussuriana, nem o desprezo das formas da língua; o que há é a demonstra-

ção de que a linguagem consiste na dialética entre significação (da língua como sis-

tema de regras) e sentido (produzido pelo sistema de usos da língua)” (SOBRAL; 

GIACOMELLI, 2016, p. 141). Desse modo, Bakhtin (2010) buscou distinguir-se da 

filosofia da sua época, a qual, segundo ele, se sustentava em um teoreticismo infér-

til, uma vez que suas problemáticas não se assentavam em uma realidade concreta. 

Ao contrário, acreditava que o mundo da cultura está estreitamente vinculado ao 

mundo da vida, onde o ser humano habita, age e interage. 

O interesse do Círculo se concentra no uso da língua mediante a interação 

entre sujeitos socialmente organizados, que transparecem, no diálogo, seja ele su-

bentendido, seja face a face, as marcas de sua presença no tecido social. O seu ob-

jeto de estudo é a linguagem compreendida como “um processo sócio-histórico con-

tínuo de produção de sentidos” (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p. 144). É sócio-

histórico pois é consequência de um complexo de sistemas constituídos no percurso 

histórico das sociedades. É contínuo pois não se encerra nesta ou naquela manifes-

tação de linguagem, mas se desdobra infinitamente. É produtora de sentidos pois 

dela se extrai a compreensão/percepção ideológica do homem sobre a vida. 

É justo no mundo da vida onde o sujeito expressa suas ideologias. O conceito 

de ideologia é, portanto, fundamental para o projeto teórico do Círculo de Bakhtin. 

Nesse enquadramento, ela se refere ao estar ativo do homem no mundo, à tomada 

de posições circunstanciada por valorações particulares de cada sujeito. É ainda 

“um conjunto de valores e de ideias que se constitui através da interação verbal de 

diferentes sujeitos pertencentes a diferentes grupos socialmente organizados na his-

tória concreta” (GEGe, 2013, p. 60, grifos dos autores). Isso permite compreender 
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que a ação efetiva do homem na vida se dá, ideologicamente, por meio de uma inte-

ração na qual se considera todo o papel sócio-histórico dos sujeitos envolvidos. Mais 

do que um acessório da linguagem, a ideologia “tem uma ligação constitutiva com a 

materialidade concreta da linguagem. O ideológico não é um conteúdo que a lingua-

gem apenas veicularia, nem existe na consciência do sujeito entendida em termos 

psicológicos; ele é parte do uso de todo o signo” (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p. 

142-3). Não há linguagem sem ideologia. 

É preciso sublinhar que a ideologia concebida na interação só existe na mate-

rialidade semiótica, isto é, o processo de interação entre sujeitos organizados soci-

almente implica necessariamente a criação de signos. Desse modo, é possível afir-

mar que todo signo, ou seja, tudo aquilo que representa algo, está imbuído de um 

caráter ideológico de quem o construiu/proferiu. Nessa concepção, o signo não é 

neutro, como na visão saussuriana, visto que está “sempre carregado de avaliações 

sociais e marcado pelo espaço social de que veio e/ou no qual é usado” (SOBRAL; 

GIACOMELLI, 2016, p. 145). Sendo resultado de uma interação entre sujeitos soci-

almente organizados, o signo está marcado pelo horizonte social da época em que 

foi gestado. Disso deriva que a realidade histórico-social, conformada por aspectos 

concretos da vida, origina o signo, que traz as marcas desse tempo. Em cada está-

gio por que passa a sociedade, valores diversos são postos à luz, uns mais, outros 

menos. Trata-se de valores caros ao grupo social do qual emergiram, e que se rela-

cionam com outros, fundindo-se, chocando-se ou complementando-se. Dessa ma-

neira, o signo deve ter significação interindividual e não individual, pois o signo se 

cria entre indivíduos, no meio social, e não pelo arbítrio particular de cada sujeito 

(VOLÓCHINOV, 2017). 

A ideologia, nesse caso, é formadora das palavras que enunciamos, as quais 

estão imbricadas a todas as relações sociais nas diferentes esferas da nossa vida. 

Em consequência, vê-se a palavra como indicador sensível, um índice demonstrati-

vo de transformações sociais, tanto daquelas já instaladas quanto daquelas que es-

tão em um período de formação (VOLÓCHINOV, 2017). A palavra é, assim, uma 

manifestação dos movimentos sócio-históricos efetivados nos/entre grupos sociais. 

Pelo apresentado até aqui, é possível dizer que o estudo da linguagem, inclu-

indo aí a palavra, é capaz de fornecer subsídios para a compreensão das dinâmicas 

de uma trama da vida concreta, posto que a palavra é vista como expressão de mu-

danças e de permanências do corpo social. Para uma análise do discurso, por 
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exemplo, é preciso perscrutar a formação do sujeito sócio-histórico, a fim de levantar 

hipóteses sobre o direcionamento da sua fala. “O estudo da linguagem, consideran-

do a natureza do seu objeto, que vai além da língua, mas a incorpora, não pode [...] 

prescindir de uma teoria da estrutura social, das práticas sociais e de uma teoria do 

ideológico” (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p. 151). Quando se propõe a análise do 

discurso nesse viés, sugere-se a interpretação de posicionamentos valorativos do 

falante, imerso em um caudal ideológico, nascido no encontro de sujeitos em um 

meio social. 

O estudo da linguagem, como proposto nesta tese, considera-a como “espaço 

privilegiado de manifestação e confronto de diversas ‘vozes’ que constituem a socie-

dade” (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p. 144), e tem como imprescindível a identifi-

cação dessas vozes para a compreensão dos sentidos do discurso. As vozes do 

discurso são, sob esse ponto de vista, expressões ideológicas que compõem a fala 

do sujeito. Com esse entendimento, Bakhtin (2013) trata da palavra povoada por 

vozes alheias. Para o autor, não existe uma palavra primeira, pronunciada pelo Adão 

mítico. A palavra carrega, desde sempre, as ideologias de uma voz anterior que, por 

sua vez, repercute, também ideologicamente, sobre uma voz posterior, criando uma 

retroalimentação ideológica contínua. Então, percebemos que para o estudo das 

ideologias se faz necessário o estudo da palavra, visto que ela se apresenta como 

parte de todo ato consciente. O estudo do discurso, do mesmo modo, baseia-se na 

palavra, a fim de imergir na consciência dos sujeitos enunciadores (VOLÓCHINOV, 

2017), todos eles configuradores de vozes do meio social. 

A expressão do sujeito concretizada ideologicamente pela linguagem surge a 

partir do seu agir consciente, da sua ação na vida. Conforme Sobral (2013, p. 22), 

“[...] a experiência no mundo humano é sempre mediada pelo agir situado e avaliati-

vo do sujeito, que lhe confere sentido a partir do mundo dado, o mundo como mate-

rialidade concreta”. Para o sujeito, a vida acontece na inter-relação com outros sujei-

tos, em contextos diversos, sempre permeada por valorações desses interlocutores, 

cujos sentidos são apreendidos no âmbito sistêmico da vida, e não de modo isolado 

ou neutro. A ação do sujeito é, nesse contexto, percebida pelo ato ético, uma ação 

interessada. Para Sobral (2013, p. 20) “trata-se da ação concreta (ou seja, inserida 

no mundo vivido) intencional (isto é, não voluntária) praticada por alguém situado, 

não transcendente”. É viver sem álibi, como afirma Bakhtin (2010). É viver sem justi-
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ficativas para o não envolvimento na dinâmica da vida, posto que não há isolamento 

capaz de eximir o sujeito de assumir posições. 

O estar ativo no mundo pressupõe ainda um sujeito situado, assentado em de-

terminada posição no meio social. Isso não corresponde, necessariamente, a um es-

trato determinado dentre classes sociais, que são apenas parte da sua condição. A 

posição do sujeito social inclui ainda: formação familiar e escolar, religiosidade, cren-

ças, relações interpessoais, sexualidade etc. Esses aspectos convergem para a cons-

tituição de um sujeito situado, visto que atravessam a tessitura da sua existência e o 

enformam. “O sujeito é constituído de fora para dentro” (GEGe, 2013, p. 43). 

Conforme Sobral (2013, p. 22), Bakhtin rechaça outras compreensões de su-

jeito que não entendem o sentido social da sua existência. 

 

A ênfase no aspecto ativo do sujeito e no caráter relacional de sua 
construção como sujeito, bem como na construção “negociada” do 
sentido, leva a Bakhtin a recusar tanto um sujeito infenso à sua in-
serção social, sobreposto ao social, como um sujeito submetido ao 
ambiente sócio-histórico, tanto um sujeito fonte do sentido como um 
sujeito assujeitado.  

 

Bakhtin não acredita, segundo Sobral (2013), em duas posições extremas 

acerca do ser sujeito no mundo. A primeira defende que o sujeito, isoladamente, de-

termina o sentido da realidade, talvez por uma compreensão estritamente subjetiva 

de uma consciência exclusivamente individual, formada no interior de cada mente. 

Contudo, Bakhtin não compreende essa formação isolada da consciência. Segundo 

Boria (2006), para Bakhtin e o Círculo, “la constituición de la subjetividad [...] es un 

proceso doble entre la situación externa y la aprehensión interna del sujeto en inter-

ación permanente con el otro” (BORIA, 2006, p. 258)9. A segunda posição vê o sujei-

to como determinado pelo entorno, sem resistências ou sem possibilidades de resis-

tir, replicando comportamentos e discursos impostos por grupos sociais hegemôni-

cos. Ao contrário, Bakhtin pensa que o sujeito reage às experiências da vida, sem-

pre elaboradas na inter-relação com outros sujeitos também reagentes, em graus 

diversos entre a aceitação e a recusa. Mesmo que seja intensa a imposição, o sujei-

                                                           
9 Tradução minha: “a constituição da subjetividade é um duplo processo entre a situação externa e a 
apreensão interna do sujeito em interação permanente com o outro”. 
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to é capaz de refletir, de criticar e até mesmo de encontrar estratégias de transgres-

são. “O Círculo destaca o sujeito não como fantoche das relações sociais, mas como 

um agente, um organizador de discursos, responsável por seus atos e responsivo ao 

outro” (SOBRAL, 2013, p. 24). 

Como proposto, objetivo materializar as concepções teóricas em um sujeito 

encarnado, qual seja o poeta Paulo de Tarso Correia de Melo. Este, como os demais 

escritores entrevistados no Voz e criação, é um sujeito situado. Os aspectos sócio-

históricos a ele relacionados estão sensivelmente refletidos/refratados em sua ação 

no mundo. “A proposta do Círculo de não considerar os sujeitos apenas como seres 

biológicos, nem apenas como seres empíricos, implica ter sempre em vista a situa-

ção social e histórica do sujeito [...]” (SOBRAL, 2013, p. 23). Portanto, é fundamental 

considerar esses aspectos para a compreensão da sua ação, do seu enunciado. 

 Conforme registram Duarte e Macedo (2001), Paulo de Tarso (1944-) é poeta 

e professor aposentado da UFRN. Formou-se em Pedagogia na mesma instituição 

(1967) e cursou pós-graduação (Master of Art in Education) na Universidade de Mi-

chigan, EUA (1973). É autor de inúmeros prefácios e estudos críticos acerca da po-

esia potiguar. Como afirmam as pesquisadoras, Paulo de Tarso se mostrou, desde a 

juventude, ligado à vida intelectual natalense, publicando ensaios sobre literatura 

nos jornais da cidade (DUARTE; MACEDO, 2001). Segundo Gurgel (2001, p. 240), 

Paulo de Tarso “revelou-se um desses raros exemplos de paciência criativa [...]. De 

personalidade extremamente forte, vinha produzindo quase em silêncio os versos 

que finalmente começaram a surgir em 93, com o livro Talhe rupestre”. 

 De acordo com o explicitado, a intenção não é deter-se à análise do discurso 

de Paulo de Tarso, mas tê-lo como figura real e elucidativa do aporte teórico explo-

rado. Desse modo, não adentro profundamente na fala do poeta, mas considero que 

os aspectos sócio-históricos acima relacionados são componentes do seu enuncia-

do, pois o constituem como sujeito, contribuindo na formação das treliças que sus-

tentam seu caudal cultural-ideológico. A sua formação acadêmica e a sua atuação 

profissional – apenas esses elementos – já revelam escolhas, tomadas a partir de 

valores, que legitimam ou reforçam discursos ou comportamentos. 

 No que concerne à presença no Voz e criação, sua experiência vivenciada – 

leituras, estudos, relacionamentos, observações etc. – lhe conformam na condição 

de sujeito entrevistado. A palavra pronunciada, a palavra calada, o gesto, a entona-
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ção, tudo isso está amalgamado ao seu espectro ideológico que, na verdade, enfor-

ma e é enformado pela sua ação concreta na vida.  

Com o público presente, Paulo de Tarso também firma, metaforicamente, um 

diálogo. “Quando diz algo, o sujeito diz de uma dada maneira dirigindo-se a alguém, 

e o ser desse alguém interfere na própria maneira de dizer, na escolha dos próprios 

itens lexicais” (SOBRAL, 2013, p. 24). Nesse entendimento, vale destacar como o 

entrevistado definiu a audiência, em dado momento da entrevista: “Estou falando 

para um auditório de estudantes e professores de Letras” (MELO, 2014). Essa per-

cepção, desde já, reflete a ideia de um interlocutor, mesmo que suposto, para quem 

o entrevistado formulou e direcionou o seu enunciado, visto que há, na consciência 

do poeta, uma ideia formada sobre quem sejam “os estudantes e professores de 

Letras”, incluindo as suas expectativas para aquele evento. 

No caso do Voz e criação, o escritor Paulo de Tarso profere um enunciado 

singular, em espaço e tempo específicos, para uma audiência também única nesse 

contexto. Essa realidade concreta demonstra a eventicidade e o ineditismo dessa 

situação de linguagem, o que caracteriza, para o Círculo de Bakhtin, o enunciado. 

Esse é o próximo tópico a ser explorado. Seguem-se ainda os conceitos bakhtinia-

nos de extraverbal, gênero discursivo e relações dialógicas, a fim de compor o qua-

dro teórico. 

 

 

1.3 Os elos da interação: o enunciado 

 

Na compreensão dos estudos do Círculo, é crucial a atenção sobre a “real 

unidade da comunicação discursiva”, o enunciado, que, conforme Bakhtin (2016a, p. 

26), constitui “um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados”. 

Ele não se confunde com a mera expressão do enunciador, com a verbalização, seja 

oral, seja escrita, pois inclui uma situação de interação, sendo também constituído 

por ela. Voloshínov (1995, p. 212)10 adverte sobre o prejuízo de desconsiderar tal 

                                                           
10 Adoto a edição da tradução em español, El discurso en la realidad y el discurso en la poesía: en 
torno a las cuestiones de la poética sociológica, de Emil Volek (1995), por se tratar de uma tradução 
do original russo. A tradução para o português, Palavra na vida e a palavra na poesia. Introdução ao 
problema da poética sociológica, de Valdemir Miotello e Fabrício César Oliveira (2013), consiste em 
uma conversão do italiano. Às citações diretas (em espanhol), acrescentarei, em nota de rodapé, a 
tradução em português. 
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interação social: “Si separamos el enunciado de ese terreno real que lo alimenta, 

perdemos la llave tanto de su forma como de su significado. Lo que nos queda entre 

las manos es o bien la envoltura lingüística abstracta o el esquema abstracto del 

sentido […]”11. A interação é chave para compreender o enunciado. 

Conforme Bajtín/Voloshínov (1998), a linguagem humana é um fenômeno com 

duas caras, dois lados, uma vez que o enunciado pressupõe, além de um falante, um 

ouvinte. Qualquer uma das nossas expressões linguísticas está orientada a um outro. 

Até as mais simples e primitivas expressões de desejo ou de percepção essencial-

mente fisiológica contém uma evidente estrutura sociológica. A língua vista aí não é 

algo petrificado na vida social. Pelo contrário, ele se move continuamente, seguindo a 

dinâmica e o desenvolvimento da vida social. Por essa razão, a construção de um 

enunciado deve ser entendida como “una gota en el río de la comunicación verbal, rio 

ininterrumpido, así como es ininterrumpida la vida social misma, la história misma” 

(BAJTÍN/VOLOSHÍNOV, 1998, p. 44)12. É uma tarefa desesperada tentar compreen-

der a construção de um enunciado sem levar em conta a efetiva situação social que o 

constitui. Dessa maneira, de acordo com Bajtín/Voloshínov (1998), conclui-se que a 

essência efetiva da linguagem está expressa pelo caráter social da interação verbal, 

que é realizada por um ou mais enunciados. 

Acerca disso, alertam Brait e Melo (2013), quando ponderam que o enunciado 

conforma, necessariamente, um processo interativo, no qual tanto itens verbais 

quanto não verbais constituem a cena enunciativa, ao mesmo tempo em que com-

põem um fundo histórico mais amplo, que antecede esse enunciado e se projeta em 

enunciados subsequentes. O fluxo dessa corrente é infindável, posto que 

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ati-
vamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante di-
verso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela 
forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante (BAKHTIN, 
2016a, p. 25). 

 

                                                           
11 Trad. Miotello e Oliveira: “Ao arrancar a enunciação desse chão real que a alimenta, perdemos a 
chave que abre o acesso de compreensão tanto de sua forma quanto de seu sentido; em nossas 
mãos ficam ou uma moldura linguística abstrata ou um esquema abstrato de sentido [...]” (VOLOCHÍ-
NOV, 2013, p. 86). 

12 Tradução minha: “uma gota no rio da comunicação verbal, rio ininterrupto, assim como é 
ininterrupta a vida social, a história”. 
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Isso não implica dizer que a resposta do ouvinte ocorre seguidamente ao 

enunciado. A compreensão ativamente responsiva pode, sim, se manifestar como 

compreensão responsiva silenciosa, mas esta é, segundo Bakhtin (2016a), uma 

compreensão responsiva de efeito retardado, visto que, cedo ou tarde, a resposta ao 

que foi ouvido emergirá nos enunciados ou nos comportamentos do ouvinte. Por es-

se ângulo, Bakhtin (2016a) considera que todo falante é por si mesmo um respon-

dente em maior ou menor grau, pois 

 

[...] ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno si-
lêncio do universo, e pressupõe não só a existência do sistema de 
língua que usa, mas também de alguns enunciados antecedentes – 
dos seus e alheios – com os quais o seu enunciado entra nessas ou 
naquelas relações (baseia-se neles, polemiza com eles, simplesmen-
te os pressupõe já conhecidos do ouvinte) (BAKHTIN, 2016a, p. 26). 

 

Desse modo, o ouvinte representado passivamente em tradicionais esquemas 

linguísticos não corresponde ao sujeito de uma real comunicação discursiva, pois, 

afinal, a percepção de sua presença e o processamento dos seus dizeres implicam a 

formação do discurso do seu interlocutor. Tanto ouvintes como falantes são partíci-

pes, em mesmo grau de importância, de uma infindável cadeia de comunicação dis-

cursiva, cujos elos são os enunciados. 

Assim, a voz do falante, entremeada de outras vozes (respostas), constitui o 

discurso, aquele produto ideológico proferido pelo sujeito ativo do meio social. Para 

Bakhtin (2016a), esse discurso somente pode existir na forma de um enunciado 

concreto, realizado pelos sujeitos do discurso. “O discurso sempre está fundido na 

forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa 

forma não pode existir” (BAKHTIN, 2016a, p. 28). Faraco (2009) reafirma o papel do 

enunciador como sujeito ativo, evidenciando seu imprescindível posicionamento so-

bre a realidade: “todo enunciado emerge sempre e necessariamente num contexto 

cultural saturado de significados e valores e é sempre um ato responsivo, isto é, 

uma tomada de posição nesse contexto” (FARACO, 2009, p. 25). 

Nisso, cabe ainda atentar para a chamada orientação social do enunciado. 

Para Bajtín/Voloshínov (1998), todo enunciado é dialógico, uma vez que é direcio-

nado a uma outra pessoa, a fim de obter-se sua compreensão e sua efetiva respos-

ta. Bajtín/Voloshínov (1998) convencionaram chamar orientação social do enunciado 

a dependência do peso sócio-hierárquico do auditório, ou seja, do(s) ouvinte(s). Tra-
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ta-se do peso “de la pertenencia de clase de los interlocutores, de su condición 

económica, profesión, posición de servicio o (como ocurría, por ejemplo, en la Rusia 

anterior a la reforma) de su título, grado, de la cantidad de siervos de la gleba, de 

capital etc.” (BAJTÍN/VOLOSHÍNOV, 1998, p. 55)13. Por isso, a orientação social, o 

vínculo sócio-hierárquico entre falante e ouvinte, é uma das forças organizadoras 

que constituem as formas estilística e gramatical do enunciado. 

Considerada a natureza geral do enunciado, vale ainda tomar em conta algu-

mas de suas características. Elas foram sintetizadas por Casado Alves (2016, p. 

166), baseada em Bakhtin (2016a): “[...]: alternância de sujeitos; conclusibilidade 

(inteireza: exauribilidade do objeto em consonância com um projeto de discurso ou 

vontade de discurso e com os gêneros discursivos); direcionamento a alguém”. 

Examinarei uma a uma. 

A alternância de sujeitos considera a comunicação discursiva entre interlocuto-

res, na qual, a cada um, cabe um momento de enunciação. Trata-se dos limites do 

enunciado, do momento em que o turno expressivo é tomado pelo ouvinte, ocupan-

do, então, o papel de falante. Ao fim de dado enunciado, seguem-se, responsivamen-

te, os enunciados-respostas, frutos da compreensão ativa do interlocutor, “ou ao me-

nos uma compreensão ativamente silenciosa do outro ou, por último, uma ação res-

ponsiva baseada nessa compreensão” (BAKHTIN, 2016a, p. 29). Dessa maneira, “a 

alternância de sujeitos diz respeito ao postulado da réplica, da responsividade, que é 

condição para que a cadeia dialógica se constitua” (CASADO ALVES, 2016, p. 166). 

A alternância de sujeitos vista no enunciado de Paulo de Tarso é clara, visto 

que a dinâmica de perguntas e respostas compõe um modelo prototípico de diálogo, 

que, conforme Bakhtin (2016a, p. 29), “é a forma clássica da comunicação discursi-

va”. Porém, é necessário sublinhar que a alternância de sujeitos não precisa estar 

claramente delimitada na forma de um diálogo direto, face a face, como no Voz e 

criação. Segundo Bakhtin (2016a), obras especializadas dos diferentes gêneros ci-

entíficos ou artísticos, por exemplo, são enunciados complexos e também unidades 

da comunicação discursiva, apesar de toda a diferença entre elas e as réplicas do 

diálogo face a face. Nessas obras também se percebe a delimitação do enunciado 

                                                           
13 Tradução minha: “do pertencimento dos interlocutores a uma dada classe, da sua condição 
econômica, da sua profissão, da sua posição no serviço ou (como ocorria, por exemplo, na Rússia 
anterior à reforma) do seu título, do seu grau, da quantidade de servos da gleba, do capital etc.” 
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pela alternância de sujeitos do discurso. Em cada uma, o respectivo autor demarca 

sua individualidade, o que distingue/aproxima sua obra de outras, dentro de deter-

minado campo cultural: “das obras dos predecessores nas quais o autor se baseia, 

de outras obras da mesma corrente, das obras das correntes hostis combatidas pelo 

autor etc.” (BAKHTIN, 2016a, p. 34). Paulo de Tarso, no papel de poeta, escreve 

valorando aspectos (estilísticos ou composicionais) que lhe pareçam enriquecer sua 

construção poética. Esse ponto de vista, entretanto, pode não se alinhar com o posi-

cionamento de outro artista, fato que os distingue e os individualiza. A obra de Paulo 

de Tarso pode ainda ser uma resposta a uma corrente literária a qual ele pretende 

dar continuidade ou, ao contrário, pretende afastar-se. Seja como for, sua 

obra/enunciado é sempre uma resposta/réplica a outras obras/enunciados, caracte-

rizando a alternância de sujeitos. 

A conclusibilidade diz respeito a um acabamento possível, necessário ou pro-

visório de um dado enunciado, sendo “um aspecto interno da alternância dos sujei-

tos no discurso” (BAKHTIN, 2016a, p. 35). Para esse acabamento, necessário para 

a formulação de uma resposta, são fundamentais três fatores organicamente vincu-

lados ao enunciado: (1) exauribilidade do objeto e do sentido; (2) projeto de discurso 

ou vontade de discurso do falante; (3) formas típicas composicionais e de gênero do 

acabamento (BAKHTIN, 2016a). 

A exauribilidade pode ocorrer de modo pleno em alguns campos da atividade 

humana. Respostas a perguntas como: “Que dia é hoje?”, “Que horas são?”, “Qual o 

seu nome?” são, por exemplo, réplicas de um diálogo cotidiano de natureza factual, 

em que a resposta já atende por completo à necessidade do sujeito que interpela. 

Por outro lado, nos campos da criação, a exauribilidade se mostra relativa, uma vez 

que são infinitas as possibilidades de desenvolvimento do enunciado criativo. Já nas 

obras científicas, pode-se falar apenas em acabamento provisório, posto que o cien-

tista, invariavelmente, se propõe a tratar de um complexo problema de pesquisa so-

mente a partir de determinados ângulos, em detrimento de todos os demais (BAKH-

TIN, 2016a), o que abre espaço para outros acabamentos do mesmo problema. 

A cada enunciado – da resposta monossilábica aos grandes tratados do co-

nhecimento – constata-se, ainda, um projeto de discurso ou vontade de discurso do 

falante, determinando o volume e as fronteiras do enunciado, isto é, sua conclusibili-

dade. Dentro de certas condições, imaginamos o que o falante quer ou deve dizer, e 

deduzimos a extensão de seu enunciado. 



40 

O projeto de discurso ou vontade de discurso está intimamente ligado ao ter-

ceiro aspecto da conclusibilidade: formas típicas composicionais e de gênero do 

acabamento, visto que o projeto de dizer do sujeito leva em conta não apenas o ob-

jeto temático, mas também a forma composicional necessária ou imposta ao seu 

acabamento. Nesta tese, meu projeto de discurso, em forçado resumo, é problema-

tizar um fenômeno de linguagem, o que não se adequaria, como se espera aqui, a 

uma outra forma composicional. O projeto de dizer de Paulo de Tarso durante o Voz 

e criação deve atender a dinâmica do projeto em que diversas questões são formu-

ladas ao entrevistado, o que o conduz para a elaboração de respostas razoavelmen-

te breves, considerando o tempo total do evento (em torno de duas horas). A exten-

são demasiada em suas considerações deformaria a intenção do projeto, transfor-

mando-o em outra forma composicional: uma palestra, por exemplo. 

Por fim, a terceira peculiaridade do enunciado, conforme defende Bakhtin 

(2016a), é o direcionamento a alguém. Essa característica concebe que o enunciado 

está endereçado a um outro sujeito, a um interlocutor, e que esse apontamento 

constitui o enunciado, uma vez que o falante considera a complexidade do ouvinte 

para engendrar o seu projeto de dizer. Para Casado Alves (2016, p. 167), o direcio-

namento a alguém “tem relação direta com uma concepção dialógica de linguagem 

que concebe o sujeito em relação e se constituindo com e a partir do outro [...]”. O 

enunciado se faz na relação, com conhecimento ou presunção do interlocutor. 

Como visto, Paulo de Tarso deduziu a formação da plateia que compunha sua 

audiência: “Estou falando para um auditório de estudantes e professores de Letras” 

(MELO, 2014). Seu enunciado foi, portanto, direcionado a esse destinatário, mesmo 

que imaginado e não comprovado, concorrendo na elaboração da sua fala, que não 

pode ser compreendida se desconsideramos esse outro. 

No estudo do enunciado, como defendido em toda a concepção dialógica da 

linguagem, o outro ocupa papel determinante. Esse outro não se resume ao interlocu-

tor do falante, mas se abre metaforicamente a todo o contexto não verbal que perpas-

sa a situação de enunciação. Aquilo que está além da palavra percebida não é ape-

nas adereço da linguagem, mas constituinte dela. Essa posição é percebida em Vo-

loshínov (1995, p. 205), quando afirma que “[...] la situación extraverbal no es de nin-

guna manera sólo una causa exterior del enunciado y no actúa sobre él desde fuera, 

como una fuerza mecánica. No, la situación entra en el enunciado como una parte 
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integrante necesaria de su constitución semántica”14. Em outras palavras, não há sen-

tido para o enunciado se não é compreendida a cena enunciativa, o extraverbal. 

 
 

1.4 A essência social da palavra: o extra-verbal 

 

Qual o peso do não verbal para a compreensão da palavra? Voloshínov 

(1995, p. 77) se dedica a expor uma “esencia social del discurso”, de onde emerge o 

enunciado em sua relação com o meio circundante. Essa essência corresponde à 

dimensão extraverbal da palavra. Nessa ótica, a palavra é tratada como enunciado 

concreto, ou seja, aquela palavra que é viva, que não se restringe a uma abstração 

linguística, mas que é constituída pela situação de fala, sendo ela (também) revela-

dora de sentidos. A palavra, se tomada como fenômeno puramente linguístico, é 

neutra, pois carece de um contexto. A situação extraverbal é, portanto, indispensável 

para a compreensão do enunciado/palavra viva, posto que guarda com esta um vín-

culo não divisível. A vida dá sentido à palavra, que sem aquela perde sentido. 

Esses laços indissolúveis, por meio do qual o extraverbal (concernente à vida) 

engendra a palavra, são compostos por três aspectos, conforme Voloshínov (1995). 

São eles: (1) um horizonte espacial compartilhado entre os falantes (aspecto visível); 

(2) o conhecimento e a compreensão comum da situação igualmente compartilhada; 

e (3) a valoração compartilhada entre os falantes. Para Voloshínov (1995), são es-

ses aspectos que conformam a palavra e lhe garantem sentido para além da com-

preensão estritamente linguística. 

Para ilustração, tomo a seguinte fala proferida por Paulo de Tarso, durante o 

projeto Voz e criação: “[...] lógico que tem uns deles que eu procuro matar até hoje!” 

(MELO, 2014). Se consideramos sua compreensão apenas do ponto de vista linguís-

tico, ela não nos parece totalmente clara, carecendo de dados que complementem 

ou esclareçam seu contexto. Do modo como foi apresentada, depreende-se do ex-

certo que há alguns sujeitos – não identificados – a quem Paulo de Tarso deseja 

matar. O escritor é, logo, um assassino; e o assassinato para ele é ato natural, acei-

tável e compreensível, uma vez que o define como “lógico”. O crime, ou os crimes, 
                                                           
14 Trad. Miotello e Oliveira: “[...] a situação extraverbal não é tão somente a causa externa da enunci-
ação, nem atua sobre esta como uma força mecânica externa. Não; a situação forma parte da enun-
ciação como a parte integral necessária de sua composição semântica” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 79). 
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nesse caso, foram tentados sem sucesso anteriormente, visto que o enunciador ad-

verte que tenta “até hoje”. Ora, não parece razoável que um escritor, assassino con-

fesso, esteja dando uma entrevista sobre processos criativos, a medida que revela, 

sem reservas, sua vida criminosa. É evidente que elementos do contexto devem vir 

à tona para um entendimento efetivo do enunciado. Desse modo, buscarei analisar o 

dito do poeta na perspectiva dos três aspectos do contexto extraverbal da enuncia-

ção, segundo Voloshínov (1995). Antes disso, apresento um contexto maior de fala 

que antecede o excerto anterior, apresentando mais informações.  

 

Eu fui, por incrível que pareça, aluno de Jorge Isidoro Francisco Luis 
Borges. Acompanhei um curso dele na Universidade de Michigan. Eu 
fui, por intermédio de Zila Mamede, uma pessoa que teve uma razo-
ável convivência com João Cabral [de Melo Neto]. Eu fui uma pessoa 
que tive uma razoável convivência com Mário Quintana. Então, lógico 
que tem uns deles que eu procuro matar até hoje! (MELO, 2014, gri-
fos meus). 

 

Agora, se incluirmos um razoável conhecimento acerca de literatura (local, 

nacional e mundial), podemos distinguir os nomes dos escritores Luis Borges, Zila 

Mamede, João Cabral de Melo Neto e Mário Quintana. A expressão “por incrível que 

pareça” leva a acreditar que o escritor valora o fato de ter sido aluno de Jorge Isidoro 

Francisco Luis Borges como algo notável, citando inclusive seu nome completo. A 

mesma ideia pode ser estendida aos escritores enumerados em seguida. Percebe-

se uma sequência de escritores, com julgamento positivo de valor, a partir da qual o 

enunciador conclui: “Então, lógico que tem uns deles que eu procuro matar até hoje!” 

(MELO, 2014). Qual o entendimento possível para “matar”? Para isso, o espectro da 

fala deve ser novamente ampliado. 

O enunciado de Paulo de Tarso discorre, na verdade, sobre a influência que 

alguns escritores exercem sobre outros, especialmente escritores antigos sobre os 

mais novos. Estes, com a vontade de se mostrarem originais, nutrem o desejo de 

“matar”, na acepção de eliminar, os traços de outros escritores na sua escrita. No 

excerto, Paulo de Tarso expõe alguns autores a quem se deixa de algum modo sub-

jugar-se, pois exercem sobre ele alguma influência. Essa ação se dá por uma posi-

ção valorativa diante da produção de escritores a quem admira, e cujo estilo parece 

impregnar no exercício literário do admirador. Em face disso, Paulo de Tarso se 

mostra consciente da sua prática “cruel”, em que, até hoje, “violenta” seus colegas 
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de ofício: “Eu considero que ainda estou em processo de ‘assassinato’ de todos 

eles” (MELO, 2014). 

Essa interpretação apenas pode ser elaborada a partir do momento em que 

conhecemos o contexto extraverbal de enunciação, que se estende desde a cena 

enunciativa, o momento da enunciação, ao conhecimento de mundo exigido para 

sabermos, por exemplo, quem foram os escritores citados pelo poeta. Dessa forma, 

considerando a concepção do contexto extraverbal elaborada por Voloshínov (1995), 

e apresentada anteriormente, explicito minha compreensão acerca dos elementos 

extraverbais que compõem e podem ser percebidos na enunciação, ocorrida dentro 

do projeto Voz e criação: 

 

(1) um horizonte espacial compartilhado entre os falantes: falante e ouvintes estavam 

presentes no mesmo auditório; o enunciador sobre um tablado, em posição frontal à 

plateia, o que espacialmente determinava sua posição privilegiada no diálogo. 

 

(2) o conhecimento e a compreensão comum da situação: falante se reconhecia no 

papel de entrevistado, ao passo que os ouvintes se reconheciam como espectado-

res/entrevistadores; ambos sabiam se tratar de um evento, cujo objetivo foi previa-

mente explicitado pelo mediador. 

 

(3) a valoração compartilhada entre os falantes: falante e ouvintes reconheciam os 

escritores citados e compartilhavam da mesma valoração: eram sujeitos notáveis no 

campo da literatura, o que justificava a influência exercida sobre Paulo de Tarso. 

 

Essas são as interpretações para os elementos do contexto extraverbal do 

enunciado destacado. É importante frisar que a relação entre o dito (o verbal) e o 

não dito (o extraverbal) não se encerra somente em um movimento mecânico em 

que um influencia o outro. Mais que isso, Voloshínov (1995) não pensa o extraverbal 

somente como uma causa externa da enunciação. O extraverbal não influencia o 

enunciado, ele o constitui e é imprescindível para a sua compreensão. Ele está, ao 

mesmo tempo, fora e dentro do enunciado. 

 A enunciação da vida real compõe-se, então, de duas partes: (1) de uma par-

te realizada verbalmente e (2) do subentendido. Este último deve estar compartilha-

do com os copartícipes da situação concreta de enunciação e não centrado na men-
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te de um dos interlocutores. O individual e o subjetivo – focados apenas no falante 

ou apenas no ouvinte – não representam o conhecimento e a compreensão comum 

da situação, muito menos uma valoração compartilhada entre os falantes, visto que 

são elementos internos da psique de um dois. 

 A valoração socialmente compartilhada é percebida ainda pela entonação do 

falante, que constitui o dito por meio de modulações (marcadas na oralidade ou na 

escrita), pelas quais pode expressar raiva, alegria, tristeza, decepção, surpresa etc. 

Para Voloshínov (1995, p. 208), por intermédio da entonação, “[...] el discurso entra 

en contacto directamente con la realidad. Y, ante todo, precisamente a través de la 

entonación el hablante entra en contacto con el oyente. La entonación es un fenóme-

no social por excelencia”15. Na fala de Paulo de Tarso, não se percebe entonação de 

crueldade ou de violência (como ele classifica o “assassinato” dos seus colegas). A 

entonação é, na verdade, serena, quase cômica, o que nos distancia da interpretação 

de que ele é realmente um assassino. Isso é possível devido a um acordo tácito entre 

os interlocutores. A entonação decorre da apreciação valorativa do falante com rela-

ção ao dito e ao não dito da situação concreta de enunciação. Nesta tese, a situação 

concreta de enunciação analisada é uma entrevista coletiva, a qual está permeado 

por horizontes comuns entre escritor, entrevistador e audiência, tal como ocorre na 

entrevista de Paulo de Tarso. O uso da palavra “matar” não é estranhado pela pla-

teia, uma vez que falante e ouvintes compartilham de um mesmo horizonte social, em 

que o uso conotativo de palavras é positivamente valorado para expressar ideias. 

Ademais da entonação, a valoração socialmente compartilhada é destacada 

também pelo gesto do falante, o que abarca tanto mímica como gestos do rosto 

(VOLOSHÍNOV, 1995). No mesmo sentido do raciocínio sobre a entonação, não se 

vê em Paulo de Tarso traços de crueldade ou de violência, mas uma expressão con-

tida, em que ausência de feições bruscas novamente nos afastam de uma imagem 

prototípica (socialmente compartilhada) de um criminoso no momento da confissão. 

Pelo exposto, percebe-se que o sujeito, entonando ou gesticulando, “adopta 

una posición social activa ante los valores determinados, condicionada por los propi-

                                                           
15 Trad. Miotello e Oliveira: “[...] a palavra se relaciona diretamente com a vida. E, antes de tudo, 
justamente na entonação o falante se relaciona com os ouvintes: a entonação é social por excelência” 
(VOLOCHÍNOV, 2013, p. 82). 
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os fundamentos de su existencia social” (VOLOSHÍNOV, 1995, p. 211)16. Ou seja, a 

valoração do sujeito, expressa por essas marcas, não se molda pela sua individuali-

dade, mas sim pelo aspecto social e objetivo da realidade, que circunda o sujeito e 

determina o seu enunciado. 

 

 

1.5 A linguagem moldável: o gênero discursivo 

 

Os enunciados são pensados pelo Círculo como manifestações da linguagem 

que obedecem uma determinada forma, mesmo que esta não seja imutável para as 

infinitas situações de comunicação na vida concreta. Mikhail Bakhtin e Pavel 

Medvedév foram aqueles que sistematizaram uma reflexão acerca dos gêneros dis-

cursivos. Abordarei as ideias desses pensadores e suas implicações nesta pesquisa. 

Bakhtin (2016a) discute o gênero do discurso baseado no conceito de campo 

da atividade humana, que pode ser entendido como uma secção da ação humana 

no mundo, isto é, áreas de atuação cultural do sujeito sobre a vida, a partir de infini-

tos interesses e funções. A política, a literatura, o direito, a medicina, a engenharia, a 

docência, a publicidade são exemplos de campos da atividade humana, uma vez 

que nelas operam sujeitos com semelhantes objetivos. Em sentido análogo, Rojo 

(2016)17 pensa os campos como instância organizadora da produção, circulação e 

recepção dos enunciados específicos na sociedade. Com efeito, reitera a ideia de 

Bakhtin (2016a, p. 11), para quem “todos os diversos campos da atividade humana 

estão ligados ao uso da linguagem”. 

Conforme Bakhtin (2016a), o uso da língua se efetiva por meio de enunciados 

– orais ou escritos –, admitidos como concretos e únicos, que partem dos membros 

de um dado campo da atividade humana. Os enunciados concebidos dessa maneira 

são reflexos das condições de enunciação de cada campo, bem como das suas fina-

                                                           
16 Trad. Miotello e Oliveira: “ocupa uma posição social ativa com respeito aos valores determinados, 

determinada pelas mesmas condições de sua existência social” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 85). 

17 Baseada na leitura de Max Weber, Rojo (2016) também denomina os campos como esferas da ativi-
dade humana. “Para Weber, a sociedade é formada por ‘indivíduos’ e ‘esferas’ bem nítidas; existem os 
indivíduos e as estruturas sociais criadas pelos indivíduos em interação social (esferas)” (ROJO, 2016). 
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lidades, o que repercute no seu conteúdo temático, no seu estilo e na sua construção 

composicional. Esse enunciado, inscrito na vida, é denominado gênero do discurso. 

Consequentemente, a natureza do uso da linguagem, dada por meio de 

enunciados, difere a depender do campo da atividade humana que em se realiza. 

Para Bakhtin (2016a, p. 11), “compreende-se perfeitamente que o caráter e as for-

mas desse uso sejam tão multiformes quantos os campos da atividade humana”. 

Desse modo, o espectro dos gêneros do discurso é rico, pois é igualmente rica a 

variedade das possibilidades de ação do homem na vida. São, do mesmo modo, 

infindáveis, posto que o agir humano se modifica e se complexifica à medida que o 

sujeito interpreta e reinterpreta o mundo, a partir de condições e de necessidades do 

seu estado atual (BAKHTIN, 2016a). O gênero discursivo se modela a partir das 

contingências do campo da atividade humana em que é elaborado. 

Cada campo da atividade humana compõe o seu repertório de gêneros do 

discurso. O campo da atividade jornalística, por exemplo, busca apurar, investigar, 

analisar e transmitir ao seu público informações da atualidade. Para isso, desenvol-

ve gêneros discursivos próprios, mesmo que não exclusivos, como notícias, reporta-

gens, editoriais, artigos de opinião etc. Todos possuem características próprias que 

os fazem reconhecíveis pelo leitor. 

Bakhtin (2016a, p. 16) defende que, no campo da investigação linguística, é 

preciso conhecer a natureza do enunciado, atentando para as particularidades do 

gênero do discurso em que emerge. Diferente disso, dá-se conta somente de uma 

análise formal e abstrata do código linguístico, pois deixa de lado a historicidade da 

investigação e as relações da língua com a vida. 

Medviédev (2016) também se dedicou à problematização do gênero quando 

abordou os elementos da construção artística poética. Para discorrer sobre o tema, 

o autor estabelece uma crítica aos formalistas da sua época. Segundo Medviédev 

(2016), o problema do gênero foi o último a ser abordado por esses estudiosos, pos-

to que, no começo, a preocupação deles foi a obra poética e não a construção dessa 

obra. Para o autor, os formalistas abordaram o conceito de gênero apenas quando 

“os elementos fundamentais da construção tinham sido pensados fora do gênero, 

quando toda poética já estava praticamente pronta” (MEDVIÉDEV, 2016, p. 193). É 

como se toda obra poética tivesse sido criada à parte de qualquer constituição de 

gênero. Para Medviédev (2016, p. 193), por outro lado, “[...] a poética deve partir 

precisamente do gênero, pois o gênero é uma forma típica do todo da obra, de todo 
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o enunciado. Uma obra só se torna real quando toma a forma de determinado gêne-

ro”. Logo, os elementos que constituem a obra somente podem ser compreendidos 

na relação com o gênero. Se dessa maneira tivessem procedido, afirma Medviédev 

(2016), os formalistas não poderiam atribuir significados autônomos aos elementos 

abstratos da língua que compõem o todo estético. Seria como estudar, por exemplo, 

a Odisseia, de Homero, sem pensá-la como epopeia; ou a obra de Machado de As-

sis sem considerar as características do gênero romanesco; ou a produção de Ma-

noel de Barros, sem conhecer o gênero poesia. 

Nesse esteio, Medviédev (2016) compreende que o gênero “é a totalidade tí-

pica do enunciado artístico, e, ainda, uma totalidade essencial, acabada e resolvida”. 

Assim, a obra poética configurada em dado gênero encontra nele mesmo seu aca-

bamento. O problema do acabamento, diz Medviédev (2016), é fundamental para a 

teoria do gênero. Especialmente no que concerne ao seu campo de estudo, Medvié-

dev (2016) defende que na arte é possível conceber o acabamento no sentido pró-

prio da palavra, diferentemente do que acontece em todos os outros campos da cri-

ação ideológica, nos quais todo acabamento é convencional e superficial, provocado 

por fatores externos e nunca finalizado pelo próprio objeto. Ofereço um exemplo: um 

trabalho de criação ideológica como uma tese se encerra por convenção e necessi-

dade, ainda que problematizações de todas as ordens pudessem ser exploradas. 

Uma canção, um poema, um romance, ao contrário, podem alcançar um acabamen-

to, visto que se constituíram como gênero, como totalidade típica, conformando um 

projeto de dizer do autor do enunciado e não mais submetendo-se a outros desen-

volvimentos. A canção se encerra nela mesma, o que igualmente ocorre com o po-

ema e com o romance. Não há desdobramentos, mesmo em caso de releituras, 

adaptações ou atualizações, que se mostram como outra obra. 

Segundo Medviédev (2016), a totalidade artística de qualquer gênero orienta-

se na realidade de forma dupla e são as particularidades dessa dupla orientação que 

determinam o gênero. Em primeiro lugar, a obra se orienta para os ouvintes e para 

dadas condições de realização e percepção. Em segundo lugar, a obra está orienta-

da na vida a partir do seu conteúdo temático. Na primeira orientação, existe um es-

paço e um tempo reais, circunstâncias em que o enunciado artístico chega aos ou-

vintes, leitores ou apreciadores, em uma determinada realidade circundante. Na se-

gunda orientação, por sua vez, percebe-se a importância da determinação interna e 

temática dos gêneros. Nessa direção, Medviédev (2016) adverte que cada gênero é 
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capaz de refratar apenas determinados elementos da realidade. Há, portanto, em 

cada gênero, “certos princípios de seleção, determinadas formas de visão e de com-

preensão dessa realidade, certos graus na extensão de sua apreensão e na profun-

didade de penetração nela” (MEDVIÉDEV, 2016, p. 196). Voltemos ao exemplo da-

do anteriormente. Em uma obra poética constituída como poema não é possível de-

senvolver uma proposição científica alicerçada teórico-metodologicamente, tal como 

é possível em uma tese acadêmica. Esses gêneros, poema e tese, são, cada um, 

circunscritos a um ângulo determinado na refração da realidade. 

Nesse sentido, Medviédev (2016) ocupa-se de pensar a relação entre gênero 

e realidade. Para ele, “cada gênero possui seus próprios meios de visão e de com-

preensão da realidade, que são acessíveis somente a ele” (MEDVIÉDEV, 2016, p. 

198). O domínio consciente para o acabamento da realidade provém de um “com-

plexo sistema de meios e métodos” (MEDVIÉDEV, 2016, p. 198), que são os gêne-

ros. É fundamental o destaque de Medviédev (2016) quanto ao papel dado à língua 

na tomada de consciência do mundo (por meio do gênero), visto que a consciência 

ideológica é impossível fora da palavra. “No processo de refração da existência por 

meio da consciência, a língua e as suas formas possuem papel fundamental” 

(MEDVIÉDEV, 2016, p. 198). A língua, porém, não é concebida aqui no seu sentido 

estritamente linguístico. Como toda a compreensão do Círculo bakhtiniano, a língua 

é tomada em seu sentido dinâmico, vivo, concreto, vista na forma de enunciados. 

Como dito, analisarei enunciados de escritores, que se mostram na forma de 

entrevista. Este é o gênero do discurso sobre o qual direciono o olhar investigativo. 

Buscarei, portanto, fazer uma aproximação dos dizeres de Bakhtin e Medviédev 

acerca do gênero discursivo ao gênero entrevista, especialmente em sua manifesta-

ção objeto da análise: sua realização no projeto Voz e criação. 

De início, saliento a valorização do gênero do discurso, dada por Medviédev 

(2016), nos estudos da poética. Para o autor, não é possível compreender o todo da 

obra artística sem considerar o gênero no qual ela está enformada. O gênero é, en-

tão, fundamental para a compreensão do acabamento do enunciado, posto que de-

termina sua construção. Aplico essa perspectiva ao gênero entrevista. 

Esse gênero, primordialmente, tem a função de estabelecer um colóquio entre 

duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado, em que o primeiro busca obter in-

formações detidas pelo segundo. Sua estrutura é bem definida, embora possa incluir 

variações, como é o caso da entrevista do Voz e criação, que inclui a plateia como 
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interlocutora. O conteúdo a ser abordado, ao contrário, não é fixo, podendo ser pre-

enchido por qualquer assunto de interesse dos interlocutores. No Voz e criação, o 

conteúdo foi previamente definido e esclarecido ao entrevistado: processos de cria-

ção literária. A entrevista, de modo geral, permite ainda o aprofundamento de ques-

tões a partir dos interesses em jogo. No Voz e criação, é preciso considerar o tempo 

limitado (2h) e a variedade de questões, tanto do entrevistador como da plateia, o 

que impedia o exame detalhado de qualquer tema. A partir dos aspectos elencados, 

posso afirmar que o Voz e criação é permeado por singularidades que conformam o 

enunciado, fatos que não podem ser desprezados para o entendimento da totalidade 

do enunciado. 

Essas características da entrevista no Voz e criação evidenciam ainda as re-

flexões de Medviédev (2016) acerca da dupla orientação do gênero. A primeira diz 

respeito às condições em que o enunciado é proferido/produzido. No Voz e criação, 

há uma conversa entre interlocutores, aberta a um público presente (interessado), 

no contexto de uma universidade pública. A segunda orientação refere-se ao conte-

údo temático. Como discutido, a entrevista se mostra muito aberta a qualquer temá-

tica, mas, nesse caso específico, foi conduzida de modo a contemplar um dado as-

sunto. Mesmo que outros interesses pudessem advir da plateia, a orientação primei-

ra, das condições de enunciação18, certamente inibiu questões que se afastassem 

demasiadamente do objetivo do encontro. 

Considerando a reflexão de Bakhtin (2016a) sobre os gêneros discursivos, 

que os inclui na perspectiva de um determinado campo da atividade humana, é pos-

sível afirmar que a entrevista está inscrita no campo jornalístico, inscrição que as-

sumo, uma vez que essa é a minha primeira formação profissional. Não há dúvidas 

de que, para a realização das entrevistas do projeto Voz e criação, essa formação 

foi explorada tanto na elaboração de perguntas como na condução do entrevistado e 

da plateia. 

A entrevista, todavia, não se restringe ao campo jornalístico. Ela é ainda uma 

técnica de investigação científica muito útil em diversos campos do conhecimento. 

Laville e Dionne (1999) incluem a entrevista – junto com o questionário – como mo-

do reconhecido e comprovado, próprio das ciências humanas, para se obter depoi-

                                                           
18 No início de cada sessão, o mediador explicava o objetivo da entrevista, com o intuito de 
circunscrever as questões às intenções pretendidas pelo projeto. 
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mentos de pessoas que detêm informações do interesse de dada investigação. Se-

gundo os autores, os depoimentos daí extraídos permitem “a exploração dos conhe-

cimentos das pessoas, mas também de suas representações, crenças, valores, opi-

niões, sentimentos, esperanças, desejos, projetos etc.” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 

183). Assim, a entrevista como técnica de pesquisa se coaduna aos objetivos da 

pesquisa, pois a subjetividade inerente ao processo de criação só poderia ser com-

preendida a partir de um instrumento que revelasse um sujeito situado e singular. 

 Em concordância com a perspectiva teórica do Círculo de Bakhtin, Freitas 

(2002), defende que, na pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico, a entrevista é 

também marcada pelo viés social: “Ela não se reduz a uma troca de perguntas e 

respostas previamente preparadas, mas é concebida como uma produção de lin-

guagem, portanto, dialógica” (FREITAS, 2002, p. 29). Os sentidos desse diálogo só 

são percebidos na interação e por isso estão estreitamente vinculados à situação 

comunicativa, aos horizontes espaciais do pesquisador e do entrevistado, que se 

mostram interdependentes. Uma pergunta mobiliza uma direção de resposta, como 

orienta novas questões, em um fluxo permanente até o acabamento provisório dado 

por quem domina a ação (o entrevistador). Essa interação é ainda atravessada por 

distintas vozes que compõem os enunciados individuais. “Na entrevista, é o sujeito 

que se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras vozes, refletindo a realidade 

de seu grupo, gênero, etnia, classe, momento histórico e social” (FREITAS, 2002, p. 

29). Trata-se dos discursos sociais que se incorporam à manifestação do falante, 

nesse caso, o entrevistado. 

 As entrevistas do Voz e criação ainda guardam duas caraterísticas muito pró-

prias. A primeira diz respeito à oralidade. Todas as edições do projeto se desenvol-

veram à parte da gravação de áudio, ou seja, a conversa corria sem uma necessária 

obrigação do convidado ou da plateia de se dirigir ao gravador. Ele era posto sobre 

uma mesa, geralmente entre o convidado e o mediador. As intervenções da plateia 

foram, por isso, captadas em tom mais baixo. O mais marcante, porém, são as cara-

terísticas da oralidade que atravessam todos os enunciados: pausas, interrupções, 

digressões, repetições etc. A segunda característica é o tom de debate que o diálo-

go assumiu em alguns momentos. Após a entrevista do convidado pelo mediador, a 

plateia era estimulada a fazer questões, que muitas vezes fugiam da temática pro-

posta ou se mostraram como opiniões sobre dado assunto, em vez de uma pergun-

ta. Essas duas características do gênero discursivo entrevista no âmbito do Voz e 



51 

criação vem corroborar a assertiva de Bakhtin sobre os gêneros serem “relativamen-

te estáveis”. Mesmo que, categoricamente, a entrevista seja configurada pelo diálo-

go entre dois sujeitos (entrevistador e entrevistado), novos elementos vêm dar novas 

cores ao enunciado-produto advindo do referido projeto. O discurso analisado deve 

então considerar a construção do gênero sob condições específicas e singulares. 

 Se pensarmos sobre os elementos de constituição do gênero discursivo con-

forme Bakhtin (2016a) – conteúdo temático, estilo de linguagem e construção com-

posicional –, podemos caracterizar cada um deles a partir de observações das en-

trevistas. Acerca do conteúdo temático, destaco que o tema inicialmente proposto – 

processos de criação literária – muitas vezes foi substituído por discussões acerca 

de literatura, expondo gostos pessoais ou críticas, referentes a livros, autores ou 

movimentos literários. Em outros momentos, o conteúdo foi tomado por relatos de 

vida, sejam no exercício da escrita ou não. Ao final, contudo, todos os temas abor-

dados confluíram para a compreensão do sujeito autor, o que, de algum modo, re-

verbera na sua ação criadora. Sobre o estilo de linguagem, ressalto o equilíbrio dos 

entrevistados com relação ao uso da linguagem. Todos se utilizaram de um registro 

formal da língua, sempre cordial, mais ou menos despojado. Alguns demonstraram 

bom humor, por meio de ironias, metáforas e histórias de vida. Outros transparecem 

erudição em um discurso mais polido e acabado, com construções mais próximas de 

uma manifestação escrita da língua. 

 No que toca à construção composicional, cabe um registro e uma reflexão 

maiores. Como dito, a entrevista do Voz e criação se afasta de certo modo da cons-

trução prototípica do gênero. Além do entrevistador-entrevistado, que encarnaram o 

binômio pergunta-resposta, há as intervenções da plateia. Como exposto, essas in-

tervenções não se davam necessariamente na forma de novas questões, mas tam-

bém na forma de opiniões acerca de temas que perpassavam o diálogo. Para essa 

estrutura composicional, enxergo uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem 

está no enriquecimento do diálogo, quando o espectador oferece um ponto de vista 

ainda não contemplado pelo entrevistador. A desvantagem se dá quando a interven-

ção desvirtua o objetivo principal da entrevista, encaminhando o foco para temas 

que não são o interesse da pesquisa. 

Até este ponto, dediquei-me a examinar os tópicos: linguagem, sujeito, ideo-

logia, enunciado e gênero discursivo, na perspectiva do Círculo bakhtiniano. Mesmo 
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que não dito explicitamente, esses conceitos são atravessados pela ideia de rela-

ções dialógicas, que é a teia que entrelaça, definitivamente, todos esses temas. 

 

 

1.6 O eu com o outro: as relações dialógicas 

 

As relações dialógicas são parte do caráter imanente do enunciado. Elas inte-

gram a língua concreta, aquela que acontece na vida. Essa língua viva compõe-se 

de elementos não circunscritos à língua apenas como código, ou seja, a língua que 

ainda não se constituiu enunciado, pois não compõe uma situação concreta de inte-

ração. Apenas quando materializada dessa forma, temos um enunciado, um discur-

so. Como consequência, é possível afirmar que a linguagem é a língua como fenô-

meno concreto, empregada sob circunstâncias que modelam sua concretude e, nes-

sa ótica, vê-se mergulhada em relações dialógicas. 

Entendo que o conceito de relações dialógicas provém da ideia de diálogo es-

tabelecido entre o enunciado e o complexo cultural que o atravessa. Meu enunciado 

só se constitui dessa forma pois se relaciona, como resposta/réplica, com outros 

enunciados da vida. Meu dito não é inédito. Ele germina das sementes de outros 

dizeres. Bakhtin (2015, p. 48) define com clareza a relação da língua com a vida: 

 

Ora, todo discurso concreto (enunciado) encontra o objeto para o 
qual se volta sempre, por assim dizer, já difamado, contestado, avali-
ado, envolvido ou por uma fumaça que o obscurece ou, ao contrário, 
pela luz de discursos alheios já externados a seu respeito. Ele está 
envolvido e penetrado por opiniões comuns, pontos de vista, avalia-
ções alheias, acentos. O discurso voltado para o seu objeto entra 
nesse meio dialogicamente agitado e tenso de discursos, avaliações 
e acentos alheios, entrelaça-se em suas complexas relações mútuas, 
funde-se com uns, afasta-se com outros, cruza-se com terceiros; e 
tudo isso pode formar com fundamento o discurso, ajustar-se em to-
das as suas camadas semânticas, tornar complexa sua expressão, 
influenciar toda a sua feição estilística. 

 

Como foco principal, Bakhtin (2015) dedica-se, ao longo da sua produção, ao 

desvelamento de relações dialógicas dentro da prosa literária. Nela, o autor da obra 

orquestra a variedade de vozes do meio social – o heterodiscurso, uma “mescla ba-

bilônica de línguas” (BAKHTIN, 2015, p. 51) – a fim de fundar o seu próprio enredo. 
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O artista da prosa erige esse heterodiscurso social em torno do obje-
to até atingir a imagem acabada, penetrada pela plenitude dos ecos 
dialógicos, das ressonâncias literárias calculadas para todas as vo-
zes e tons essenciais desse heterodiscurso. [...] todo discurso da 
prosa extraliterária [...] não pode deixar de orientar-se “dentro do que 
já foi dito”, “do conhecido”, “da opinião geral”, etc. 

 

No entanto, Bakhtin (2015) defende que a orientação dialógica do discurso é 

inerente a qualquer discurso, a qualquer enunciado proferido por um sujeito social. 

“É a diretriz natural de qualquer discurso vivo” (BAKHTIN, 2015, p. 51). A configura-

ção de todo discurso parte, então, de um processo dialogizado, a partir do qual são 

enformadas sua feição e seu tom estilístico. Em todo discurso, é possível encontrar 

ressonâncias dialógicas, sejam em maior ou menor grau. Para Bakhtin (2015, p. 52, 

grifo do autor), “todo discurso está voltado para uma resposta e não pode evitar a 

influência profunda do discurso responsivo antecipável”. Tomo um exemplo da esfe-

ra jornalística. Na elaboração de um artigo de opinião, o autor encadeia uma série 

de argumentos para sustentar determinado ponto de vista. O objetivo desse gênero 

discursivo é convencer o leitor da aceitação de uma tese. Para tanto, o autor astuto 

considera as polêmicas envolvidas pelo tema, “prevendo” os possíveis contra-

argumentos. Consciente disso, apresenta em seu texto as “respostas” para essas 

imaginárias intervenções. “O falante procura orientar sua palavra – e o horizonte que 

a determina – no horizonte do outro que a interpreta, e entra em relações dialógicas 

com elementos desse horizonte” (BAKHTIN, 2015, p. 55). O autor dialoga previa-

mente com as vozes que circulam o seu enunciado. 

No exemplo citado, nos damos conta da percepção do outro para construção 

de um discurso. “O falante abre caminho para o horizonte alheio do ouvinte, constrói 

sua enunciação em território alheio, no campo aperceptivo do ouvinte” (BAKHTIN, 

2015, p. 55-56). Desse modo, acredito que é possível propor níveis de proficiência 

do falante, isto é, níveis da capacidade de interpretação do diálogo tácito com o seu 

ouvinte, favorecendo a construção de um diálogo eficiente, que cumpra ao máximo 

seus propósitos comunicativos. Retomo o exemplo do artigo de opinião. O autor ca-

paz de melhor reconhecer as vozes que orbitam o seu enunciado será potencial-

mente melhor capaz de expor argumentos que respondam a essas vozes. 

As relações dialógicas, entretanto, não se apresentam necessariamente de 

modo tão consciente. Não são operadas de modo estrutural como estratégia persu-

asiva, como no caso do artigo de opinião. As relações dialógicas estão muitas vezes 
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sob a pele do enunciado. Podem não estar visíveis nele, mas nunca deixam de 

compô-lo. O discurso que hoje profiro está incondicionalmente vinculado a outros 

discursos, mesmo que não me dê conta disso. Minha condição sócio-histórica de um 

sujeito ideologicamente ativo no mundo leva-me a creditar valores sobre outros dis-

cursos, adotando-os ou renegando-os, total ou parcialmente, mas sempre com efei-

tos sobre o meu dizer atual. 

Como referido, ao conjunto de vozes sociais que circulam em interação hu-

mana, Bakhtin (2015) dá o nome de heterodiscurso. Para o autor, “todas as línguas 

do heterodiscurso [...] são pontos de vista específicos sobre o mundo, formas de sua 

compreensão verbalizada. Horizontes concreto-semânticos e axiológicos específi-

cos” (BAKHTIN, 2015, p. 67). Logo, compreendo o heterodiscurso como o conjunto 

verbalizado de vozes sempre impregnadas de marcas ideológicas, que lhe conferem 

valor. O heterodiscurso atravessa a existência dos sujeitos, repercutindo sobre suas 

práticas sociais de interação e sendo retroalimentado por elas mesmas. Afinal, a di-

nâmica da vida pressupõe mudanças nas posições axiológicas dos sujeitos. 

 Nesse caminho teórico, a palavra viva é sempre valorada. Fora disso, ela se 

limita a uma concepção linguística, de código de uma determinada língua. Como 

dito, esse não é o foco desta tese. Não busco a palavra neutra. Atento para a pala-

vra perpassada pelas intenções do falante, pela palavra acentuada. Nesse contexto, 

“[...] a palavra vive fora de si, em seu direcionamento vivo para o objeto” (BAKHTIN, 

2015, p. 67). A mirada desta investigação deve se voltar, então, para o objeto. Caso 

contrário, “ficaremos com um cadáver nu da palavra em nossas mãos, através do 

qual nada conseguiremos descobrir sobre a situação social nem sobre o destino vital 

de dada palavra” (BAKHTIN, 2015, p. 67-68). Nada de cadáveres. Dirijo-me à pala-

vra-corpo vibrante, quente, sanguínea. Dirijo-me ao destino vital das palavras dos 

escritores aqui interpretados. 

 No escopo das relações dialógicas, não se pode deixar de lado os conceitos 

de polêmica velada e polêmica aberta, às quais se refere Bakhtin (2013) em seu es-

tudo sobre Dostoiévski. A polêmica velada se mostra quando o discurso do enuncia-

dor se dedica ao seu objeto, mas ataca polemicamente outro discurso sobre o mes-

mo objeto, fazendo-o, entretanto, de modo subentendido. Nesse caso, ainda que a 

relação seja concebida implicitamente, destaca-se que o discurso que polemiza se-

ria outro se não fosse a polêmica estabelecida. Trata-se de um diálogo em que um 

dos interlocutores não aparece de forma evidente, pois está dissimulado no discurso 
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do outro. A polêmica aberta, ao contrário, surge quando o discurso se volta direta-

mente ao discurso do outro, que, por ser refutável, é objeto de polêmica. 

 O enunciado de Paulo de Tarso, como todos os enunciados, está encharcado 

de relações dialógicas, de polêmicas, posto que converge uma reunião de dizeres, 

ora em assonância, ora em dissonância com discursos sociais. Como visto ao longo 

desta exposição, o autor assume posicionamentos axiológicos sobre a prática da 

escrita literária. Como sujeito ideologicamente ativo, adere ou refrata vozes do hete-

rodiscurso com as quais se relaciona. Não me dedico a pontuar e aprofundar essas 

relações dialógicas, uma vez que este será o exercício para as últimas seções deste 

trabalho, conforme planejado. 

 

***** 

 

Nesta seção, busquei dar corpo ao aporte teórico utilizado nesta tese, tomando a en-

trevista de Paulo de Tarso como ilustração, mas cujas reflexões se aplicam às de-

mais edições do Voz e criação. Nesse movimento, impliquei os conceitos, sob a ótica 

bakhtiniana, de linguagem, sujeito, ideologia, enunciado, extraverbal, gênero discur-

sivo e relações dialógicas. Eles estarão presentes na análise final, que será dedicada 

às especificidades dos três enunciados selecionados: Diva Cunha, Tarcísio Gurgel e 

César Ferrario. Neles, evidenciarei atos éticos depreendidos dos seus enunciados. 

Nessa direção, se me dedico ao estudo do enunciado de escritores, é evidente que 

devo ater-me à concepção da figura do autor. Esse será o tema da próxima seção. 
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2 DECIFRA-ME OU TE REVELO: O AUTOR 

 

 

 

Na minha opinião, ser escritor não é apenas 

escrever livros, é muito mais uma atitude pe-

rante a vida, uma exigência e uma intervenção. 

 

José Saramago 

 

 

 

Nesta seção, aponto novos aportes teóricos, agora relacionados à figura do autor. Para 

tanto, incluo abordagens da teoria de Mikhail Bakhtin acerca do tema, além de explorar 

teóricos que também se dedicaram ao assunto, como Roland Barthes, Michel Foucault 

e Roger Chartier, apresentando (possíveis) tangenciamentos com o filósofo russo. 

 

 

2.1 O problema da autoria 

 

 Em 2018, a editora Companhia das Letras realizou um amplo lançamento de 

um autor, até aquele momento, desconhecido do grande público: Giovani Martins. 

Nascido em Bangu, no Rio de Janeiro, passou parte da vida adulta na favela da Ro-

cinha, até chegar à comunidade do Vidigal. Inspirado em suas vivências suburbanas 

escreveu seu primeiro livro, conjunto de 13 contos, intitulado O sol na cabeça. O au-

tor, que estudou até o 8º ano, trabalhou em buffet infantil, barracas de praia e como 

“homem placa”, desde então tem sido aclamado como a “nova aposta da literatura 

nacional” (TORRES, 2018). A partir da sua experiência e identificação com o univer-

so do subúrbio carioca, o autor recheia suas histórias não apenas de narrativas pró-

prias desse meio, mas também carrega nelas suas linguagens, muito diferente da 

chamada literatura canônica: “O piloto nem roncou quando nosso bonde subiu na 

traseira, o ônibus tava como, lotadão, várias gente, cadeira de praia, geral suado, 

apertado. Tava osso. O que salvou a viagem foi ficar marolando, vendo o Vitim e o 

Teco, os dois tava trincadão, mordendo as orelha” (MARTINS, 2018, p. 11). 
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Em outubro de 2014, em publicação da revista Nature, peritos das universida-

des de Griffith e Wollogong, da Austrália, atestaram que pinturas rupestres encon-

tradas em grutas calcárias na ilha de Celebes, na Indonésia, possuíam ao menos 40 

mil anos. As pinturas mostram desenhos de doze mãos, feitas com a pressão dos 

membros sobre uma rocha tintada, e dois animais, um deles um babirusa, espécie 

de porco natural do arquipélago indonésio. Thomas Sutikna, um dos autores do es-

tudo, responde por que essa arte é tão importante: porque é um dos primeiros indi-

cadores da existência de pensamento abstrato, que “é o que faz de nós humanos tal 

como nos conhecemos” (CANELAS, 2014). 

Que relação há entre o escritor carioca e o nosso ancestral incógnito? Sabe-

mos que o primeiro registrou a realidade da qual fazia parte, dando-lhe contornos 

literários ao nem sempre belo cotidiano das comunidades marginais. O segundo ins-

creveu sobre a pedra elementos de sua vida primitiva (aos olhos de hoje). Este tra-

balhou com formas pictóricas; aquele, com o verbo. Ambos, porém, foram agentes 

de representação da vida humana, independentemente do suporte ou modo de re-

gistro. Para isso, a representaram por meio de uma ótica individual, sob palavras e 

formas particulares, atribuindo-lhes ou sugerindo-lhes sentidos. Identifico esse modo 

de representação como a ação de autorar, sendo seu agente o autor. Diferentemen-

te do que é visto nesses dois exemplos, não é possível dizer que todos os autores 

representam a realidade tal qual ela se apresenta. Outros se utilizam de outros mé-

todos ou linguagens, contudo, acredito, todos expõem um modo de ver a vida, im-

prescindivelmente, a partir das suas perspectivas, do seu estar no mundo. Ser autor, 

arrisco dizer, se traduz em ver, interpretar e representar uma experiência de ser na 

vida. De algum modo, o autor revela o humano. 

Ao tratar de autoria no campo da literatura, foco desta tese, não se pode des-

considerar o papel das narrativas no cotidiano das sociedades humanas. Como os 

outros animais, podemos ser instintivos, mas é propriamente humana a capacidade 

de racionalizar, isto é, buscar entender ou explicar a vida de modo racional, lógico, 

coerente. Essa característica nos permite, além uma dada organização social, a cri-

ação de narrativas, histórias, enredos, que se expressam na concatenação de acon-

tecimentos, reais, imaginários ou na mescla de ambos, e que expõem a natureza 

inventiva do ser humano. De acordo com Barthes (1973, p. 19), a narrativa 
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está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na 
epopeia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na panto-
mima, na pintura (recorde-se a Santa Úrsula de Carpaccio), no vitral, 
no cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na conversa-
ção. Além disto, sob estas formas quase infinitas, a narrativa está 
presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as so-
ciedades; a narrativa começa com a própria história da humanidade; 
não há, não há em parte alguma, povo algum sem narrativa [...]. 

 

Em um contexto de mercantilização, o desejo da narrativa, como outros dese-

jos humanos, levou à criação de produtos de entretenimento, dentro de uma indús-

tria cultural dinâmica. Milênios após a criação de narrativas nas paredes de caver-

nas, as histórias de hoje se mostram em múltiplas plataformas. Tomo como exemplo 

aquelas em voga na atualidade, as que podem ser “lidas” em telas de televisões, 

computadores e celulares. Filmes e séries com altos investimentos, por exemplo, 

são provas disso. A repercussão entre telespectadores também. 

A despeito da configuração atual, a criação e o registro de histórias se perce-

be já há muito tempo e possui características fundamentais para a compreensão do 

criador, o autor. De acordo com Cardoso (2014), foram diversos os códigos utiliza-

dos com o intuito de registrar experiências humanas, incluindo as narrativas. Esse 

desejo foi inicialmente exercido por meio de pinturas rupestres, ampliando-se, poste-

riormente, na forma de narrativas orais até a criação e o aperfeiçoamento da escrita. 

Esta, em princípio, foi desenvolvida para o registro de contas e trocas comerciais, 

mas teve claramente as suas funções expandidas. 

Para Cardoso (2014), foi mesmo a escrita e o papel que permitiram uma nova 

expressão do homem, potencializando o compartilhamento das suas palavras. Nes-

se contexto, acredita que também se multiplicaram os leitores. Mas, e o autor –  

questiona a pesquisadora – existe? Que função ele assume no percurso sócio-

histórico? Cardoso (2014) esclarece que, na Antiguidade, não havia a personificação 

ou a identificação daquele que escrevia. À época dos livros manuscritos, os escribas 

ou exegetas19 não tinham a preocupação de fazer cópias exatas, modificando os 

textos transcritos, tornando-se, à vista disso, coautores, em um período em que não 

havia fronteira clara entre as definições de autores e de leitores. 

                                                           
19 Os escribas eram aqueles que copiavam manuscritos ou escrevia textos ditados; já os exegetas 
eram os que realizam comentários ou dissertações, que têm por objetivo esclarecer ou interpretar 
minuciosamente um texto ou uma palavra (HOUAISS, 2009). 
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De início, o papel de narradores de histórias era restrito a alguns privilegia-

dos. Com o tempo, autores tidos como profanos assumiram o papel de criadores, 

com narrativas próprias, o que lhes conferiu prestígio. É preciso considerar que im-

primir livros era uma atividade complexa, restringindo ainda mais o rol de “criadores”. 

Chegar ao estágio de autor dava ao sujeito a possibilidade de criar, sendo reconhe-

cido em sua individualidade, tornando-o, ainda, uma autoridade, visto que era pouco 

provável questionar o escrito (CARDOSO, 2014). 

Em meados do século XV, o alemão Johannes Gutenberg apresenta a prensa 

de tipos móveis20, invenção que vem sendo modernizada e aperfeiçoada por entre 

os séculos, mas que se coloca como o ponto de partida para a produção de impres-

sos em escala inimaginável à época. Por conseguinte, iniciam-se as bases materiais 

de uma economia baseada no conhecimento registrável, capaz de ser codificado, 

decodificado e transmitido entre povos (MACEDO, 2014). A criação de Gutenberg 

vem revolucionar a narrativa e o papel do autor nesse contexto. 

Com a possibilidade da impressão de cópias fiéis, não mais suscetíveis às al-

terações dos copistas, a prensa de tipos móveis dá ao autor um maior controle sobre 

o seu texto. É partir desse incremento tecnológico que as obras impressas puderam 

ser amplamente difundidas. Desse ponto em diante, o autor ganha prestígio. Estava 

demarcada uma certa autoridade de autor (CARDOSO, 2014). “Ser autor então era 

ser individual e único, transmitir uma mensagem única, imutável, como um código a 

ser decifrado pelo leitor que encontrava/desvendava o seu significado” (CARDOSO, 

2014, p. 4). A narrativa passa a ter um dono.21 

O “dono” da criação intelectual, entretanto, é percebido de distintas formas no 

decorrer do tempo em todo o mundo. Conforme Bellei (2014), a figura do autor como 

proprietário de textos, percebida a partir do século XVIII, por exemplo, é muito distin-

ta do autor renascentista ou mesmo do autor medieval. Nisso, afirma Bellei (2014), 

                                                           
20 Na prensa de tipos móveis, cada página de livro era montada com centenas de caracteres (os ti-
pos), organizados manualmente, que recebiam a tinta para depois serem prensados sobre o papel. A 
invenção permitiu a impressão em massa de livros, começando uma revolução na Europa, em 
meados de 1455 (LINARDI, 2017). 

21 O direito à posse da narrativa, ou da escrita de modo geral, repercute ainda na criação de 
dispositivos jurídicos para regulamentação dessa relação. Trata-se do direito autoral. No Brasil, 
atualmente está em vigor a lei nº 9.610, a Lei Brasileira de Direitos Autorais, que visa proteger obras 
intelectuais, definidas como “criações do espírito”. 
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confluem forças ideológicas que vão, paulatinamente, naturalizando o sentido histó-

rico do autor, consolidando-o como valor universal. 

Considerando que o escopo teórico desta tese está centrado nas concepções 

bakhtinianas sobre o autor, exploro, de início, as ideias do pensador russo. Em se-

guida, atenho-me a outros teóricos, os quais deixaram inegáveis contribuições para 

refletir a questão: Roland Barthes (1915-1980), Michel Foucault (1926-1984) e Roger 

Chartier (1945-)22. Ao fim, exponho alguns paralelos entre estes e o pensamento de 

Bakhtin. 

 

 

2.2 O autor segundo Bakhtin 

 

 O conceito de autor para Bakhtin está inscrito em diversas de suas obras. Se-

gundo Faraco (2013), o tema do autor para Bakhtin envolve uma extensa elaboração 

de natureza filosófica, sendo apresentada em diferentes desdobramentos no decor-

rer da sua produção intelectual, à medida que avança na proposta de construir uma 

estética geral. Dessa maneira, tomo por auxílio o artigo A questão do autor em 

Bakhtin, de Arán (2014), em que é proposto um percurso da concepção de autor em 

Bakhtin. Apoio-me na autora, que distingue três grandes momentos em que Bakhtin 

explora o conceito de autor. Para cada um deles, Arán (2014) elege o(s) texto(s) que 

materializam esses momentos: (1) O autor e a personagem na atividade estética; (2) 

Problemas da poética de Dostoiévski; (3) O discurso no romance; e (4) O problema 

do texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas. Conforme Arán 

(2014), os textos (1) e (2) correspondem ao Primeiro Momento em que Bakhtin 

aborda do conceito de autor (1919-1929), no qual o teórico critica o conhecimento da 

época sobre a linguagem e oferece um novo projeto, multidisciplinar, que leva em 

conta um funcionamento social da linguagem. O texto (3) está inserido no Segundo 

Momento (1930-1959), no qual Bakhtin concentra-se no estudo do gênero romance. 

O texto (4), por fim, localiza-se no Terceiro Momento (1960-1975), dedicado ao 

aprimoramento de questões epistemológicas no campo das ciências humanas. Bus-

co, porém, realizar uma leitura própria de cada um desses textos. Nesse percurso, 

                                                           
22 Ainda que os referidos teóricos partam de bases teóricas distintas, considero que a exploração da 
temática fica empobrecida sem tangenciá-los. 
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tenho o objetivo de evidenciar os elementos que penso mais úteis na composição 

dessa narrativa sobre o autor. 

Em (1) O autor e a personagem na atividade estética, Bakhtin (2011a) aponta 

um projeto de investigação sobre o tema do autor, indicando que a relação entre o 

autor e a personagem deve ser compreendida em seu fundamento geral e de princí-

pio para só depois deter-se às peculiaridades individuais de cada autor em determi-

nada obra, ou seja, seus “tipos de individuação”, como o faz nas obras de Dostoié-

vski, Púchkin e outros. É nesse texto, também, que Bakhtin delineia uma distinção 

fundamental para o seu estudo, como também para esta tese. Para ele, faz-se pri-

mordial distinguir o autor entre duas “entidades”: o autor pessoa e o autor criador. 

O referido fundamento geral e de princípio parece estar calcado na relação en-

tre o autor e a personagem, ou melhor, o tratamento que aquele dá a esta. O trata-

mento da personagem se baseia essencialmente no diálogo que o autor estabelece 

com ela, tal qual um sujeito vivo, encarnado, com passado, presente e aspirações. 

 

[...] o autor acentua cada particularidade da sua personagem, cada 
traço seu, cada acontecimento e cada ato da sua vida, os seus pen-
samentos e os seus sentimentos, da mesma forma como na vida nós 
respondemos axiologicamente a cada manifestação daqueles que 
nos rodeiam (BAKHTIN, 2011a, p. 3). 

 

 O diálogo travado pelo autor com a personagem, destaca Bakhtin (2011a), 

reconhece esta última em sua totalidade, para que, por meio de uma resposta espe-

cialmente estética, possa reunir as definições e as avaliações ético-cognitivas que 

lhe dão acabamento: “Essa resposta total à personagem tem um caráter criador, 

produtivo e de princípio” (BAKHTIN, 2011a, p. 4). O todo acabado da personagem, 

porém, não se apresenta de imediato. Antes disso, a personagem “exibirá muitos 

trejeitos, máscaras aleatórias, gestos falsos e atos inesperados em função das res-

postas volitivos-emocionais e dos caprichos da alma do autor” (BAKHTIN, 2011a, p. 

4). Para que mostre sua feição verdadeira e integral, afirma Bakhtin (2011a), os véus 

que escondem a face da personagem devem ser retirados em meio ao caos de res-

postas que advém desse diálogo. “A luta do artista por uma imagem definida da per-

sonagem é, em um grau considerável, uma luta dele consigo mesmo” (BAKHTIN, 

2011a, p. 4-5). A assertiva de Bakhtin (2011a) pressupõe um caráter processual da 

construção da personagem, posto que o acabamento estético se dá pelo desvela-
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mento de camadas, pela rejeição de certas avaliações ético-cognitivas e pela aceita-

ção de outras até que o objetivo estético do autor seja alcançado. 

 Bakhtin (2011a) sublinha que o diálogo que cria o todo do objeto estético se 

concretiza de forma ativa e se determina no objeto enformado. Isso significa dizer 

que o autor reflete uma posição volitivo-emocional da personagem e não a sua posi-

ção frente e ela. O autor cria, mas desse processo se dá conta somente no produto 

acabado e não dentro de uma instância interna psicologicamente determinada. 

 Esse diálogo ativo do qual trata Bakhtin (2011a, p. 10) leva em conta o autor e 

a personagem como “elementos correlativos do todo artístico da obra”, bem como a 

“relação de reciprocidade” que há entre ambos. Denota-se que a correspondência 

de um ao outro se mostra no diálogo de consciências. O autor, de fato, é o agente 

da unidade tensamente ativa do todo artístico; a consciência do autor abarca e con-

clui a consciência da personagem com elementos transgredientes por princípio, ou 

seja, o autor se apercebe e conhece o todo da obra, o todo da personagem, e en-

xerga até mais que ela, vendo inclusive o que lhe é inacessível. “A consciência da 

personagem, seu sentimento e seu desejo de mundo – diretriz volito-emocional con-

creta – é abrangida de todos os lados, como em um círculo, pela consciência con-

cludente do autor a respeito dele e do seu mundo” (BAKHTIN, 2011a, p. 11). O autor 

parece ser o olho que tudo vê. 

 Para essa dinâmica da construção artística, é fundamental o distanciamento 

do autor para com sua personagem. Por esse ângulo, o autor vive a vida da perso-

nagem, mas a partir de categorias axiológicas totalmente diversas, de valores distin-

tos aos seus próprios, aqueles com os quais participa do acontecimento ético e sin-

gular da sua existência. Entendo que é como se o autor ascendesse a uma outra 

dimensão da vida, agora da vida da sua personagem, composta, por certo, de valo-

rações que podem convergir ou divergir, em maior ou menor grau, daquelas do au-

tor, mas que jamais serão idênticas àquelas vivenciadas por ele no evento da sua 

existência. Esse movimento do autor concretiza o que Bakhtin (2011a) denomina 

excedente de visão estética. 

 

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, 
nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coinci-
dem. Porque em qualquer situação ou proximidade que esse outro 
que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e sabe-
rei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode ver: 
as partes do seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar – a cabeça, 
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o rosto, a sua expressão –, o mundo atrás dele, toda uma série de 
objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação de reci-
procidade entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele 
(BAKHTIN, 2011a, p. 21). 

 

 O excedente de visão decorre de fundamentais e caras noções relacionadas 

ao sujeito bakhtiniano: a singularidade e a insubstitubilidade do seu lugar no mundo. 

O meu ser-estar no mundo é inédito. Jamais ninguém vivenciou ou vivenciará uma 

existência igual a minha. Sob minha vista, está o outro, também cercado de idiossin-

crasias, que o fazem também único. O olhar que lanço sobre ele, a ele mesmo é im-

possível, uma vez que estou fisicamente externo ao lugar que ocupa. O contrário 

também é verdadeiro, pois não alcanço a perspectiva do seu olhar sobre mim. Esses 

“pontos cegos” de um sobre o outro convergem para o excedente de visão. Na sua 

aplicação estética, especialmente a literária, o autor detém um excedente de visão 

sobre a personagem. A consciência do autor dialoga com a consciência da persona-

gem, mas a percebe de fora, de uma totalidade, não só dela, mas como de toda 

obra, utilizando-se disso para conformar o todo estético. Para essa conclusão, é ne-

cessário que autor realize o movimento empático em direção ao indivíduo-

personagem. Como autor, devo 

 

[...] ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê, co-
locar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, com-
pletar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lu-
gar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente 
concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu co-
nhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, 
2011a, p. 23). 

 

Para atingir esse deslocamento, o autor precisa trabalhar com a linguagem, 

ao mesmo tempo que se percebe fora dela. O excedente de visão “demanda do es-

critor que ele desista da sua linguagem, saia dela, liberte-se dela, olhe-a pelo olho 

de uma outra linguagem, desloque-a para outrem ao mesmo tempo em que se des-

loca para outra linguagem” (FARACO, 2013, p. 41). Apenas por meio dessa compe-

tência, o autor será capaz de dar forma artística ao todo literário. 

Na perspectiva de Arán (2014), o texto em tela permite indicar um projeto filosó-

fico que se modela em torno dos domínios ético, estético e cognitivo, os quais consti-

tuem a vida do homem na cultura. O ensaio, em especial, está vinculado ao campo da 

estética e busca elucidar a configuração do objeto estético na obra de arte verbal. De-
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preende-se dele que a construção do objeto estético é regida por um universo de valo-

res do sujeito artista, compreendendo-o a partir de um ponto de vista ético. Trata-se 

de um sujeito que não cria fora da vida, visto que transpõe para a arte uma visão de 

mundo, mesmo que a organize de forma totalmente distinta da realidade. 

Nessa direção, o conceito de autor parte de uma vivência estética, em que ele 

se esforça para construir uma personagem como um outro de si mesmo. Com esse 

intuito, busca um olhar exterior, de fora da personagem, para que possa ver seu ín-

timo, compreendê-lo, valorá-lo, de um lugar não acessível à própria personagem. 

Arán (2014, p. 11-12) entende que podemos ser como personagens no olhar dos 

outros, respondendo, muitas vezes, à essa visão externa. Ressalta ainda que a bus-

ca da alteridade para a construção do eu é um fundamento epistemológico de orien-

tação antropológica em que se baseia Bakhtin, que o aprofunda ao longo da sua 

obra. Segundo Arán (2014, p. 11), nesse momento inicial, Bakhtin “defende uma 

perspectiva muito racional e controladora da consciência autoral em sua intenção de 

salvaguardar esta atitude demiúrgica que permite criar uma personagem [...]”. Essa 

perspectiva de Bakhtin vem a ser modificada ao longo do tempo. 

Na obra de arte, os fatos isolados da vida devem adquirir uma totalidade de 

sentido, assumindo uma posição valorativa, ética e cognitiva. Isso exige um distan-

ciamento do autor, que pressupõe ver a personagem como um outro, como uma 

consciência livre, que não coincide com a consciência autoral. Para tanto, a fim de 

sustentar o excedente de visão, o autor trava uma batalha consigo mesmo. Confor-

me Arán (2014), apenas na personagem criada podemos enxergar o autor criador, 

que, nas palavras de Bakhtin (2011a, p. 6), se mostra como “energia ativa e forma-

dora”, e, somente a partir daí, chega-se ao autor pessoa, que se expressa de um 

outro modo. Disso resulta o esforço de Bakhtin em opor-se à “confusão do autor cri-

ador, elemento da obra, com o autor pessoa, elemento do acontecimento ético e so-

cial da vida” (BAKHTIN, 2011a, p. 9). O primeiro, defende Bakhtin (2011a), auxilia a 

compreensão do segundo. Apenas depois da experiência com o objeto estético, o 

discurso do autor pessoa pode elucidar e complementar a obra. 

 Em continuidade ao percurso de explorar a noção de autor para Bakhtin, ate-

nho-me ao texto (2) Problemas na poética de Dostoiévski. Na obra, Bakhtin debruça-

se sobre o estudo da produção literária do russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881). De 

acordo com Bakhtin (2013), esse escritor foi um dos maiores inovadores em seu 

campo de atuação, criando um tipo inédito de pensamento artístico: o tipo polifônico. 
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Desse modo, para Bakhtin (2013, p. 1), seu principal objetivo se constitui em “des-

cobrir essa inovação fundamental de Dostoiévski por meio da análise literária”. 

Constata, nesse intento, que o autor permanece como elemento formal consti-

tutivo da obra. Porém, a estratégia empregada por Dostoiévski está em considerar 

uma relativa autonomia do herói, isto é, concebê-lo também como portador de uma 

consciência. Nessa perspectiva, o herói passa a desenvolver seu próprio discurso 

segundo sua lógica interna. 

 

A impressionante independência interior das personagens dostoievs-
kianas [...] foi alcançada através de meios artísticos determinados. 
Trata-se, antes de mais nada, da liberdade e independência que elas 
assumem na própria estrutura do romance em relação ao autor, ou 
melhor, em relação às definições comuns exteriorizantes e conclusi-
vas do autor (BAKHTIN, 2013, p. 12). 

 

Verifica-se, portanto, de um novo vínculo entre o autor e o herói. Para Bakhtin 

(2013, p. 71, grifos do autor), “[...] a nova posição artística do autor em relação ao 

herói no romance polifônico de Dostoiévski é uma posição dialógica seriamente apli-

cada e concretizada até o fim, que afirma a autonomia, a liberdade interna, a falta de 

acabamento e de solução do herói”. Compreendo que, dessa forma, o autor passa a 

entender a personagem como uma entidade dotada de consciência autônoma, pois 

a cria com esse intuito, a fim de dar-lhe densidade literária. A personagem deverá 

ser o fruto entre essa consciência própria e a consciência do autor criador que lhe dá 

acabamento estético. Isso não significa, entretanto, que o autor perca o controle so-

bre a personagem, sobre o seu acabamento, uma vez que tudo isso integra preci-

samente o plano do autor: “Esse plano como que determina de antemão a persona-

gem para a liberdade (relativa, evidentemente) e a introduz como tal no plano rigoro-

so e calculado do todo” (BAKHTIN, 2013, p. 12). 

Nessa abordagem, Bakhtin (2013) acredita que a relação autor-herói perde 

seu caráter objetificante, pois o herói não é mais percebido pelo lugar (privilegiado) 

do autor criador. “Não se constrói como o todo de uma consciência que assumiu, em 

forma objetificada, outras consciências, mas como o todo da interação entre várias 

consciências, dentre as quais nenhuma se converteu definitivamente em objeto de 

outra” (BAKHTIN, 2013, p. 18-9). As palavras do autor se relacionam com as pala-

vras do herói, como um diálogo entre duas consciências equipolentes. 
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Segundo Arán (2014), esse novo vínculo se mostra numa relação horizontal, 

em que os interlocutores (autor e herói) esperam réplicas um do outro, tal qual uma 

situação comunicativa do cotidiano. Nesse caso, a polifonia, na qualidade de estra-

tégia artística, revela-se no heterodiscurso, que implica o diálogo de vozes sociais, 

dessa vez estabelecido entre as consciências do autor e do herói, igualmente. Nes-

se cenário, o procedimento artístico do autor não é apenas um recurso formal, mas 

uma expressão de sua posição ideológica, que busca libertar as consciências das 

personagens, a fim de que “estabeleçam relações profundas, tensas ou contraditó-

rias, enquanto a consciência autoral, que é consciência da totalidade, se manifesta 

de modo oblíquo, indireto, na fronteira semiótica” (ARÁN, 2014, p. 16). 

Em (3) O discurso no romance23, Bakhtin (2015) aborda uma teoria do roman-

ce e, em consequência, discute o tema do autor. Desde o princípio, Bakhtin (2015) 

explica que o fio condutor do ensaio está na “superação do divórcio entre o ‘forma-

lismo’ abstrato e o igualmente abstrato ‘ideologismo’ no estudo do discurso literário” 

(BAKHTIN, 2015, p. 21). Para ele, essa superação deve ocorrer por meio de uma 

estilística sociológica, em que forma e conteúdo não se separam no discurso, que 

precisa ser entendido como “fenômeno social – social em todos os campos de sua 

vida e em todos os seus elementos, da imagem sonora às camadas semânticas abs-

tratas” (BAKHTIN, 2015, p. 21). Para Bakhtin (2015), no romance se desenvolve um 

peculiar diálogo social de linguagens, as quais se condensam naquilo que chama de 

heterodiscurso social, que, no romance, se apresenta artisticamente organizado. 

Bakhtin (2015, p. 29-30) define o heterodiscurso social como 

 

A estratificação interna de uma língua nacional única em dialetos so-
ciais, modos de falar de grupos, de jargões profissionais, as lingua-
gens dos gêneros, as linguagens das gerações e das faixas etárias, 
as linguagens das tendências e dos partidos, as linguagens das auto-
ridades, as linguagens dos círculos e das modas passageiras, as lin-
guagens dos dias sociopolíticos e até das horas (cada dia tem sua 
palavra de ordem, seus vocabulários, seus acentos) [...]. 

 

Para Faraco (2013, p. 49), trata-se de “uma realidade que congrega múltiplas 

e heterogêneas línguas sociais, entendida como compósitos verbo-axiológicos, co-

                                                           
23 Ensaio que compõe A teoria do romance I: a estilística (Editora 34, 2015), com tradução de Paulo 
Bezerra, e que também está incluído em Questões de estética e literatura: a teoria do romance 
(Editora Unesp, 1998), com tradução de Aurora Fornoni Bernardini et al. 
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mo expressões de uma determinada interpretação do mundo”. Nesse contexto, o 

autor se depara com o tema, em que se baseia seu romance, sempre envolvido por 

uma aura de distintas vozes sociais, sobre a qual o autor se orienta de forma res-

ponsiva. “O autor da prosa erige esse heterodiscurso social em torno o objeto [a 

obra] até atingir a imagem acabada, penetrada na amplitude dos ecos dialógicos, 

das ressonâncias literárias calculadas para todas essas vozes e tons essenciais 

desse heterodiscurso” (BAKHTIN, 2015, p. 51). Entendo, logo, a construção roma-

nesca como um caminhar consciente sobre vozes sociais. 

É possível denotar que o romance é um gênero em que se modelam esteti-

camente línguas sociais, mas não de modo a apenas transcrevê-las, mas sim de 

representá-las na forma de imagens. Em outras palavras, “o romance não apenas 

reflete as línguas sociais, mas também as refrata” (FARACO, 2013, p. 49). Essa ati-

vidade de refração24 é realizada pelo autor do romance, que não organiza as línguas 

sociais estruturalmente lado a lado, mas as interseccionam de forma a compor o to-

do artístico. Esse engendramento só é possível pois o autor é o centro artístico e 

axiológico que configura a obra literária, permanecendo na busca de seu excedente 

de visão e de conhecimento. É dessa forma que o autor ocupa certa posição verbo-

axiológica, posto que reflete e refrata um conjunto de línguas sociais. 

Para compreender essa perspectiva da realização artística, é determinante 

levar em consideração a noção de alteridade e a de dialogismo, que daquela se ex-

trai. Para que se concretize o excedente de visão por meio qual o autor se provê e 

se apropria de um heterodiscurso social é preciso que leve em conta o outro, aquele 

que está fora de si, mas que ainda compõe o evento da existência. Esse outro deve 

ser considerado, mas não apenas como elemento contextual de uma obra artística, 

em que personagens se deslocam em ações previamente calculadas pelo autor. O 

outro é justamente a matéria-prima da composição da personagem e de todo o uni-

verso que a cerca. Em complemento a isso, o outro é tomado de um ponto de vista 

dialógico, isto é, é percebido em diálogo com o autor. As vozes sociais, o heterodis-

curso, encontram no autor seus pontos de vistas, suas posições axiológicas, e a par-

tir daí são (re)significadas na composição da obra artística: “[...] a interpretação ati-

                                                           
24 É próprio do signo (nesse caso, a palavra no romance) refletir e refratar a realidade. Para isso, 
toma-se o signo como signo social, isto é, como representação de um grupo social, que, por seu 
turno, inundou-a de significados, construídos no interior e entre grupos do meio social. 
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va, ao familiarizar o interpretável com o novo horizonte do interpretador, estabelece 

uma série de inter-relações complexas, consonantes e heterossonantes com o obje-

to da intepretação, enriquece-os com os novos elementos” (BAKHTIN, 2015, p. 55). 

Do diálogo de horizontes sociais interpenetráveis nasce o romance. 

Por fim, em (4) O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ci-

ências humanas, Bakhtin (2016b) esclarece que intentará realizar uma análise filosó-

fica do texto (objeto do estudo), mas que esse empreendimento deve percorrer as 

fronteiras de outras disciplinas, quais sejam: a Linguística, a Filologia e a Crítica lite-

rária. Nesse caminho, o texto é percebido como dado primário de todas as referidas 

disciplinas e de todo pensamento filológico-humanista. “Onde não há texto não há 

objeto de pesquisa e pensamento” (BAKHTIN, 2016b, p. 71). Já nesse ponto, desta-

ca-se a abertura que Bakhtin (2016b) faz da noção de texto, incluindo os de nature-

za oral e escrita (e depois imagética e musical), sendo compreendido, no sentido 

amplo, como um “conjunto coerente de signos” (BAKHTIN, 2016b, p. 71). 

A perspectiva de Bakhtin (2016b), é primordial salientar, recai sobre o texto 

como enunciado, e não como texto passível de análise estritamente linguística. Esta, 

sim, poderia abstrair a noção de autor. Por isso, na visão do texto como enunciado, 

pode-se afirmar que todo texto tem um autor. “Todo sistema de signos (isto é, qual-

quer língua), por mais que sua convenção se apoie em uma coletividade estreita, em 

princípio sempre pode ser decodificado, isto é, traduzido para outros sistemas de 

signos (outras linguagens)” (BAKHTIN, 2016b, p. 76). Já o texto como enunciado 

não pode ser “traduzido até o fim, pois não existe um potencial texto único dos tex-

tos” (BAKHTIN, 2016b, p. 76). Com isso, acredito, Bakhtin (2016b) quis distinguir 

que o texto como estrutura de códigos pode ser interpretado em um único sentido, à 

proporção que o texto como enunciado pode emanar diferente sentidos, ou seja, ou-

tros diferentes textos, a depender da leitura que dele se realiza. Para tanto, conside-

ra “o acontecimento da vida do texto”, que é a sua verdadeira essência e que ocorre 

sempre na “fronteira entre duas consciências, entre dois sujeitos” (BAKHTIN, 2016b, 

p. 76). Denota-se, nessa perspectiva, a dimensão dialógica do texto, considerando o 

autor como elemento desse movimento duplo, posto que a ele pertence, impreteri-

velmente, uma das duas consciências. 

 Nessa visão, demonstra-se a validade dos elementos extralinguísticos para a 

compreensão do texto-enunciado, pois este é enformado por aqueles, ou seja, ele-

mentos que não estão no texto-código, mas que o constituem como enunciado. “No 
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âmbito de um mesmo enunciado a oração pode repetir-se [...], mas a cada vez ela é 

sempre uma nova parte do enunciado, pois mudou de lugar e de função na plenitude 

do enunciado” (BAKHTIN, 2016b, p. 79). Esse caráter dialógico do texto-enunciado 

leva em conta que o texto está ainda permeado por outros textos. Isso significa que 

o texto está sempre em contato com um conjunto da discursividade social. 

Conforme Bakhtin (2016b, p. 89), “o autor de uma obra literária (romance) cria 

uma obra (enunciado) discursiva única e integral. Mas ele a cria a partir de enuncia-

dos heterogêneos, como que alheios. Até o discurso direto do autor é cheio de pala-

vras conscientizadas dos outros”. Segundo Arán (2014, p. 19), a partir desse enten-

dimento, o texto manifesta-se como “uma caixa de ressonância do que se diz soci-

almente” e onde o autor “toma partido nesse dizer”, apropriando-se de outros dize-

res, compartilhados, acerca de determinada questão. Nessa acepção, o autor en-

carna a uma voz social, que entra em diálogo com outras vozes sociais. 

Na esteira do pensamento bakhtiniano sobre o autor, pensa Faraco (2013), 

existem dois momentos de entendimento dessa figura. No primeiro, o autor é uma 

posição axiológica que dá sentido ao todo artístico; já no segundo, o autor é uma 

voz social que dá sentido ao todo artístico25. Trata-se de um novo modo de enunciar 

uma mesma conceituação a partir de um novo quadro referencial (FARACO, 2013). 

Sob esse novo olhar, o autor assume uma voz criativa, uma segunda voz, uma vez 

que o discurso literário reflete/refrata uma determinada voz social (ou várias delas), 

apropriada(s) pelo autor em vista do seu projeto artístico. Desse modo, quando o 

autor apenas reproduz seu discurso na obra, não realizando um deslocamento de 

linguagem, a fim de se ater uma dada voz social, ele apresenta somente um discur-

so ingênuo e inadequado a uma criação estética autêntica. “O escritor é aquele que 

sabe trabalhar a língua estando fora dela, aquele que tem o dom do falar indireto” 

(BAKHTIN, 2016b, p. 81-2). Para conceber o enunciado, o autor, a segunda voz, sai 

da sua língua e adentra uma língua alheia, uma voz social, pois, sem isso, não pode 

perceber a totalidade do discurso. 

Voltarei à perspectiva bakhtiniana de autor após apresentar, a seguir, algu-

mas das ideias de outros teóricos acerca do assunto. Como afirma Bakhtin (2015), 

                                                           
25 O primeiro momento é depreendido do ensaio O autor e a personagem na atividade estética, en-
quanto que o segundo é depreendido do ensaio O problema do texto na linguística, na filologia e em 
outras ciências humanas, ora interpretado. 
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todo tema já está “difamado”, já eclodiu de outras bocas, de outras mentes, que, por 

sua vez, responderam a outras que vieram antes delas e tentaram se antecipar (ati-

tude responsiva) daquelas que viriam depois. Acredito que recobrir esse diálogo, 

mesmo que minimamente, pode enriquecer o debate. 

 

 

2.3 O autor segundo Barthes 

  

No ensaio A morte do autor, publicado em 1968, Barthes (2004) expõe refle-

xões contundentes sobre a figura do autor26. Sobre ele, de modo polêmico, prega 

seu desaparecimento. A argumentação do teórico se guia na compreensão das ori-

gens da configuração do autor, que, segundo ele, se cristalizaram com o passar do 

tempo e ainda repercutem na sua época. Para Barthes (2004, p. 58, grifo do autor): 

 

O autor é a uma personagem moderna, produzida sem dúvida por 
nossa sociedade na medida em que, ao sair da Idade Média, com o 
empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, 
ela descobriu o prestígio do indivíduo ou, como se diz mais nobre-
mente, da “pessoa humana”. 

 

 Como se vê, para Barthes (2004), o autor como figura de destaque está vin-

culado a um período histórico em que correntes filosóficas situaram o sujeito huma-

no como centro das dinâmicas da vida. Nesse contexto, a “pessoa humana” está à 

frente de toda a racionalidade, de toda fé, de toda experiência que rege seu estar no 

mundo, sendo ainda o eixo para o entendimento de toda a existência. 

Desde então, o autor assumiu o protagonismo no campo literário, incluindo-se 

como tópico fundamental para análises de obras literárias, visto que “[...] a explica-

ção da obra é sempre buscada do lado de quem a produziu, como se, através da 

alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só 

e mesma pessoa, o autor, a revelar a sua ‘confidência’” (BARTHES, 2004, p. 58, gri-

fos do autor). Nessa direção, o valor de uma obra apenas se revela se buscamos os 

sentidos do texto em relação à vida do sujeito criador. 

                                                           
26 Para Bellei (2014, p. 164), embora Barthes se manifeste sobre a questão autoral de modo mais 
categórico no ensaio de 1968, ele inicia essa discussão no estudo Sur Racine (1963), em que “aponta 
para a necessidade de uma crítica capaz de ir além dos estudos tradicionais do autor e sua obra”, 
voltando ao tema em Sade, Fourier, Loyola (1971). 
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A força do autor, segundo Barthes (2004), teria percorrido os séculos e se 

mantido como catalisadora dos interesses sobre a literatura. 

 

O autor ainda reina nos manuais de história literária, nas biografias 
de escritores, nas entrevistas dos periódicos e na própria consciência 
dos literatos, ciosos por juntar, graças ao seu diário íntimo, a pessoa 
e a obra; a imagem da literatura que se pode encontrar na cultura es-
tá tiranicamente centralizada no autor, na pessoa, na história, seus 
gostos, suas paixões (BARTHES, 2004, p. 58). 

 

 Embora o “império do autor” persista, Barthes (2004) acredita que já há algum 

tempo escritores vêm tentando desarticulá-lo. Dentre eles, cita os franceses Stépha-

ne Mallarmé (1842-1898), Paul Valéry (1871-1945), Marcel Proust (1871-1922). Con-

forme Barthes (2004), Mallarmé – o primeiro nessa ação desestabilizadora – apon-

tou para a necessidade de reposicionar a linguagem no lugar daquele que lhe tomou 

como proprietário, o autor. Para Mallarmé, como para Barthes (2004), quem fala é a 

linguagem e não o autor: “[...] toda a poética de Mallarmé consiste em suprimir o au-

tor em proveito da escritura (o que vem a ser, como se verá, devolver ao leitor o seu 

lugar” (BARTHES, 2004, p. 59). Em caminho semelhante, Valéry pôs em dúvida e 

desprezou a ideia de autor como centro literário. Para tanto, enfatizou o caráter lin-

guístico da atividade literária e, por meio dos seus livros em prosa, defendeu “a con-

dição essencialmente verbal da literatura, em face da qual todo o recurso à interiori-

dade do escritor lhe parecia pura superstição” (BARTHES, 2004, p. 59). Proust, por 

sua vez, construiu em seu extenso romance À la recherche du temps perdu, o qual 

Barthes (2004) chama de “suas análises”, uma complexa relação entre escritor e 

personagens, oferecendo “à escritura moderna sua epopeia” (BARTHES, 2004, p. 

59). Nesse caso, como nos outros citados, há uma busca da linguagem que se so-

brepõe à figura do autor. 

 Barthes (2004) parece conceber a ausência do autor como fato inequívoco. 

Consequentemente, considerá-lo para uma intepretação literária seria desnecessá-

rio, uma vez que a obra se compõe da sua linguagem, esta “inscrita” e não “expres-

sa” pelo autor. Além do mais, “o autor, quando se crê nele, é sempre concebido co-

mo passado do seu livro [...]: considera-se que o autor nutre o livro, quer dizer que 

existe antes dele, pensa, sofre, vive por ele [...]” (BARTHES, 2004, p. 61). Porém, 
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diferente disso, Barthes (2004) acredita que o “escriptor”27 moderno surge ao mesmo 

tempo que a sua obra, não vindo nem antes nem depois do escrito: “outro tempo 

não há senão o da enunciação, e todo texto é escrito eternamente aqui e agora” 

(BARTHES, 2004, p. 61, grifos do autor). Dito isso, Barthes aparenta acreditar na 

obra literária como unidade isolada, o texto que nasce sem origem. 

 Não obstante, mais a frente, Barthes (2004) demonstra essa “origem”, a qual 

não está no autor, mas em diversas dimensões da cultura em que o escritor está 

imerso. Nessa ótica, o texto não possui um único significado, não está como palavra 

inicial ou final, como o seria em um texto de natureza teológica, de um “Autor-Deus”. 

O texto, na verdade, produz um “espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e 

se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido 

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

 Qual seria, então, o papel do escritor nessa tessitura? Conforme Barthes (2004, 

p. 62), “o escritor pode apenas imitar um gesto sempre anterior, jamais original; seu 

único poder está em mesclar as escrituras, em fazê-las contrariar-se umas pelas ou-

tras, de modo que nunca se apoie em apenas uma delas”. O autor, nesse prisma, ca-

rece de autonomia inventiva, restringindo-se ao papel de rearranjador de outros dize-

res. Em termos metafóricos, ainda no campo da tessitura, se poderia dizer que o autor 

desfia uma peça de crochê, por exemplo, para, com o mesmo fio, tecer uma outra. 

 Ao decretar a morte do autor ou, de modo parcimonioso, sugerir o apagamen-

to do seu protagonismo, Barthes (2004) acredita que caem por terra as tentativas de 

“explicar” a escritura, pois, ao encontrar o autor, teria ele de dar suas hipóteses, 

seus contextos, suas intenções, restringindo o texto a um sentido único, aquele dado 

pelo seu criador. “Dar ao texto um autor é impor-lhe um travão, é provê-lo de um 

significado último, é fechar a escritura” (BARTHES, 2004, p. 63). Esse fechamento, 

segundo Barthes (2004), é útil apenas aos críticos, que tentam, de todo modo, expli-

car o texto a partir do autor. A crise do autor é uma crise também do crítico. 

 Ao sublimar o autor, os sentidos do texto se abrem, as possibilidades se am-

pliam. “Na escritura múltipla, com efeito, tudo está para ser deslindado, mas não pa-

ra ser decifrado” (BARTHES, 2004, p. 63, grifos do autor). Não há mais um sentido 

teológico, uma verdade suprema, inquestionável. Se o texto é composto por uma 

                                                           
27 Para Navarrete (2012), Barthes propõe uma reconceituação de termos: escriptor e não autor; escri-
tura e não obra. 
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multiplicidade de dizeres anteriores, não originais, não é o autor quem lhe dá unida-

de, mas o leitor, “[...] a unidade do texto não está em sua origem, mas no seu desti-

no” (BARTHES, 2004, p. 63). Quando Barthes (2004) diz que é preciso devolver ao 

leitor o seu lugar, está se referindo ao lugar ativo daquele que torna os sentidos inte-

ligíveis. É dele que se deve esperar uma palavra sobre o texto, uma interpretação, 

nunca única, mas sempre possível. É necessário dar vez ao leitor, e não ao autor, 

para que a literatura se mantenha múltipla em suas ressonâncias: “[...] o nascimento 

do leitor deve pagar-se com a morte do Autor”, conclui Barthes (2004, p. 64). 

 Com o sugestivo título de A morte do autor: um retorno à cena do crime, Bellei 

(2014) reconstrói os principais argumentos de Barthes (2004) e abre espaço para 

algumas críticas. Para Bellei (2014), teorias anteriores e mais convencionais já ante-

viam o apagamento do autor, mas não determinaram sua morte, como fez Barthes 

(2004). Wayne C. Booth, por exemplo, no livro The retoric of fiction, de 1961, propu-

nha o conceito de “autor implícito”, que se conforma diferente do autor ou do narra-

dor. O “autor implícito” é constituído, na verdade, pelo leitor, a partir dos sentidos 

percebidos na estrutura do texto. 

 

Our sense of the implied author includes not only the extractable me-
anings but also the moral and emotional content of each bit of action 
and suffering of all of the characters. It includes, in short, the intuitive 
apprehension of a completed artistic whole; the chief value to which 
this implied author is committed, regardless of what party his creator 
belongs to in real life, is that which is expressed by the total form. 
(BOOTH, 1983, p. 73-74)28 

  

À vista disso, percebe-se que o movimento de destituição do poder do autor 

não era então uma novidade. Bellei (2014) propõe que o uso da expressão “morte 

do autor” por Barthes (2004) deu-se mais por uma vontade de radicalização de uma 

teoria, do que pelo rigor teórico esperado de um pensador como ele. Bellei (2014) 

sugere que essa escolha de Barthes (2004) se baseia nas circunstâncias de publi-

cação do ensaio. Segundo Bellei (2014), o texto é erroneamente datado como sendo 

do ano de 1968. Na verdade, foi apresentado em um simpósio realizado em 1967 e 

                                                           
28 Tradução de Bellei (2014, p. 165): “O sentido que apreendemos do autor implícito inclui não apenas 
os significados obtidos do texto, mas também o conteúdo moral e emocional de cada elemento de 
ação e de sofrimento de todos os personagens. Inclui, em resumo, a apreensão de um todo artístico 
completo; o valor legitimado por esse autor implícito, a despeito das posições ideológicas do autor na 
vida real, é aquele expresso pela forma total”. 
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publicado nos Estados Unidos no periódico Aspen (v. 5-6), o qual possuía um cará-

ter “experimental, iconoclasta e vanguardista” (BELLEI, 2014, p. 165). Por esse mo-

tivo, o tom de manifesto normalmente esperado em publicações desse tipo possi-

velmente tenha inflamado as críticas de Barthes (2004) e justificaria os seus “trope-

ços argumentativos” (BELLEI, 2014, p. 165). 

 O possível equívoco de Barthes (2004) em tratar da “morte” do autor, de 

acordo com a observação de Bellei (2014), não enfraquece sua crítica. Avalio que o 

objetivo foi expor uma sobrevalorização do autor frente uma marginalização do leitor, 

sendo este, de fato, o real protagonista do universo literário. Acredito que o posicio-

namento de Barthes (2004) é, na verdade, uma defesa de uma função da literatura e 

seus efeitos. A função seria servir como mediadora da produção de sentidos do lei-

tor, sobre o qual recairiam os efeitos, originados na narrativa. Dentre outros, sugiro 

como efeitos da literatura: reconhecimento de si e do outro, favorecendo a empatia; 

aquisição de conhecimentos e o impulso à imaginação, promovendo o desenvolvi-

mento de ideias; e exercício da ludicidade, implicando no prazer da leitura e de viver. 

 Na adolescência, tive contato com leituras marcantes que despertaram alguns 

desses efeitos. Destaco especialmente Capitães da areia e Tenda dos milagres, 

ambos do escritor baiano Jorge Amado. Àquela época, conhecia o autor apenas das 

adaptações que se fazia das suas obras para a televisão na forma de minisséries ou 

telenovelas. Possivelmente, isso me influenciou a buscar seus livros, mas o que hoje 

questiono é se a autoria determinou os efeitos da leitura sobre mim. Em Capitães da 

Areia, acompanha-se a vida de menores marginalizados nas ruas de Salvador, que 

encontram no crime uma forma de sobrevivência. Recordo até o hoje o sentimento 

de liberdade que senti ao ler a história de Pedro Bala, líder do bando, e seus ami-

gos. A forma como se deslocavam pela cidade, sem regras, sem questionamentos, 

infringindo a norma, me fez querer, romanticamente, fazer parte daquela realidade. 

Por outro lado, em Tenda dos milagres, conta-se a história de Pedro Arcanjo, um 

mestiço sem formação acadêmica, mas intelectual autodidata. O que me impressio-

nou e me marcou foi a força da cultura étnica e religiosa defendida na história. Isso 

me levou a refletir sobre o papel da cultura na vida de toda a sociedade, bem como 

sobre a necessidade da sua preservação. Em ambos os livros, percebo os sentidos 

que me foram provocados e os efeitos da leitura. 
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2.4 O autor segundo Foucault 

 

Em 1969, um ano após a publicação do ensaio de Barthes, Michel Foucault 

profere a conferência O que é um autor? Nela, o filósofo francês propõe-se a apre-

sentar as primeiras reflexões de um estudo em curso, cujo tema está refletido no 

título da sua fala. Foucault (2009) justifica esse empenho intelectual quando afirma 

que a noção de autor ocupa papel central na individualização presente na história do 

conhecimento, uma vez que o retorno à genealogia de qualquer conceito, gênero 

literário ou filosofia sobrevaloriza a relação de um sujeito autor e a sua obra. Na 

ocasião da conferência, buscou “examinar unicamente a relação do texto com o au-

tor, a maneira com que o texto aponta para essa figura que lhe é exterior e anterior, 

pelo menos aparentemente” (FOUCAULT, 2009, p. 267). É por meio dessa relação 

que Foucault (2009) atribui ao autor uma função. 

“Que importa quem fala, disse alguém, que importa quem fala”. Foucault 

(2009) toma emprestada essa frase do dramaturgo inglês Samuel Beckett (1906-

1989) para apontar o que ele enxerga como uma indiferença sobre o autor contem-

porâneo. Essa indiferença seria como uma regra imanente da escrita atual. Nisso, 

aponta dois grandes temas em que se perceberia a desatenção sobre o autor: o te-

ma da expressão e o tema do parentesco da escrita com a morte. No primeiro, o su-

jeito não escreve para se expressar, não é índice de subjetividade. A escrita, nesse 

caso, aponta para fora e não para o autor: “ela se basta a si mesma, e, por conse-

quência, não está obrigada à forma da interioridade: ela se identifica com a sua pró-

pria exterioridade desdobrada” (FOUCAULT, 2009, p. 268). Já no segundo tema, 

Foucault (2009) ressalta uma mudança na relação da escrita com a morte. Pela es-

crita não se busca mais a imortalidade. Nela, na verdade, se revela o apagamento 

de características singulares dos autores: “o sujeito que escreve despista todos os 

signos da sua individualidade particular” (FOUCAULT, 2009, p. 269). A partir desses 

pontos, nasce a indiferença sobre o autor e sua morte parece certa. 

Foucault (2009) duvida, porém, de que as consequências dessa morte foram 

de fato consideradas. Nesse ponto, é possível acreditar que Foucault (2009) corro-

bora com a ideia de desaparecimento do autor. Porém, já no momento das interven-

ções da plateia, quando se nota que esse foi de fato o entendimento de algumas 

pessoas da audiência, Foucault (2009, p. 294) esclarece: “definir de que maneira se 

exerce essa função [do autor], em que condições, em que campo etc., isso não sig-
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nifica, convenhamos, dizer que o autor não existe”. O que faz Foucault (2009) é to-

mar a ideia de que o autor não existe para explorar quais seriam as funções do autor 

e a sua relevância. Com esse fim, apresenta duas noções direcionadas a substituir o 

destaque dado ao autor, mas que, ao mesmo tempo, camuflam questões relevantes.  

A primeira é a noção de obra. Para Foucault (2009), é consenso de que a 

função da crítica não é estabelecer relações entre autor e obra. O seu papel seria, 

com efeito, analisar o intrínseco da obra, isto é, as suas estruturas e as suas rela-

ções internas. Daí um problema se impõe: o que é uma obra? As respostas levanta-

das para a questão dão conta, dentre outros fatores, de que uma obra é a unidade 

criada por um autor. Vê-se surgir novamente a sua figura. Admitido isso, outro pro-

blema: tudo que é criado por um autor é a sua obra? O que define a relevância de 

um escrito para alçá-lo ao status de obra? “A teoria da obra não existe, e àqueles 

que, ingenuamente, tentam editar obras falta uma tal teoria e o seu trabalho empíri-

co se vê muito rapidamente paralisado” (FOUCAULT, 2009, p. 270). Ao dar conta da 

noção de obra, necessária à sua análise e à atividade editorial, o tema do autor re-

nasce e coloca-se fundamental para uma teoria da obra. 

A segunda noção é a de escrita, que, segundo Foucault (2009), ainda conser-

va a existência do autor. Essa noção, que deveria tratar do gesto de escrever ou das 

marcas sígnicas daquilo que alguém disse, reflete, efetivamente, sobre uma condi-

ção geral do escrito, que inclui o tempo e o espaço nos quais o texto se desenvolve, 

levando às características empíricas do autor. A ênfase não recai sobre a escrita em 

si, mas retorna ao autor como chave para a sua análise: “[...] tal uso da noção de 

escrita arrisca manter os privilégios do autor” (FOUCAULT, 2009, p. 271). 

Ainda sustentado pela ideia de desaparição do autor, Foucault (2009) segue 

em busca daquilo que foi possivelmente deixado pela sua ausência, as lacunas e as 

funções emergidas a partir dessa subtração. Como primeira etapa desse empreen-

dimento, Foucault (2009) elenca os problemas suscitados pelo uso do nome do au-

tor, o nome próprio que cada sujeito carrega. No caso do autor de obras, entretanto, 

esse nome próprio “[...] é mais que uma indicação, um gesto, um dedo apontado pa-

ra alguém; em uma certa medida, é o equivalente a uma descrição” (FOUCAULT, 

2009, p. 272). O nome do autor não está no mesmo escopo de um nome próprio 

qualquer, aquele que designa um sujeito não autor. 

Ofereço um exemplo próximo: no Brasil, o nome próprio José da Silva pode 

designar um cidadão qualquer, um contador, um jornalista, um médico, um vendedor 
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etc., mas, se enunciamos o nome Machado de Assis, um conjunto de referências 

são suscitadas, pois este é o autor de romances clássicos da literatura brasileira, 

como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A mão e a luva, entre 

outros, todos vastamente analisadas, em que se examina ainda a vida do autor co-

mo elemento para a crítica. Os nomes José da Silva e Machado de Assis não se 

equivalem, nem como termos de designação de um sujeito, muito menos como sig-

nificação de um universo ao qual somos remetidos. O segundo é acompanhado por 

um dado e reconhecido discurso, do qual obras literárias fazem parte. 

Segundo Foucault (2009, p. 273), o nome do autor “exerce um certo papel em 

relação ao discurso: assegura uma função classificatória”. Nessa perspectiva, reto-

mando o exemplo nacional, as obras de Machado de Assis podem ser agrupadas, 

pois pertencem a um mesmo autor, a quem se atribui determinadas características 

estilísticas e temáticas. Ao conjunto homogêneo de obras de Machado de Assis se 

opõe um outro conjunto, as obras de José de Alencar, por exemplo, pois estas estão 

circunscritas a outra classificação, aquela que descreve a obra alencariana, dotada 

de outras propriedades, e que compõe também um discurso singular. De acordo 

com Foucault (2009, p. 273-4), 

 

[...] o nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de ser 
do discurso: para um discurso, o fato de haver um nome de autor, o 
fato de que se possa dizer “isso foi escrito por tal pessoa”, ou “tal 
pessoa é o autor disso”, indica que esse discurso não é uma palavra 
cotidiana, indiferente, uma palavra que se afasta, que flutua e passa, 
uma palavra imediatamente consumível, mas que se trata de uma 
palavra que deve ser recebida de uma certa maneira e que deve, em 
uma dada cultura, receber um certo status. 

 

Com essa constatação, Foucault (2009) defende que há um determinado nú-

mero de textos providos de uma função autor. O texto cotidiano – uma carta, um car-

taz, um contrato – não possui autor, uma vez que o nome daquele que o assi-

na/grafa/elabora não lhe atribui nenhum prestígio, nenhuma posição diferenciada no 

rol dos textos cotidianos. Por outro lado, tem-se a obra, o escrito ou conjunto de es-

critos, que se vincula a um nome de autor. Este, por sua vez, se torna o centro de 

um discurso, materializado por meio daquilo que escreveu. O nome do autor cumpre 

uma função. Ao nome do autor, convergem os seus enunciados, como se fossem 

frutos de uma mesma raiz. A depender da prominência do nome do autor, a obra 

ganha mais ou menos destaque, onde quer que transite. “A função autor é, portanto, 



78 

característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de certos 

discursos no interior de uma sociedade” (FOUCAULT, 2009, p. 274).  

Atualmente, em termos comerciais, poderíamos dizer que o nome do autor se 

converte em uma grife literária. Não é raro que o nome de autores receba destaque 

nas capas de livros, sobressaindo até mesmo do título da obra (Fig. 3). Tal como 

defendeu Foucault (2009), essa estratégia editorial explora a função autor, dando à 

obra um novo modo de funcionamento dentro do mercado literário. 

 
 

Figura 3 – Capas em que o autor recebe mais destaque que o título da obra 

 

 

 

Fonte: Google Images 
Acesso em: 27 nov. 2018. 

 
Reconhecida a função autor, Foucault (2009) parte para caracterizar o discur-

so dotado dessa função, explorando ainda em que ele se distingue de outros discur-

sos. Sobre isso, Foucault (2009) aponta quatro características. 

A primeira se relaciona com as noções de propriedade e de punição. Conso-

ante Foucault (2009, p. 275), “os textos, os livros, os discursos começaram a ter re-

almente autores [...] na medida em que o autor podia ser punido, ou seja, na medida 

em que os discursos podiam ser transgressores”. Nesse momento, inicia-se uma 

espécie de caça às bruxas, em busca da origem do “mal”, isto é, uma busca pelos 

sujeitos responsáveis por discursos contestadores ou infratores. É o que Foucault 

(2009) chamou de “apropriação penal”.29 Posteriormente, a possibilidade de trans-

                                                           
29 Conforme Chartier (1999, p. 34), “as primeiras ocorrências sistemáticas e ordenadas alfabetica-
mente de nomes de autores encontram-se nos Índices dos livros e dos autores proibidos, estabeleci-
dos no século XVI nas diferentes faculdades de teologia e pelo papado, e depois pelas condenações 
dos Parlamentos e nas censuras dos Estados”. 
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gressão por meio da literatura ganhou maior repercussão quando foi instaurado um 

regime de propriedade real de textos, o que significou regras determinadas para a 

edição e a publicação de obras, por volta do fim do século XVIII e começo do século 

XIX. O discurso passa a ser um produto. 

A segunda indica que “a função autor não é exercida de uma maneira univer-

sal e constante em todos os discursos” (FOUCAULT, 2009, p. 275). Não foram sem-

pre os mesmos escritos que exigiam um nome de autor. Houve períodos históricos, 

por exemplo, em que os textos literários não eram assinados, e isso não provocava 

questionamentos. Por outro lado, durante a Idade Média, os textos científicos só 

eram valorizados se viessem acompanhados pela assinatura do autor. Entre os sé-

culos XVII e XVIII, esse cenário se inverte. Os textos científicos passam a ser credi-

tados apenas mediante a possibilidade de demonstração sistemática das suas des-

cobertas. A função autor desaparece. Os textos literários, ao contrário, somente são 

aceitos com a chancela do autor. O valor da obra está atrelado a questões sobre 

quem a criou. Aqui a função autor integra a significação dada ao texto, fato que se 

reflete até hoje. 

A terceira determina que a função autor não se institui somente com a atribui-

ção de uma obra a um sujeito. Mais que isso, a função autor “é o resultado de uma 

operação complexa que constrói um certo ser de razão que se chama autor” (FOU-

CAULT, 2009, p. 276), sendo que essas operações variam conforme as épocas e os 

tipos de discursos. Não obstante, Foucault (2009) acredita que é possível encontrar 

certa estabilidade em algumas das regras para a constituição conceitual do autor. 

No texto literário, por exemplo, o autor é construído a partir dos métodos pelos quais 

a tradição cristã referendou os seus textos. Nessa perspectiva, Foucault (2009) ex-

põe quatro critérios elaborados por São Jerônimo para a atribuição de escritos diver-

sos a um mesmo autor: (1) os textos devem ter o mesmo nível; (2) os textos devem 

ter coerência teórica; (3) os textos devem ter unidade estilística; e (3) os textos não 

podem fazer referências a uma época distinta da do autor. Para Foucault (2009), a 

crítica moderna não distingue o autor de outra forma senão como a apregoada por 

São Jerônimo. São essas, portanto, as operações que são ativadas para fazer atuar 

a função autor. 

A quarta e última característica dos discursos dotados da função autor faz 

crer que um mesmo texto pode comportar uma multiplicidade de egos ou posições-

sujeito. No caso dos textos desprovidos da função autor, os signos gramaticais – os 
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pronomes pessoais, os advérbios de tempo e de lugar, a conjugação dos verbos – 

remetem a um locutor real e a aspectos espaçotemporais do seu discurso. Em outro 

sentido, o romance, por exemplo, possui signos gramaticais que não remetem ao 

sujeito que escreve, nem ao instante que o faz, nem mesmo ao ato de escrever. 

Remetem, em realidade, a um alter ego, que pode aproximar-se ou se distanciar-se 

da figura do escritor. Por conseguinte, é inútil buscar o autor no próprio escritor ou 

no locutor fictício do romance: “a função autor é efetuada na própria cisão – nessa 

divisão e nessa distância” (FOUCAULT, 2009, p. 279). O autor está na ponte entre 

um e outro. 

 Como visto, Foucault (2009) procurou explorar a relação do texto com o autor. 

Nesse percurso, cunhou a ideia da função autor, que se refere à função exercida 

pelo nome do autor na caracterização de um modo de ser do discurso. Para tanto, 

explora fatos históricos que, na sua interpretação, validam a proposta de que um 

nome próprio possui peso relevante na existência de obras. A elaboração de um 

percurso histórico também foi o exercício de Roger Chartier ao tratar da questão. O 

historiador, porém, chega a tecer algumas críticas a Foucault. Além disso, apresenta 

novos cenários para explorar a problemática. 

 

 

2.5 O autor segundo Chartier 

  

Cerca de trinta anos após a conferência de Foucault na Sociedade Francesa 

de Filosofia, Chartier é convidado pela mesma instituição a revisitar o tema do autor. 

É daí que nasce O que é o autor? Revisão de uma genealogia. O retorno de Chartier 

(2012) à questão se justifica pela retificação de cronologias apontadas por Foucault 

(2009) e que sustentam a sua argumentação. Entretanto, o produto desses argu-

mentos, isto é, a ideia de função autor, permanece estável. A reflexão de Chartier 

(2012) se legitima, desse modo, no aperfeiçoamento do conceito, reelaborando suas 

bases, mas mantendo sua força na configuração de discursos.30 

                                                           
30 Chartier (2012, p. 21) propõe uma nova hipótese para o empreendimento de Foucault (2009), 
quando “entende a construção da ‘função autor’ como a progressiva atribuição a algumas obras em 
língua vulgar de características há muito tempo reservadas somente às obras das auctoritates”. 
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Em estudos anteriores, Chartier já se dedicava ao tema. Nesse percurso, as-

severa o papel dos lugares sociais – múltiplos âmbitos sociais em que os textos são 

produzidos – na construção do autor. Conforme Chartier (2001, p. 90-91), “os luga-

res sociais ou as instituições nas quais os autores produzem obras são muito variá-

veis (o mecenato, a corte, a universidade, as academias, o mercado, os meios de 

comunicação, etc.)”.31 As interpretações dos lugares sociais são essenciais para o 

entendimento da figura do autor, posto que exercem poder sobre a escrita criada 

sob seu raio de influência. Chartier percorre esses lugares sociais e aqui ressalto 

alguns deles, a fim de expor traços do pensamento do historiador sobre o assunto. 

A relação entre a oralidade e a autoria compõe um desses lugares sociais. 

Antes da fixação do texto sobre uma materialidade, advinda com maior impulso após 

a invenção da prensa de tipos móveis, é evidente a repercussão do “autor oral”. Ele 

era presença marcante nos últimos séculos da Idade Média, período em que se ini-

ciavam os contornos do autor moderno. Chartier (1999) toma como exemplo o teólo-

go francês João Calvino (1509-1564), para quem há um conjunto de textos cujos 

destinatários são leitores – traduções de textos sagrados, textos de polêmica e tra-

tados teológicos –, mas que, por outro lado, também há textos – as lições e os ser-

mões – formulados como “performances orais”. Segundo Chartier (1999, p. 26), 

“Calvino sempre manifestou uma extrema reticência diante da transcrição escrita e 

depois publicação impressa de seus sermões, como se houvesse aí um gênero que 

só resistisse na e pela oralidade, a palavra viva”. Sem a voz, o texto perderia força. 

Desse modo, denota-se como a oralidade vem ocupar importante função na 

fruição do texto. E isso se reproduz em outras instâncias, como no teatro, por exem-

plo. Nessa lógica, segundo Chartier (1999), o texto dramatúrgico é feito para ser en-

cenado e não publicado. A publicação poderia se dar por razões muito particulares, 

como (1) a publicação de uma versão não autorizada pelo autor ou (2) uma encena-

ção medíocre, em que se deve apresentar ao público a versão real. “É a priori ilegí-

timo separar o texto teatral daquilo que lhe dá vida: a voz dos atores e a audição dos 

espectadores” (CHARTIER, 1999, p. 27). Nessa situação, as falas e as rubricas da-

das pelo autor são apenas sementes do verdadeiro texto. Caso semelhante é visto 

                                                           
31 Para Navarrete (2012, p. 99), ainda que Chartier não dê conta da origem do termo lugares sociais, 
este parece ter uma acepção muito próximo da de Michel de Certeau, que buscou situar a produção 
da história em “núcleos de interesses políticos, econômicos e culturais”, o mesmo que teria feito Char-
tier com os escritores ficcionais. 
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na notação de coreografias, que, de certo modo, engessam um espetáculo de dan-

ça. Do mesmo modo como no teatro, são as companhias que preenchem de sensibi-

lidade – com movimento, luz e som – as instruções pré-demarcadas. 

Para Chartier (1999), a força da oralidade e a sua relação com a autoria se 

repete ainda na publicação de aulas. Para ele, nesse caso, há o dilema de tornar 

públicos os ensinamentos de grandes mestres, ao mesmo tempo em que se deseja 

manter o impacto da oratória. Pois bem, a aula se compõe justamente na relação do 

orador (o mestre) e os seus alunos, incluindo a presença real, o espaço, o movimen-

to, a interação, os quais se perdem quando a aula é fixada pelo código escrito. Nes-

se tema, Chartier (1999) chama a atenção para a propriedade, que não se refere 

exatamente a termos econômicos, mas ao controle e à exatidão exercida pelo “do-

no” do enunciado: “a correção do texto não deve ser prejudicada pelas transcrições 

apressadas, com equívocos do próprio professor, que nem sempre teve tempo de 

verificar todas as referências que cita de memória e que pode dar informações tex-

tuais inexatas” (CHARTIER, 1999, p. 28). A aula publicada, ainda que aparentemen-

te pertença a um mesmo gênero discursivo da aula oral, guarda características mui-

to particulares, limitadas em comparação com sua versão original. Essa transposição 

ocorre, muitas vezes, ao largo das intenções do autor. 

Outro lugar social ressaltado por Chartier (1999) diz respeito ao momento em 

que o autor passa a ser reconhecido como tal e, por isso, passa receber pelo seu 

trabalho. Da Idade Média à época moderna, “o escritor não era senão o escriba de 

uma Palavra que vinha de outro lugar, seja porque era inscrita numa tradição, e não 

tinha valor a não ser o de desenvolver, comentar, glosar, aquilo que já estava ali” 

(CHARTIER, 1999, p. 31). Somente no século XVIII, no Ocidente, conforme já des-

tacava Foucault (2009), à medida que seus conteúdos pudessem ser considerados 

subversivos, os discursos passam a ter autores, que deveriam ser punidos pela 

transgressão de conceber tal enunciado. Por outro lado, com essa “ascensão”, os 

autores puderam ser reconhecidos como realizadores de um ofício, devendo, portan-

to, obter retorno financeiro pelo exercício da escrita. Segundo Chartier (1999), de-

pois de explorada a “função autor”, proposta por Foucault (2009), se impõe o tema 

da condição do autor, que aponta para as formas de subsistência desse sujeito. 

Alerta Chartier (1999) que apenas no século XVIII autores puderem viver do seu ofí-

cio. Antes disso, aos autores que não possuíssem uma fortuna patrimonial, restavam 

duas opções: (1) receber cargos ou postos ou (2) receber patrocínios, na forma de 
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pensão. Em ambos os casos, modela-se uma relação de clientelismo entre o autor e 

o “provedor”, um rei, um príncipe, um ministro. Nesse contexto, não é de se estra-

nhar a cortesia, ou mesmo a submissão, do primeiro frente ao segundo. 

É mais um lugar social, conforme Chartier (1999), os primórdios da relação 

entre autores e editores-livreiros, que iniciou as bases do mercado editorial contem-

porâneo. De acordo com Chartier (1999), foi apenas nos anos 1830 que se consoli-

da a figura do editor que conhecemos hoje, a qual consiste numa “profissão de natu-

reza intelectual e comercial que visa buscar textos, encontrar autores, ligá-los ao 

editor, controlar o processo que vai da edição da obra até a sua distribuição (CHAR-

TIER, 1999, p. 50). Antes disso, entre os séculos XVI e XVIII, não existe autonomia 

da atividade editorial. Nesse período, o sujeito é livreiro ou é gráfico e, por esse mo-

tivo, assume uma função editorial. É pertinente, então, referir-se a um “livreiro-editor” 

ou “gráfico-editor”, cuja atividade se define especialmente pelo comércio. “É, portan-

to, em torno da atividade da livraria que se organiza toda a atividade editorial” 

(CHARTIER, 1999, p. 53). Essas livrarias dominam a maior parte do mercado dos 

livros da época, devido, principalmente, ao monopólio e aos privilégios concedidos 

pelos monarcas, que lhes permitiam a publicação perpétua de títulos adquiridos, em 

troca de fidelidade real. Até aquele instante, não existia o direito do autor.32 

A exclusividade dos livreiros-editores é abalada somente pela ascensão da 

falsificação de títulos. Na França, no século XVII, livreiros-editores da província se 

sentiam apartados do mercado livreiro, pois apenas parte deles contava com os pri-

vilégios outorgados pela realeza, que centralizava a atividade editorial. Por esse mo-

tivo, a falsificação foi a alternativa encontrada por aqueles deixados de fora desse 

comércio. Desse modo, eles “violam o privilégio de um livreiro ou gráfico sobre um 

dado texto, o imprimem, o distribuem e o fazem entrar no reino” (CHARTIER, 1999, 

p. 56). Como não tinham que pagar pelo manuscrito, os falsificadores podiam vender 

livros mais baratos. Aos poucos, a falsificação tornou-se uma importante atividade 

econômica. 

                                                           
32 Chartier (1999) faz uma distinção entre o sistema inglês e o francês, no que se refere à relação com 
os livreiros-editores. No primeiro, a monarquia delega à corporação de livreiros-editores o poder de 
exame e censura prévia dos livros, que, quando aprovados, podiam ser editados indefinidamente. Já no 
caso francês, o manuscrito é avaliado por um grupo de censores, que observava inadequações a prin-
cípios políticos, religiosos ou morais. Em caso de avaliação positiva, o título poderia ser publicado com 
exclusividade por 10 ou 15 anos, mas esse privilégio era renovável quase que indefinidamente. 
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É a falsificação que abre caminho para uma tomada de posição dos autores. 

De acordo com Chartier (1999), a ideia do patronato seguiu forte durante muito tem-

po, mas isso não impedia que os autores vissem seus textos como produtos. Em 

contratos ou documentos dos séculos XVI e XVII, observa-se a venda de textos aos 

livreiros-editores, ainda que por valores muito pequenos. Por outro lado, os autores 

também recebiam exemplares dos seus livros, alguns encadernados luxuosamente, 

com os quais poderiam presentear seus patrocinadores. No século XVIII, porém, a 

situação se modifica e o autor ganha espaço. Não se trata, contudo, de uma iniciati-

va dos próprios autores, mas dos livreiros-editores, que enxergavam vantagens co-

merciais na instituição de um autor-proprietário. Na visão deles, quando o autor se 

torna proprietário, o livreiro-editor também se torna, posto que os direitos de publica-

ção lhe foram concedidos. É dessa forma que surge o direito do autor, que goza ca-

da vez de mais autonomia. No século XVIII, é possível até mesmo ver o autor como 

editor dos seus próprios trabalhos. 

Os lugares sociais pensados por Chartier (1999) deixam clara a construção 

do autor a partir uma complexa relação entre instituições, com aspectos próprios de 

cada época, e que se modificam mediante contextos históricos diversos. Nessa 

perspectiva, o autor parece um produto desse meio, sempre dinâmico, e por isso em 

constante mutação. Proponho dar relevo a esse sujeito, a fim de concebê-lo sob 

uma ótica menos determinista, pois também o percebo dotado de autonomia criativa 

capaz de intervir nesse processo de (auto)construção. 

 

 

2.6 Possíveis interseções ou interseções possíveis 

 

Antes de tudo, reitero a posição desta tese em assumir a perspectiva bakhti-

niana de autor como subsídio à análise pretendida. Não obstante, após apresentar 

outras abordagens, sugiro breves reflexões do que podem aproximar ou distanciar 

esses pontos de vistas. É evidente que se trata de autores com bases epistemológi-

cas distintas, o que se evidencia na elaboração dos seus construtos teóricos. Por-

tanto, a proposta aqui não se conserva em definir essas bases, mas interpretar al-

guns tangenciamentos, ainda que fazendo comparações pouco justas. 

De início, expus o autor para Bakhtin, focando-me na leitura de quatro dos 

seus ensaios. A partir deles, é verdadeiro afirmar que Bakhtin toma por base um su-
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jeito responsivo, sócio-historicamente situado, e que por isso relaciona-se com um 

mundo concreto e toma posição frente à realidade. Esse sujeito, na posição de au-

tor, estabelece com a personagem um diálogo, a fim de compor um objeto estético, 

elaborado de forma ativa e reflexo de uma posição volitiva-emocional frente a perso-

nagem. Nisso, considera duas consciências autônomas, a do autor e a da persona-

gem, que dialogam de modo recíproco. Para tanto, é indispensável o distanciamento 

para com a personagem, a fim de que o autor exercite o chamado excedente de vi-

são estética, que pressupõe ver a personagem como um outro, como uma consciên-

cia livre, que não coincide com a consciência autoral. No caso do romance, este se 

desenvolve em um diálogo social de linguagens, baseado no heterodiscurso social, 

o qual se modela em um todo artisticamente organizado. 

Nesse seguimento, vê-se que Barthes (2004) valoriza o leitor em detrimento 

do autor, pois acredita que somente no primeiro é possível deslindar os sentidos de 

um texto, sem restringi-lo a um sentido único, que lhe foi conferido pelo autor. Em 

Bakhtin, porém, considerando os pressupostos da interação para a efetivação da 

linguagem, os sentidos estão, no caso da literatura, entre autor, leitor e herói. A 

questão envolve também a responsividade do sujeito, concepção defendida por 

Bakhtin. Com essa compreensão, aponta Arán (2014, p. 22), para o autor russo, “a 

consciência se materializa na linguagem e ela está sob o comando do sujeito que 

autoridade sobre ela e se responsabiliza por sua ação discursiva”. Assim, o homem 

é responsável pelo seu enunciado, envolvendo-o sempre pelo manto de uma valora-

ção social. Já em Barthes (2004, p. 57), “a escritura é esse neutro, esse composto, 

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

toda identidade, a começar pelo corpo que escreve”. 

Já Foucault (2009) se ocupa em examinar unicamente a relação do texto com 

o autor, a quem lhe atribui uma função, a denominada função autor. A função autor 

seria, segunda Foucault (2009), a base para o modo de existência, de circulação e 

de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade. Nesse caso, o 

nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de ser do discurso. Com 

essa abordagem, um texto cotidiano – uma carta, um cartaz, um contrato – não pos-

sui autor, uma vez que o nome daquele que o assina/grafa/elabora não lhe atribui 

nenhum prestígio, nenhuma posição diferenciada no rol dos textos cotidianos. Reco-

nhecida a função autor, Foucault (2009) parte para caracterizar o discurso dotado 

dessa função, explorando ainda em que ele se distingue de outros discursos, isto é, 
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aqueles que não comportam a função autor. Somente por meio desse retrospecto, 

pode-se dizer que a perspectiva foucaultiana difere-se daquela cunhada por Bakhtin, 

pois este demonstra-se muito mais empenhado no diálogo entre autor e obra, no 

trato do autor com o seu objeto estético, para fins da sua construção, do que a fun-

ção exercida pelo nome autor na obra já criada. Bakhtin parece ocupar-se muito 

mais de um quadro estético, à medida que Foucault elabora teorias de cunho espe-

cialmente social. 

Por fim, expus o que seria uma revisão de Chartier (2012) ao entendimento 

de autor para Foucault. Porém, aquele conceito basilar, o de função autor, permane-

ce, carecendo, como declara Chartier (2012), de um aperfeiçoamento, principalmen-

te no que tange às cronologias declaradas por Foucault em sua conferência. Em ou-

tros escritos, contudo, Chartier (2001) vem asseverar o papel dos lugares sociais, 

isto é, os múltiplos âmbitos sociais em que os textos são produzidos, na construção 

do autor. De acordo com Chartier (2001), é premente as interpretações dos lugares 

sociais para compreender da figura do autor, visto que eles influenciam a dinâmica 

da escrita. Mais uma vez, a distinção frente a concepção bakhtiniana vê-se posta 

sobre uma visão mais social-institucional de Chartier, como se esse aspecto se so-

brepusesse a qualquer iniciativa criadora do autor. Nessa direção, os lugares sociais 

aparentam ser determinantes na configuração do autor, que parece incapaz de atuar 

a partir de posicionamentos axiológicos – como prevê a caracterização do sujeito, 

conforme Bakhtin –, ainda que construídos sob as relações dialógicas de determina-

do lugar social. Em Bakhtin, o autor parece gozar de mais autonomia ou, pelo me-

nos, de mais participação no que concerne à criação. 

Para Navarrete (2012), Barthes, Foucault e Chartier destronam o tradicional 

conceito de autor, oferecendo, em substituição, a ideia de que ele é fruto de uma 

construção histórica e portador de uma funcionalidade discursiva. Todavia, para Na-

varrete (2012), essa ruptura se baseia em algo mais profundo, que é a própria noção 

de sujeito. A tradicional ideia de autor estava apoiada no sujeito percebido como 

“instância invariável e capaz de criação, porque dotada de uma liberdade criadora” 

(NAVARRETE, 2012, p. 110). Os três pensadores franceses, porém, pareciam filiar-

se à ideia de pouca autonomia desses sujeitos. “Há, entre eles, uma atenção privile-

giada às funções estruturais, diferentes conforme os contextos, em detrimento da 

liberdade e da criação individual” (NAVARRETE, 2012, p. 110). Nesse caso, o autor 
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parece assumir mesmo um papel de mediador, em que pouco ou nada contribui para 

a originalidade dos seus escritos. 

 

[...] Foucault, ao explicar os mecanismos da função autor, Barthes, 
ao defender a existência de um locutor vazio na enunciação, e Char-
tier, ao desmontar a formação histórica do conceito de autoria, colo-
caram em cheque o caráter absoluto e fundador do sujeito e o reduzi-
ram à condição de um simples papel impessoal que existe à revelia 
do indivíduo e que, descontínuo, transforma-se conforme os contex-
tos históricos (NAVARRETE, 2012, p. 110). 

 

A crítica de Navarrete (2012) sobre Barthes, Foucault e Chartier auxilia a com-

preender a concepção bakhtiniana de autor, que leva em conta o sujeito e a sua auto-

nomia (e, mais ainda, a autonomia de uma personagem). Sob esse entendimento, as-

sinto com a reflexão de Arán (2014), para quem o sujeito autoral que Bakhtin constrói 

ao longo de sua obra é um sujeito historicamente moral, pois compreende “a ação sin-

gular do homem real em todas as suas manifestações e práticas, que se referem a de-

terminados valores e normas sociais, contextuais, históricas, nunca absolutas nem uni-

versais [...]” (ARÁN, 2014, p. 21). O sujeito autoral de Bakhtin é ativo e responsável. 

 

***** 

 

Nesta seção, explorei problemas relacionados à autoria, no tocante, principalmente, 

ao autor de literatura. Para isso, abordei como esse sujeito é percebido na visão 

bakhtiniana, além de outros teóricos, como Roland Barthes, Michel Foucault, Roger 

Chartier, de onde tentei buscar tangenciamentos com o pensamento de Bakhtin. 

Deste último, destaco para esta tese, a figura do autor pessoa, que é quem de fato 

compõe o corpus a ser analisado. Na próxima seção, objetivarei aliar a noção de 

autor pessoa com a noção, também bakhtiniana, de ato ético. Essa proposta é pri-

mordial para o desenvolvimento da análise perseguida nesta pesquisa. 
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3 ESCREVER SEM ÁLIBI: ATO ÉTICO E AUTOR PESSOA 

 

 

 

Eu escrevo para nada e para ninguém. Se al-
guém me ler, será por conta própria e autor-
risco. Eu não faço literatura: eu apenas vivo 
ao correr do tempo. O resultado fatal de eu 
viver é o ato de escrever. 
 

Narrador-personagem de  
Um sopro de vida, de Clarice Lispector 

 

 

 

Nesta seção, discuto o conceito de ato ético, propondo a escrita literária como um 

desses atos, incluindo nessa proposta o sujeito escritor, o autor pessoa. Reapresen-

to, também, os autores potiguares selecionados para a análise, esquematizando os 

estágios de abordagem sobre os seus discursos. 

 

 

3.1 A palavra responsável 

 

Em Levantados do chão (1980), o autor português José Saramago (1922-

2010) concretiza o projeto de narrar a miséria e a injustiça sofrida por trabalhadores 

de zonas rurais no contexto de estruturas latifundiárias portuguesas. Para tal, esco-

lheu como cenário o Alentejo, no centro-sul do país, dado que se entusiasmara com 

a reforma agrária implementada na região a partir de 1975. Com a finalidade de dar 

corpo ao romance, Saramago transferiu-se para a Vila do Lavre, onde estava insta-

lada a Unidade Coletiva de Produção33 Boa Esperança. Entre março e maio de 

1976, imerso no universo que pretendia representar, pôde entrevistar os habitantes 

do local, bem como colher depoimentos de homens e de mulheres que relatavam 

episódios de exploração, humilhação, resistência e esperança (LOPES, 2010). 

                                                           
33 Modelo cooperativista de exploração agrícola português, também conhecido como UCP. 
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Entretanto, a matéria, o tema e a ideologia de Levantados do chão estavam 

alinhados ao movimento literário português denominado neorrealismo34, o qual já se 

encontrava praticamente esgotado. Dessa maneira, dar feição artística a todo mate-

rial coletado, incluindo marcas que distinguissem a obra das demais publicações da 

época e que indicassem ainda para alguma renovação, implicou uma difícil tarefa 

(LOPES, 2010). Em entrevista ao jornalista espanhol Juan Arias, Saramago explicou 

o processo de criação do romance, oferecendo a resposta sobre o modo como con-

seguiu impor uma linguagem inovadora à temática/ideologia já exaurida: 

 

[...] comecei a escrever como todo mundo faz, com guião, com diálo-
gos, com a pontuação convencional, seguindo a norma dos escrito-
res. Quando ia na página 24 ou 25, e talvez esta seja uma das coisas 
mais bonitas que me aconteceu desde que estou a escrever, sem o 
ter pensado, quase sem me dar conta, começo a escrever assim: in-
terligando, interunindo o discurso direto e o indireto, saltando por ci-
ma de todas as regras sintáticas ou sobre muitas delas. O caso é 
que quando cheguei ao final não tive outro remédio senão voltar ao 
princípio para pôr as 24 páginas de acordo com as outras (ARIAS, 
2003, p. 74). 

 

Baseada nesse depoimento, Szundy (2014) observa o posicionamento axio-

lógico assumido por Saramago na efetivação de uma linguagem literária que rompia 

com a tradição do seu tempo. Tratou-se, segunda ela, de uma escolha consciente, 

que vem conformar o inconfundível estilo saramaguiano, elaborado, como todos os 

elementos da obra, a fim de oferecer sentidos ao leitor. A interpretação de Szundy 

(2014) evoca a premissa bakhtiniana de ato ético, para o qual a vivência de uma vi-

da concreta impele ao sujeito uma determinada responsabilidade/responsividade, 

em que não há oportunidade para escusas. Nesse modelo, o sujeito realmente inse-

rido no mundo da vida não pode justificar a sua não participação nela. É assim que 

Saramago assume uma crítica e expressa-a por meio da sua arte. 

 

A criação, o processo de reescrita de Levantados do chão inaugura 
na experiência vivida do existir-evento sem álibi o estilo saramaguia-
no, caracterizado pela escrita oralizada, pela insubordinação consci-
ente às regras sintáticas e de pontuação, pelo entremeio de vozes 
em períodos longos que, persuasivamente, desconstroem, desestabi-

                                                           
34 O neorrealismo português foi um movimento que expressou uma crescente insatisfação política, 
em que a intelectualidade portuguesa, posicionada mais à esquerda do espectro ideológico, buscava 
resistir ao governo autoritário de António Salazar (AMBIRES, 2013). 
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lizam o que até então era tomado como cânone na escrita literária 
portuguesa. As escolhas de Saramago revelam um posicionamento 
crítico perante a linguagem e a vida, a indisciplinaridade de quem 
sabe que escolhas verbais (e não verbais) transformam sentidos. Pa-
ra Saramago só há lugar em projetos pedagógicos que criem espa-
ços para um posicionamento crítico em relação a escolhas verbais e 
não verbais inscritas no existir-evento e não naqueles que abstraem 
as linguagens da vida, universalizando regras e estreitando sentidos 
(SZUNDY, 2014, p. 20). 

 

 Motivado pelo raciocínio de Szundy (2014), busquei depoimento de outro es-

critor, cuja fala reiterasse a ideia de responsabilidade do autor em sua atividade lite-

rária, encarando-a como ato ético, mesmo que não fosse nomeado dessa forma. Foi 

como cheguei Ao pós-escrito de O nome da Rosa, do italiano Umberto Eco. Nele, o 

escritor revela alguns dos bastidores da feição do romance, publicado pela primeira 

vez em 1984, e que, após sucesso de vendas, tornou-se filme homônimo em 1986, 

sob direção de Jean-Jacques Annaud. Em seu relato, Eco (1985, p. 40) problematiza 

o esforço do escritor em “construir o leitor” de um romance: 

 

Ritmo, respiração, penitência... Para quem, para mim? Não, claro, 
para o leitor. Escreve-se pensando em um leitor, assim como o pintor 
pinta pensando no observador do quadro. Depois de uma pincelada, 
recua dois ou três passos e estuda o efeito: isto é, olha o quadro co-
mo deveria olhar o espectador, ao admirá-lo pendurado na parede, 
em condições de luz adequada. Quando a obra está terminada, ins-
taura-se um diálogo entre o texto e seus leitores (o autor fica excluí-
do). Enquanto a obra está sendo feita, o diálogo é duplo. Há o diálo-
go entre o texto e todos os outros textos escritos antes (só se fazem 
livros sobre outros livros e em torno de outros livros) e há o diálogo 
entre o autor e o seu leitor modelo. 

 

E acrescenta: “[...] escrever é construir, através do texto, um modelo específi-

co de leitor” (ECO, 1985, p. 41). Como se vê, Eco (1985) revela um planejamento 

estratégico do seu ofício, a fim de compor um escrito que busca um determinado tipo 

de leitor, aquele para o qual pretende apontar, definindo-o como seu leitor-alvo. Tra-

ta-se, pois, como ocorrido em Saramago, de escolhas conscientes de um sujeito cri-

ticamente posicionado na vida. O entorno do qual se dá conta é mais do que contex-

tual, é constituinte do produto verbal do escritor-enunciador, em razão de que este 

reconhece e avalia axiologicamente os elementos que compõem a sua escrita. Com 

esse objetivo, inclui em sua atividade não apenas o dado verbal, mas ainda a comu-

nicação/interação exercida por ele junto aos leitores, cujo perfil é idealizado e perse-
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guido ativamente. Na citação destacada, Eco (1985) remete à metáfora do diálogo, 

como faz Bakhtin em suas obras. Essa interação está, em um primeiro momento, 

entre o texto e o autor, a quem cabe sugerir sentidos, propondo, para isso, um leitor 

imaginário. Dá-se, depois, a interação leitor-texto, em que as idealizações do autor 

são postas à prova, reproduzindo, como o esperado de uma ciência não exata, uma 

miríade de resultados-sentidos. Porém, o esforço do escritor concentra-se na sua 

ação consciente (ato ético) de orquestrar axiologicamente os componentes do todo 

artístico. 

 Para compreender a proposição da escrita literária como ato ético, como pa-

lavra responsável, julgo importante aprofundar esse conceito, e depois retornar mais 

uma vez ao tema do autor pessoa bakhtiniano. Esse percurso é necessário para 

consolidar a proposta desta tese, que se dirige a discursos de escritores potiguares. 

 

 

3.2 O ato ético 

 

 No começo dos anos 1920, Mikhail Bakhtin, em seus primeiros trabalhos, à 

medida que desenvolvia seu pensamento teórico, lançou as bases para um projeto de 

uma filosofia ética. Esse intento buscou repensar as distintas disciplinas filosóficas, as 

quais, segundo suas ideias, deveriam basear-se em uma concepção de ética global, 

que daria ao conjunto um caráter de unidade sob uma prima philosophia. O projeto 

filosófico de Bakhtin não foi concluído, entretanto, todas as suas contribuições teóricas 

posteriores carregaram o germe do princípio ético, que se realiza, invariavelmente, por 

meio de uma relação intersubjetiva baseada na alteridade entre um eu e um outro, 

cujo fundamento básico é o ato ético (AGUILERA, 2006; BUBNOVA, 2013). 

 Antes de avançar, reitero que a semente da prima philosophia bakhtiniana foi 

registrada em manuscritos inacabados, sem títulos, entre os anos 1920 e 1924. So-

mente em 1986, o russo Sergei Bocharov publicou o texto, mesmo que lhe faltassem 

as oito primeiras páginas, de um conjunto de 52, conforme numeração do autor. Bo-

charov dá a esse volume o título de K filosofii postupka (PONZIO, 2010). No Brasil, 

há duas traduções. A primeira, intitulada Para uma filosofia do ato, foi realizada por 

Carlos Alberto Faraco e Cristovão Tezza, a partir da edição americana, Toward a 
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philosophy of the act35, e hoje circula livremente pela internet, sem data, destinada 

exclusivamente para uso didático e acadêmico36. A segunda foi levada a cabo, tam-

bém por Carlos Alberto Faraco, agora em parceria com Valdemir Miotello, em 2010, 

sob o título Para uma filosofia do ato responsável, com base na edição italiana, de 

Luciano Ponzio. Como se nota, as edições brasileiras são traduções secundárias, 

isto é, partem de outro idioma que não o original. Esse fato leva a algumas distin-

ções entre as publicações, podendo ocasionar até mesmo alterações de sentido. 

Assim, as interpretações teóricas que apresento partem das leituras de duas tradu-

ções: a brasileira de 2010, e a espanhola, elaborada a partir do russo, por Tatiana 

Bubnova, em 1997, e intitulada Hacia una filosofía del acto ético.37 

 Percebe-se que nas edições brasileira e espanhola há o acréscimo de um adje-

tivo para o “ato”: “responsável”, no português, e “ético”, no espanhol, o que não ocorre 

na tradução inglesa, que permanece apenas “act”. Sobre isso, é relevante a pondera-

ção de Ponzio (2010) acerca do termo russo postupok, utilizado por Bakhtin para refe-

rir-se ao ato, e que não deve ser entendido como uma simples ação, mas como 

 

um ato, de pensamento, de sentimento, de desejo, de fala, de ação, 
que é intencional e que caracteriza a singularidade, a peculiaridade, o 
monograma de cada um, em sua unicidade, em sua impossibilidade 
de ser substituído, em seu dever responder, responsavelmente, a par-
tir do lugar que ocupa, sem álibi, sem exceção (PONZIO, 2010, p. 10). 

 

 Possivelmente, essa interpretação suscitou o acréscimo do adjetivo para me-

lhor expressar o sentido proposto por Bakhtin em sua língua. Ponzio (2010) alerta ain-

da que “ato responsável” é uma expressão corrente no texto de Bakhtin (2010), indi-

cando um conceito central do seu pensamento. Nesse caso, “responsável” – aquele 

que responde pelos seus atos – alinha-se à “responsivo” – aquele que envolve ou 

contém resposta, aquele que possui a capacidade de responder. A par dessa questão, 

Sobral (2013, p. 20) sugere o neologismo “responsibilidade”, a fim de enfatizar, em um 

só termo, “tanto o aspecto responsivo como o da assunção de responsabilidade do 
                                                           
35 Cf. Bakhtin (1993). 

36 Disponível em: 
<http://lutasocialista.com.br/livros/V%C1RIOS/BAKHTIN,%20M.%20Para%20uma%20filosofia%20do
%20ato.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2018. 

37 No caso de paráfrases, referencio a edição brasileira de 2010. Já em citações diretas, destaco 
àquela em espanhol, porém acrescida da tradução de Miotello e Faraco em nota de rodapé. 

http://lutasocialista.com.br/livros/V%C1RIOS/BAKHTIN,%20M.%20Para%20uma%20filosofia%20do%20ato.pdf
http://lutasocialista.com.br/livros/V%C1RIOS/BAKHTIN,%20M.%20Para%20uma%20filosofia%20do%20ato.pdf
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agente pelo seu ato, um responder responsável que envolve necessariamente um 

compromisso ético do agente”. Para Sobral (2013, p. 20), o ato de Bakhtin, o postu-

pok, refere-se a uma “ação concreta (ou seja, inserida no mundo vivido), intencional 

(isto é, não voluntária) praticada por um alguém situado, não transcendente”. Mesmo 

corroborando essa definição, é preciso aprofundar-se em suas nuances. 

Com esse intuito, proponho uma visita à Arte e responsabilidade, primeiro tex-

to publicado de Bakhtin, em 1919. Nele, o autor já adverte sobre uma relação “me-

cânica” entre o que considera os três “campos da cultura humana”: a ciência, a arte 

e a vida. Para Bakhtin (2011a), essas partes estão lado a lado, mas não se tocam, 

permanecendo estranhas umas às outras. “O artista e o homem estão unificados em 

um indivíduo de forma ingênua, o mais das vezes ‘mecânica’: o homem sai da ‘agi-

tação do dia a dia’ para a criação de outro mundo ‘de inspiração, sons doces e ora-

ções” (BAKHTIN, 2011a, p. XXXIII). Daí resultaria uma arte presunçosa e patética. 

Para solucionar o impasse, o autor propõe uma “unidade da responsabilidade”: “O 

indivíduo deve tornar-se inteiramente responsável: todos os seus momentos devem 

não só estar lado a lado na série temporal, mas também penetrar uns os outros na 

unidade da culpa e da responsabilidade” (BAKHTIN, 2011a, p. XXXIV). A responsa-

bilidade do indivíduo bakhtiniano alicerça toda sua teoria, posteriormente elaborada. 

A distinção entre campos humanos ressurge, de forma modificada, em Para 

uma filosofia do ato responsável. Lá, Bakthin (2010) fala de dois mundos que se de-

batem, sem comunicação ou interpenetração: o mundo da cultura e o mundo da vi-

da. Este último é o único mundo em que criamos, conhecemos, contemplamos, vi-

vemos e morremos; é o mundo em que o ato realmente ocorre e acontece uma úni-

ca vez. Já mundo da cultura é aquele em que ao ato da nossa atividade de fato se 

objetiva. Essa divisão decorreria de uma cisão de princípio que acontece entre o 

conteúdo-sentido de um ato (atividade) determinado e a realidade histórica da sua 

existência, o que conforma a experimentação da vivência na realidade somente uma 

vez. A consequência dessa separação é a incapacidade de valoração do ato, que 

somente em sua totalidade pode ser visto como real e integrado ao acontecimento 

unitário do ser.  

Nesse enquadramento, já se percebe o quão caro é para Bakhtin um sujeito 

constituído, também, pelo componente sócio-histórico. Essa concepção de sujeito é, 

acredito, a base de todo ato ético, visto que, para compreendê-lo, deixamos de lado 

a ideia de um sujeito sem agência, incapaz de refletir o mundo ou autorrefletir-se. Ao 
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contrário, consideramos um sujeito participante, ativo, imbuído de um dever ser eti-

camente fundido à sua existência. “A ideia de que é a existência que forma a cons-

ciência [do sujeito] é uma das bases do pensamento bakhtiniano”, afirma Sobral 

(2013, p. 19), que também discorre: 

 

A ênfase no aspecto ativo do sujeito e no caráter relacional de sua 
construção como sujeito, bem como na construção “negociada” do 
sentido, leva a Bakhtin a recusar tanto um sujeito infenso à sua in-
serção social, sobreposto ao social, como um sujeito submetido ao 
ambiente sócio-histórico, tanto um sujeito fonte de sentido, como um 
sujeito assujeitado (SOBRAL, 2013, p. 22). 

 

 Trata-se, pois, de um sujeito responsável. Se não for assim, Bakhtin (2010) 

acredita que os atos da nossa vivência se voltam para dois lados opostos de forma 

excludente: a unidade objetiva do campo cultural e a unidade irrepetível da vida con-

creta e corrente. Essa dupla frontalidade impede que essas duas faces se determi-

nem reciprocamente em uma só unidade. Com o objetivo de projetar-se a ambos os 

lados – seu sentido e seu existir – o ato deve direcionar-se para um plano unitário. 

Para esse fim, são necessários dois tipos de responsabilidade: uma responsabilida-

de especializada, voltada ao conteúdo-sentido; e uma responsabilidade ética, que se 

relaciona com o existir do sujeito. Apenas a imbricação dessas duas responsabilida-

des permitiria superar a nociva incompatibilidade entre os mundos da vida e da cul-

tura (BAKTHIN, 2010). 

 Com essa reflexão, Bakhtin (2010) rechaçou os princípios teóricos e filosóficos 

de sua época, os quais comporiam um teoricismo abstrato e fatal. Segundo Bubnova 

(2013, p. 11), Bakhtin defendeu que os sistemas filosóficos de então tendiam a exclu-

ir a “vivência cotidiana e histórica do homem, do objeto do seu filosofar, separando-a 

do seu processo cognitivo”. Isso pode ser depreendido quando ele assevera: 

 

Un momento general importante del pensamiento teórico discursivo 
(en ciencias naturales y en filosofía), de la representación o descrip-
ción histórica y de la intuición estética es el siguiente. Todas las acti-
vidades mencionadas establecen una escisión de principio entre el 
contenido-sentido de un acto (actividad) determinado y la realidad 
histórica de su existencia (como vivencia experimentada en la reali-
dad por una sola vez), cuya consecuencia es que el acto pierde su 
capacidad de ser valorado, lo mismo que se pierde la unidad entre su 
devenir viviente y la autodeterminación. Sólo el acto en su totalidad 
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es real y participa en el acontecimiento unitario de ser […]38 (BAJTÍN, 
1997, p. 7, grifo do autor). 

 

É partir desse princípio que Bakhtin (2010) propõe formular novas bases para 

o exercício filosófico, que deve considerar, sobremaneira, um sujeito localizado tanto 

no tempo como no espaço, uma vez que desse modo expõe sua posição existencial 

na qualidade de sujeito e corpo individual, bem como sua relação com outros sujei-

tos. A filosofia do seu tempo não pode, portanto, reivindicar o posto de uma prima 

philosophia, em virtude de que esta deve refletir uma doutrina na qual não se debate 

a criação cultural isoladamente, devendo observá-la dentro do acontecimento de um 

ser singular. “No existe una primera filosofía semejante, y parecen estar olvidados 

de las vías sobre las cuales podría crearse. De ahí la profunda insatisfacción de 

quienes conciben participativamente a la filosofía contemporánea [...]”39 (BAJTÍN, 

1997, p. 27). Conforme Bakhtin (2010), a crise dessa filosofia estava na sua incapa-

cidade de propor princípios que unissem um conteúdo-sentido objetivo e o processo 

subjetivo de sua realização40. Essa união toma corpo, irrevogavelmente, na experi-

ência no mundo humano, a qual “é sempre mediada pelo agir situado e avaliativo do 

sujeito, que lhe confere sentido a partir do mundo dado, o mundo como materialida-

de concreta” (SOBRAL, 2013, p. 22). 

É evidente que a filosofia ética bakhtiniana se funda na participação singular 

no existir, sendo orientada para a existência concreta do homem e dos seus atos, 

definindo-se como uma filosofia do ato ético. Segundo Bubnova (2013, p. 11), “ao 

ato ético é inerente um dever ser, intuitivo e internamente imperativo: uma espécie 

de saber, em qualquer circunstância, qual é a opção correta para atuar. Atuar 

                                                           
38 Trad. Miotello e Faraco: “A característica que é comum ao pensamento teórico discursivo (nas ci-
ências naturais e na filosofia), à representação-descrição histórica e à percepção estética e que é 
particularmente importante para a nossa análise, é esta: todas essas atividades estabelecem um 
separação de princípio entre o conteúdo-sentido de um determinado ato-atividade e a realidade histó-
rica do seu existir, sua vivência realmente irrepetível; como consequência, este ato perde precisa-
mente o seu valor, a sua unidade de vivo vir a ser e autodeterminação. Somente na sua totalidade tal 
ato é verdadeiramente real, participa do existir-evento [...]” (BAKHTIN, 2010, p. 42, grifos do autor). 

39 Trad. Miotello e Faraco: “Tal filosofia primeira não existe e parecem estar esquecidos os caminhos 
da sua criação. Daí, precisamente, a profunda insatisfação em relação à filosofia contemporânea por 
parte daqueles que pensam de modo participante [...]” (BAKHTIN, 2010, p. 68). 

40 Para a elaboração dos pressupostos da prima philosophia, Bakhtin (2010) trava um diálogo com inú-
meros filósofos. Sobral (2013) pontua alguns deles, como Aristóteles, Platão, Edmund Husserl, Imma-
nuel Kant e Karl Marx. 
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‘eticamente’ é atuar ‘para outro’”. Nesse sentido, o dever ser é “[…] la categoría del 

acto individual, es más, la categoría de la propia individualidad y unicidad del acto, 

de su irreemplazabilidad e insustituibilidad, de la necesariedad singular, de su 

historicidad”41 (BAJTÍN, 1997, p. 33). O dever é uma prerrogativa do ser na vida. No 

tocante à essa ideia, Amorim (2013, p. 24) afirma: 

 

O dever de pensar e a impossibilidade de não pensar são dados pela 
posição que ocupo em um dado contexto da vida real e concreta. 
Desse lugar, que somente eu ocupo, o que vejo e o que penso são 
da minha responsabilidade. Ninguém mais pode pensar aquilo que 
penso. Ninguém mais pode prestar contas da minha posição e reali-
zá-la, por isso não existe nenhum álibi para que eu não pense e não 
assuma o que penso. 

 

Essa participação no acontecimento singular, o ato ético, se realiza tão somen-

te a partir do não álibi no existir, concretizando-se seja como ato-pensamento, ato-

sentimento ou ato-ação, convergindo-se, no final, para um todo unitário e singular. O 

ato ético concretiza-se quando relacionamos a existência de um sujeito singular a um 

objeto singular. Para isso, incluem-se todos os valores da vida real e da cultura, que 

são posicionados em pontos arquitetônicos fundamentais do ato ético, quais sejam: 

valores científicos, estéticos, políticos, éticos, sociais e religiosos. Todos esses valo-

res, em relação com a espaço-temporalidade de sujeitos concretos e com conteúdos-

sentidos, se cruzam em movimentos emotivo-volitivos, em que estão indelevelmente 

presentes: o eu, o outro e o eu-para-mim, componentes da tessitura de qualquer su-

jeito que se pretende responsável (BAKTHIN, 2010). Esse sujeito é irradiador desses 

valores. É por isso que “o valor do ato é o valor que este tem para o agente, não um 

valor absoluto que viria impor-se a este último [...]” (SOBRAL, 2013, p. 22). 

Bakhtin (2010) utiliza-se da metáfora da “assinatura” do conteúdo-sentido co-

mo expressão do seu reconhecimento. A “assinatura” do falante se conforma analo-

gamente a uma assinatura contratual: ao firmar o documento, oficializo minha con-

cordância e o meu dever para com suas cláusulas, comprometo-me a assumi-las em 

sua totalidade. Sob elas, subscrevo meu nome. Eu, sujeito concreto real e conscien-

                                                           
41 Trad. Miotello e Faraco: “[...] uma categoria do ato individual; ainda mais que isso, é a categoria da 
própria individualidade, da singularidade do ato, da sua insubstituibilidade (sic) e não intercambialida-
de, do seu caráter, para quem o executa, da necessidade e da não derrogabilidade (sic), de seu cará-
ter histórico” (BAKHTIN, 2010, p. 76). 
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te, admito a verdade contida naquelas linhas. Conforme Amorim (2013, p. 25), “assi-

nar é iluminar e validar o pensamento com aquilo que somente do meu lugar pode-

se ver ou dizer”. E, na execução dessa “assinatura”, “[…] no es el contenido de este 

acto lo que me ha forzado a poner mi firma-reconocimiento, sino que el tal proceder 

ha sido impulsado gracias a mi decisión de asumir mi obligación mediante este 

suscribir-reconocer-actuar”42 (BAJTÍN, 1997, p. 46). O dever de assunção do ato é 

consciente e motivado pela responsabilidade. Nessa essa ótica também interpreta 

Aguilera (2006, p. 20), para quem o fundamento de todo ato ético se baseia “[…] en 

la noción de un sujeto responsable que hace participar a la verdad, significativa en sí 

misma, en su auténtico acto de conocimiento (acto siempre individual), el cual sólo 

es evaluable e imputable en el contexto único y real de ese sujeto”43. Ao subscrever 

o ato, o sujeito torna-o verdadeiro. 

Por outro lado, Bakhtin (2010) admite que há sujeitos posicionados ao largo 

do cumprimento desse dever, um dever ser responsável de um sujeito sócio-

historicamente situado, um dever ser que existe no reconhecimento da unicidade da 

sua existência, e que, por isso, origina-se dentro dele mesmo, cerne do seu próprio 

existir. Entretanto, esse sujeito poderia ignorar sua singularidade, buscar, a todo 

custo, apresentar um álibi, a fim de desviar-se do seu compromisso na qualidade de 

sujeito na vida. Tal atitude faz desse indivíduo um “impostor”, um ente passivo, que 

não reconhece que “[...] ser realmente en la vida quiere decir proceder, no ser indife-

rente hacia la totalidad única”44 (BAJTÍN, 1997, p. 50). Será, assim, um sujeito que 

não se dá conta de que a afirmação do seu não álibi na vida é que compõe os ali-

cerces de qualquer existência plena. Em oposição a esse sujeito lobotomizado, está 

o sujeito participativo, responsivo, como depreende-se da afirmação de Bakhtin: 

 

                                                           
42 Trad. Miotello e Faraco: “[...] não é o conteúdo deste ato que me obrigou a assinar, já que tal con-
teúdo sozinho não poderia me forçar ao ato – a assinatura-reconhecimento, mas podia somente em 
correlação com a minha decisão de assumir a obrigação – executando o ato da assinatura-
reconhecimento” (BAKHTIN, 2010, p. 94). 

43 Tradução minha: “[...] na noção de um sujeito responsável que mobiliza a verdade, significativa em 
si mesma, em seu autêntico ato de conhecimento (ato sempre individual), e que apenas pode ser 
avaliado e imputado no contexto único e real desse sujeito”. 

44 Trad. Miotello e Faraco: “[...] ser realmente na vida significa agir, é não ser indiferente ao toda na 
sua singularidade” (BAKHTIN, 2010, p. 99). 
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Y todo en mí ha de ser un semejante proceder: todo movimiento, 
gesto, vivencia, pensamiento, sentimiento; yo vivo realmente sólo 
bajo tal condición, sin separarme de las raíces ontológicas de un ser 
real. Yo me hallo en un mundo de una realidad irrestañable, que no 
dentro de una posibilidad fortuita45 (BAJTÍN, 1997, p. 51). 

 

Nisso consiste a essência do sujeito participativo, aquele que admite, com-

preende e vive a existência a partir de uma matriz emotiva-volitiva, baseada em sua 

singularidade concreta. Acerca da singularidade, Amorim (2013, p. 34) sugere uma 

imagem esclarecedora: “[...] minha singularidade é como a de uma árvore que so-

mente pode dar aqueles frutos, e que aqueles frutos somente podem ser dados por 

ela”. Daí resulta um ser munido de uma consciência ativa, e que, por consequência, 

observa-se como único ator responsável pela dinâmica da sua própria vida. Ciente 

da participação determinante do sujeito bakhtiniano, Bubnova (2013, p. 12, grifo da 

autora) interpreta que 

 

O núcleo da definição do ato ético é a responsabilidade, baseada 
nesse dever ser categórico que não pode ser deduzida teoricamente. 
Na filosofia do ato ético, a responsabilidade não é um termo jurídico, 
nem uma obrigação normativa e abstrata relacionada a algum código 
de conduta, mas uma espécie de impulso que, mediante cada ato 
concreto, vincula o homem ao mundo, e, acima de tudo, em sua rela-
ção com o outro. 

 

Logo, cada sujeito é um distinto “centro individual de responsabilidade” (BAK-

THIN, 2010), cada qual imerso em diferentes mundos axiologicamente determinados, 

pois são percebidos sob múltiplas óticas, porém todas singulares e valorativas. De-

corre daí a constatação de que há tantos mundos diferentes quanto são os centros 

individuais de responsabilidade. E, se esses são infinitamente variados, as faces do 

mundo valorado também o são. O existir, reconhecido somente pelo seu conteúdo, 

acabado e estável, ou seja, refratário aos movimentos de um sujeito sócio-histórico, 

anularia a diversidade de mundos pessoais irrepetivelmente válidos, uma vez que 

desconsideraria a unicidade e a eventicidade dos acontecimentos (BAKTHIN, 2010). 

                                                           
45 Trad. Miotello e Faraco: “E tudo em mim – cada movimento, cada gesto, cada experiência vivida, 
cada pensamento, cada sentimento – deve ser um ato responsável; é somente sob esta condição que 
eu realmente vivo, não me separo das raízes ontológicas do existir real. Eu existo no mundo da reali-
dade inelutável, não naquele da possibilidade fortuita” (BAKHTIN, 2010, p. 101). 
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Para esta tese, ressalto um ponto sensível na concepção bakhtiniana de ato: 

a linguagem e a sua consequente entonação na forma de enunciados concretos. 

Bakhtin (2010) afirma que, historicamente, a linguagem foi empregada no pensa-

mento participante e apenas recentemente (no seu tempo) veio a ser utilizada para o 

pensamento abstrato. Desse modo, a expressão do ato se realiza apenas na palavra 

plena, isto é, quando apresentada na forma de enunciado, que considera não só o 

conteúdo-sentido, mas também o tom emotivo-volitivo, a entonação dada pelo falan-

te. Segundo Amorim (2013, p. 24, grifo da autora), “o conteúdo de um pensamento 

tem uma significação estável que é dada pela identidade do ser que ele revela. Mas 

esse mesmo pensamento somente adquire sentido quando eu o assumo e o valoro”. 

É aí que a palavra se torna responsavelmente significativa. Ela não é um objeto da-

do. Ela é viva, pois, ao enunciá-la, convocamo-la para uma relação afetivamente 

interessada, refletindo uma atividade avaliativa exclusiva de cada enunciação. 

Nessa perspectiva, o tom emotivo-volitivo é um componente absolutamente 

necessário ao ato ético, até mesmo ao pensamento abstrato, quando este passa a 

ser um pensamento pensado, ou seja, a partir do momento em que o pensamento 

vem a existir na concretude e na singularidade do ser. É somente pelo tom emotivo-

volitivo que o objeto, a linguagem, a palavra se realiza enquanto ato ético. Não se 

trata exclusivamente de uma reação psíquica passiva do sujeito, mas uma “[...] ori-

entación necesaria de la consciencia, moralmente significativa y responsablemente 

activa”46 (BAJTÍN, 1997, p. 44). Mais que isso, o tom emotivo-volitivo não se encerra 

no conteúdo reconhecido isoladamente, mas na sua relação com um sujeito imerso 

em dado acontecimento singular da vida. É por meio do tom emotivo-volitivo que se 

demarca exatamente o ser ativo na experiência vivida, particularizando-a, distinguin-

do-a de qualquer outra. 

É premente atentar que experimentar uma experiência e o tom emotivo-

volitivo com o qual lhe darmos contornos axiológicos adquire unidade unicamente na 

unidade de uma cultura. Caso posicione-se exterior a ela, os laços do sujeito com 

essa experiência são a custo casuais. Os valores da cultura são valores por si pró-

prios e uma consciência que se quer viva deve adaptar-se a eles, reafirmá-los. No 

campo da criação, por exemplo, quando o sujeito cria esteticamente, está reconhe-

                                                           
46 Trad. Miotello e Faraco: “[...] uma espécie de orientação imperativa da consciência, orientação mo-
ralmente válida e responsavelmente ativa” (BAKHTIN, 2010, p. 91). 
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cendo responsavelmente o valor do que lhe é estético. E, ao reconhecer isso, dá 

unidade à sua realização como verdadeira, dá sentido ao seu conteúdo. É dessa 

maneira que “[…] la conciencia viviente se hace conciencia cultural, mientras la 

conciencia cultural se plasma en la conciencia viva”47 (BAJTÍN, 1997, p. 42). A cria-

ção estética incorpora-se ao contexto da vida real e única do criador. 

Seja no campo estético ou qualquer outro da vida do ser, não há o “homem 

em geral”. O que existe é um eu, concreto e determinado, e um outro, igualmente 

concreto e determinado, que me é contemporâneo, reconhecido por Bakhtin (2010) 

como sujeito de uma “humanidade social”. A interação entre meu eu e os outros, 

entre o passado e o futuro de pessoas reais concretizam a chamada “humanidade 

histórica real”, que se fundamenta em momentos valorados, individualmente válidos 

e que por essa razão não universaliza o existir singular. Este apenas se realiza des-

de o sujeito consciente do seu não álibi no existir (BAKTHIN, 2010). 

De acordo com Bakhtin (2010), a consciência da minha participação na vida 

inclui o fato de que o lugar que ocupo e ajo deve ser entendido como centro de valor. 

Trata-se de um centro não imanente, mas para o qual convergem planos diversos, a 

fim de que se conforme uma unidade concreta e singular. Esses planos podem ser 

especificações espaçotemporais, tons emotivo-volitivos, sentidos etc. Nesse contex-

to, expressões como “alto”, “baixo”, “mais próximo”, “mais além”, “cedo” ou “tarde”48 

só adquirem concretude se extrapolam os limites do conteúdo-sentido possível e 

avançam para um valor real vinculado a uma realidade sensível e experimentada. 

 

Esta mi participación real desde un punto concretamente singular del 
ser crea una gravidez real del tiempo, y el valor palpable y manifiesto 
del espacio, convirtiendo sus fronteras en algo firme, no casual, 
significativo: un mundo en cuanto un todo único y singular, real y 
responsablemente vivenciado49 (BAJTÍN, 1997, p. 64). 

                                                           
47 Trad. Miotello e Faraco: “[...] uma consciência viva torna-se consciência cultural, e uma consciência 
cultural se encarna em uma consciência viva” (BAKHTIN, 2010, p. 89). 

48 Acredito que as expressões levantadas (Bakhtin (2010) cita outras semelhantes) se equivalem aos 
“índices”, conceito de Ginzburg (1989), explorado no Prólogo. 

49 Trad. Miotello e Faraco: “Esta minha participação desde um ponto concreto-singular do existir cria o 
peso efetivo do tempo e o valor evidente e palpável do espaço, torna todas as fronteiras importantes, 
não casuais, válidas: o mundo como um todo unitário e singular, vivido de maneira real e responsá-
vel” (BAKHTIN, 2010, p. 119). 
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Desse modo, para Bakhtin (2010), somos, cada um de nós, na forma de um 

“eu-para-mim”, um centro de valor, que implica necessariamente um “ser humano 

mortal”, ou seja, um sujeito concreto. Dele se origina todo o ato ético, toda afirmação 

e todo reconhecimento de valores, posto que esse centro é o ponto singular do qual 

emana uma participação responsável na vida: “[...] se trata de un centro operativo, 

del estado mayor del comandante en jefe para mis posibilidades y mi deber ser den-

tro del acontecimiento del ser, ya que sólo desde mi único lugar puedo y debo ser 

activo”50 (BAJTÍN, 1997, p. 66). É a partir desse centro de valores, situado em um 

sujeito concreto, que se fazem os sentidos, sempre singulares, sobre a realidade. No 

que diz respeito a valorações e a entonações daí derivadas, Amorim (2013, p. 36) 

sintetiza de forma elucidativa: 

 

A entonação do meu pensamento é a marca de um valor que se con-
trapõe a outros valores que se afirmam em um dado contexto. A ar-
quitetônica de minha obra é, na verdade, uma arquitetônica que põe 
e dispõe diferentes centros de valores que se relacionam, se englo-
bam, se hierarquizam. 

 

Referindo-se a uma unidade de cultura, imprescindível à coloração axiológica 

de um determinado acontecimento da vida, por meio de tons emotivo-volitivos, Bakh-

tin (2010) se utiliza do exemplo da morte (inevitável) e compreendida tão somente 

por meio de uma unidade de cultura. Por esse motivo, a finitude da vida, 

 

[...] adquiere un sentido axiológico tan sólo desde mi lugar único, 
puesto que tanto yo como el prójimo y toda la humanidad histórica, 
todos nosotros, morimos; y desde luego que el sentido emocional y 
volitivo axiológico de mi muerte, de la muerte del otro, del prójimo, el 
hecho de la muerte de cualquier hombre real son profundamente 
diferentes en cada caso, porque se trata de un acontecimiento del 
ser51 (BAJTÍN, 1997, p. 55). 

 

                                                           
50 Trad. Miotello e Faraco: “[…] o centro operativo, o quartel general da minha possibilidade e do meu 
dever no evento do existir, já que somente do meu lugar único eu posso e devo ser ativo” (BAKHTIN, 
2010, p. 123). 

51 Trad. Miotello e Faraco: “[…] adquire um sentido de valor somente do meu lugar único – enquanto 
morra eu, uma pessoa perto de mim, a inteira humanidade histórica; e, naturalmente, o sentido do 
valor emotivo-volitivo da minha morte, da morte do outro, do meu próximo, do fato da morte de cada 
ser humano real, varia profundamente caso a caso, já que são todos momentos diferentes do existir-
evento singular” (BAKHTIN, 2010, p. 106). 
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Sob essa reflexão, aponto, como exemplo, para o sentido da morte na cultura 

mexicana, onde é percebida por um prisma oposto àquele visto na cultura brasileira. 

O Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro, é um feriado de origem católica 

e presente no calendário oficial do Brasil. Normalmente, é celebrado com missas, 

orações e homenagens a entes queridos e a personalidades já falecidos. No México, 

a data é conhecida como Día de los Muertos, e, ao contrário do que acontece no 

Brasil, é recebido com festas, que incluem comemorações nas ruas, com muitas co-

res e estampas, comida farta e máscaras de caveira. Lá, o Día de los Muertos acon-

tece oficialmente entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, apesar de as festivi-

dades já começarem dias antes. Nesse período, o sentido da morte não está na au-

sência ou na dor, mas na memória que recobra os mortos e mantém e revitaliza os 

vínculos afetivos com eles. À vista disso, a celebração é entendida como festa e não 

como luto (PIMENTEL, 2017). 

 

As famílias fazem oferendas, com altares decorados e fartura de co-
mida, a fim de que as almas sejam bem-recebidas, reencontrem os 
familiares em paz e possam regressar para o mundo dos mortos. É 
comum enfeitar os cemitérios, para acolher bem as almas, que então 
regressam para seus túmulos. Também se colocam pétalas e velas 
no caminho entre a casa e o cemitério, para “guiar” os mortos. São 
feitos desfiles com música nos quais muitas pessoas vão fantasiadas 
e pintadas. As máscaras e desenhos de caveira estão por toda parte, 
assim como indumentárias de origem indígena (PIMENTEL, 2017). 

 

Pela descrição, é fácil notar as diferenças com a celebração brasileira (Fig. 4 

e 5). Aqui, a festa mexicana possivelmente seria percebida como manifestação bi-

zarra ou até mesmo como heresia, dada a falta de sacralidade do evento. Para 

compreender essa distinção, é preciso buscar sua gênese cultural. Ao passo que, no 

Brasil, o Dia de Finados deriva-se da tradição católica (reconhecida apenas depois 

da chegada dos portugueses), no México é anterior à colonização espanhola, estan-

do presente em diferentes povos pré-hispânicos que habitavam a região. Na cultura 

asteca, por exemplo, as caveiras, como aqui e hoje, representavam a morte, mas 

significavam, além disso, o renascimento das almas, as quais deveriam enfrentar um 

árduo percurso até se reencontrarem com amigos e parentes, para somente depois 

poderem descansar (PIMENTEL, 2017). 

 

 



103 

Figura 4 – Dia de finados, 
Cemitério de Congonhas, SP 

Figura 5 – Desfile do Día de los muertos, 
na Cidade do México 

  

Fonte: <https://goo.gl/thx785> 
Acesso em: 27 nov. 2018. 

 

Fonte: <https://goo.gl/wufFxw> 
Acesso em: 27 nov. 2018. 

 

 

Pelo evidenciado, interpreto, em termos bakhtinianos, que a unidade da cultu-

ra mexicana se distingue da unidade da cultura brasileira em pelo menos um ponto: 

o sentido da morte. Os tons emotivo-volitivos que ressoam na expressão da morte 

estão revestidos de distintos posicionamentos axiológicos. Os valores das culturas – 

mexicana e brasileira – são próprios de cada lugar, sendo construídos sócio-

historicamente e compartilhados de modo coletivo. Mesmo que a experiência cultural 

não seja universal, os sujeitos singulares de cada localidade se inter-relacionam em 

uma humanidade histórica real, apercebendo-se de valores fortemente imbricados 

na sua formação enquanto sujeitos de uma humanidade social. Esses sujeitos, 

consciente do seu dever como participante na vida, admitem os valores da sua co-

munidade, reafirmando-os. Na comunidade mexicana, a recordação da morte é re-

conhecida socialmente como celebração festiva. Em oposição, na brasileira enxer-

gamos momentos de luto e de dor. Os sentidos axiológicos, como se percebe, só se 

realizam a partir da unicidade de um tempo e de um lugar. Nesse sentido, os atos 

éticos, realizados por sujeitos responsáveis, são a expressão concreta de um con-

junto de valores sócio-historicamente determinado, e dele não podem se eximir. 

O sentido da morte, aqui, serve exclusivamente como ilustração para o en-

tendimento da importância da singularidade cultural para a eventicidade dos atos 

éticos. Sugiro, na verdade, a compreensão da escrita literária como ato ético, isto é, 

como ação eticamente comprometida com o entorno valorado de sujeitos escritores. 

Estes são os centros de valor a partir dos quais são propagados posicionamentos 

axiológicos com quais revestem de tons emotivo-volitivos seus enunciados, seja 
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aquele conformado no produto artístico, seja aquele inferido nas suas falas sobre tal. 

Para ampliar a explanação dessa proposta, é preciso ainda recuperar e avançar so-

bre a ideia de autor pessoa sugerida por Bakhtin (2011b) e abordada na seção ante-

rior. A correlação desses conceitos será a base das análises das últimas seções. 

 

 

3.3 O autor pessoa 

 

Como visto na seção anterior, Bakhtin (2011b) faz uma distinção entre dois ti-

pos de autores. O centro desta pesquisa, porém, está sobre o autor pessoa e não 

sobre o autor criador, a quem Bakhtin dedicou-se, acredito, com mais afinco. Dife-

rentemente de Bakhtin, não proponho uma reflexão sobre o objeto estético por si 

mesmo, mas uma análise sobre o enunciado do autor pessoa, isto é, o enunciado do 

sujeito no mundo da vida, que, nesse caso, discorre sobre sua atividade literária. Os 

elos entre o autor pessoa e a realidade concreta são os alvos principais. 

Bakhtin (2011b) é enfático quando afirma que o processo de construção literá-

ria não é percebido na “confissão do autor”, mas apenas na obra de arte. O autor, 

diante disso, nada tem a dizer acerca do seu processo de criação, uma vez que este 

se coloca inteiramente no produto criado. 

 

[...] quando o artista começa a falar da sua criação além da obra cri-
ada e, para lhe acrescentar algo, costuma substituir sua atitude efeti-
vamente criadora, não vivida por ele, mas realizada na obra (que foi 
não experimentada por ele, mas experimentou a personagem), por 
sua atitude nova e mais receptiva em face da obra já criada (BAKH-
TIN, 2011b, p. 5). 

 

Assim, nessa “confissão”, o autor expõe sua verdadeira posição frente às per-

sonagens, nesse momento já construídas e acabadas, e apresenta suas refle-

xões/reações diante delas como sujeitos, vividamente concretos, encarando-as por 

distintos pontos de vista (moral, ético, social etc.). Nesse ponto, surge a distinção 

realizada por Bakhtin entre as duas categorias de autor: o autor pessoa e o autor 

criador. A “confissão”, em que o autor reage às suas personagens, parte do autor 

pessoa, que diz respeito ao escritor, ao artista, ao sujeito da vida, a quem lhe com-

pete o exercício da escritura. Já o autor criador refere-se à função estético-formal 

engendradora da obra, que tem a atribuição de formalizar determinada relação axio-
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lógica com o herói e o seu mundo. É papel do autor criador a configuração de um 

universo ficcional, tomando para tal elementos reais, mas acomodados de modo a 

integrar um mundo particular, o qual segue as diretrizes do seu inventor. É a este 

segundo que Bakhtin dedica maior atenção, pois o vê como constituinte do objeto 

estético, aquele que o sustenta e lhe dá forma. 

Dito isso, reitero que investigo os enunciados de autores pessoas, isto é, su-

jeitos na vida, que refletem e questionam suas práticas literárias. Uma leitura super-

ficial da diferenciação entre os conceitos de autor pessoa e de autor criador poderia 

deslegitimar qualquer pretensão de análise de enunciados dos primeiros. Sobre es-

ses enunciados, Bakhtin (2011b, p. 6) afirma: 

  

Se levarmos em conta todos os fatores aleatórios que condicionam 
as declarações do autor pessoa sobre suas personagens [...], vere-
mos com absoluta evidência o quanto é incerto o material que deve 
emanar dessas declarações do autor sobre o processo de criação da 
personagem. Esse material tem um imenso valor biográfico e pode 
adquirir também valor estético, mas só depois de iluminado pelo sen-
tido artístico da obra. 

 

 Todavia, argumento que o projeto investigativo de Bakhtin foi um projeto de 

caráter estético, isto é, um projeto filosófico acerca do sensível na obra de arte, par-

ticularmente na obra literária, como o concretizou por meio de análises de obras de 

Fiódor Dostoiévski52, François Rebelais53, entre outros autores. Para tanto, não se 

debruçou sobre declarações desses escritores em contemplação ou crítica às suas 

obras, mas dirigiu-se a elas próprias, fazendo emergir delas os sentidos para uma 

análise estética, cunhando, por conseguinte, as noções que acreditou pertinentes 

para esse empreendimento. Nesta tese, não me detenho a apreciações estéticas, 

visto que não interpreto produtos artísticos, mas o discurso que se faz sobre eles. 

Dito de outra forma, ocupo-me do enunciado sobre a criação literária proferido pelo 

autor pessoa e não o enunciado do autor criador, que se nota na obra acabada. 

No início do Capítulo V de O autor e a personagem na atividade estética, inti-

tulado “O problema do autor”, Bakhtin (2011b, p. 173) destaca que irá definir o autor 

como “participante do acontecimento artístico”, o qual compreendo como o autor 

                                                           
52 Cf. Bakhtin (2013). 

53 Cf. Bakhtin (2008). 
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pessoa. Nessa direção, defende o homem (aqui, o artista) como centro organizador 

do conteúdo-forma da visão artística. Com esse objetivo, o homem se posiciona no 

mundo concreto a partir de uma certa determinação, de uma presença axiológica, o 

que vem, certamente, influir na sua construção estético-literária. 

 

Essa orientação axiológica e essa condensação do mundo em torno 
do homem criam para ele uma realidade estética diferente da reali-
dade cognitiva e ética (da realidade do ato, da realidade ética do 
acontecimento único e singular do existir), mas, evidentemente, não 
é uma realidade indiferente a elas (BAKHTIN, 2011b, p. 173). 

 

  Dessa maneira, “viver significa ocupar uma posição axiológica em cada mo-

mento da vida, significa firma-se axiologicamente” (BAKHTIN, 2011b, p. 174). Assim, 

o eu e o outro se constituem como categorias axiológicas basilares, pois é a partir 

delas, do diálogo travado nesse entremeio, que se materializa qualquer “juízo de 

valor efetivo”. No diálogo entre eu e outro se constituem as diretrizes axiológicas da 

consciência do homem, que se estendem a toda e qualquer vivência. Em todas as 

formas estéticas, afirma Bakhtin (2011b, p. 175), “a força organizadora é a categoria 

axiológica do outro, é a relação com o outro enriquecida pelo excedente de visão 

para o acabamento transgrediente”. Especialmente aqui, Bakhtin (2011b) refere-se à 

consciência do autor em relação à consciência da personagem, cujo diálogo é 

acrescido do excedente de visão estética da primeira sobre a segunda, permitindo o 

acabamento da obra de arte em sua totalidade. Conforme Bakhtin (2011b), o artista 

é aquele que não apenas vivencia eticamente sua existência, mas aquele que tam-

bém a percebe a partir de um ponto de vista externo, que aprecia-a e examina-a sob 

o seu excedente de visão: “O artista é aquele que sabe ser ativo fora da vida, não só 

o que participa de dentro dessa vida (prática, social, política, moral, religiosa) e de 

dentro dela compreende mas também a ama de fora [...]” (BAKHTIN, 2011b, p. 176). 

 Dessa forma, a obra de arte apresenta-se como acontecimento artístico vivo, 

posto que não é objeto de um conhecimento puramente teórico, vazio de significa-

ção ou peso axiológico. Ambos concorrem na criação artística do autor. Nessa di-

nâmica, o autor é o portador da visão artística e da criação no acontecimento do 

existir: “O autor ocupa uma posição responsável no acontecimento do existir, opera 

com elementos desse acontecimento e por isso a sua obra é também um momento 

desse acontecimento” (BAKHTIN, 2011b, p. 176). 
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 De Bakhtin (2011b), depreende-se muito claramente uma das experiências do 

sujeito no seu fazer artístico-literário em que se manifesta sua posição axiológica 

sobre o mundo: o uso das palavras. A obra literária não se realiza com o encaixe 

estrutural de verbetes a partir de um significado consagrado e estável que delas se 

entende. Não se compreende a palavra em seu sentido sistêmico, como código. Não 

há, portanto, interpretação da determinidade linguística, pois não se vê a língua em 

seus componentes estritamente morfológicos, sintáticos, fonéticos. A língua é mate-

rial do escritor, mas sua tarefa artística fundamental é a superação do material. Para 

a criação, a língua é enformada a partir de posicionamentos axiológicos do autor, os 

quais só podem ser estabelecidos no mundo da vida. “A língua em si mesma é indi-

ferente em termos axiológicos, é sempre escrava e nunca um objetivo, serve ao co-

nhecimento, à arte, à comunicação prática, etc.” (BAKHTIN, 2011b, p. 179). O artis-

ta, por meio de seus juízos de valor, jamais elaborados em mítico vazio existencial, 

atribui às palavras determinados sentidos, coincidentes ou não, com os sentidos 

comumente compartilhados. 

 Pelo que pode ser compreendido e relacionado a partir do conceito de ato 

ético, exposto anteriormente, o autor é um sujeito concreto, o qual encarna uma po-

sição sócio-histórica na vida, e esta reflete-se, com consciência, sobre o seu ato de 

escrita. A esse respeito, Bakhtin (2011b, p. 190-1) afirma:  

 

O efetivo ato criador do autor (como aliás qualquer ato em linhas ge-
rais) sempre se move nas fronteiras (axiológicas) do mundo estético 
da realidade (realidade do dado – realidade estética), na fronteira do 
corpo, na fronteira da alma, move-se no espírito; o espírito ainda não 
existe; para ele tudo ainda está por vir; para ele tudo que existe já 
houve. 

 

           São precisamente os atos criadores, atos éticos, que busco ao deter-me em 

autores potiguares. Neles, perscruto suas fronteiras axiológicas, sempre determina-

das por suas fronteiras de corpo e de alma, cuja unidade, embebida em uma unidade 

cultural específica, se manifesta em criações artístico-literárias individuais e únicas. 

 

 

 

 

 



108 

3.4 Autores pessoas potiguares 

 

Como apontado no Prólogo, decidi pela análise do enunciado de três autores, 

os quais participaram do projeto de extensão Voz e criação: autores potiguares e 

seus processos criativos. O critério utilizado para a escolha foi o de incluir escritores 

de diferentes gêneros literários, a fim de ampliar as visões sobre a escritura. Além 

disso, optei por enunciados que mais discorriam sobre o tema proposto: a criação 

literária. Ao final, foram contemplados: Diva Cunha (poesia), Tarcísio Gurgel (conto) 

e César Ferrario (dramaturgia). 

 

 

Figura 6 – Diva Cunha Figura 7 – Tarcísio Gurgel Figura 8 – César Ferrario 

   

Fonte: <https://goo.gl/jDswhJ> 
Acesso em: 27 nov. 2018. 

Fonte: <https://goo.gl/TxTcdn> 
Acesso em: 27 nov. 2018. 

Fonte: <https://goo.gl/UWFD3e> 
Acesso em: 27 nov. 2018. 

 

 

 Diva, Tarcísio e César são entendidos como sujeitos-autores responsivos, isto 

é, sujeitos conscientes do seu dever na condição de participantes da vida. Não são, 

pois, analisados por meio de suas obras literárias, mas por meio dos seus enuncia-

dos, acessados por meio de entrevistas com autores pessoas. São, sim, enunciados 

de artistas viventes e mortais acerca dos seus respectivos enunciados artísticos (as 

obras) e suas práticas de criação. É por meio desse discurso de práticas que almejo 

depreender seus atos éticos. 

Para tanto, considero-os como distintos centros de valores, posto que são su-

jeitos inseridos e constituídos em uma dada unidade de cultura e nela se movimen-

tam a partir de determinados valores, concretizados individualmente em uma cons-

ciência viva, mas elaborados na coletividade de uma comunidade espaçotemporal-

mente circunstanciada. Acredito, logo, que esses valores delineiam os tons emotivo-

volitivos com os quais proferem seus enunciados, impondo neles suas “assinaturas”. 

Bakhtin (2010) trata da visão estética a partir desse ser humano real. 
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La unidad del mundo de la visión estética no es de índole semántica 
y sistemática, sino que se trata de una unidad concretamente 
arquitectónica, organizada en torno a un centro valorativo concreto, 
que puede ser pensado, visualizado, amado. Este centro es el 
hombre, y todo en el mundo cobra significado, un sentido y valor, en 
tanto que humano, tan sólo en su relación con el hombre. Toda la 
existencia posible, y todo sentido posible se disponen en torno al 
hombre como centro y como único valor, y todo debe ser relacionado 
con el hombre (aquí la visión estética no reconoce fronteras), debe 
llegar a ser humano (BAJTÍN, 1997, p. 67-68)54. 

 

 Diva, Tarcísio e César são os pontos sensíveis de onde subtraio a experiência 

da escrita literária. São eles os centros de valores para os quais detenho-me. Em 

seus enunciados, há uma visão estética, um olhar sobre a literatura, sobre a escrita 

literária, especificamente. São deles que busco reconstruir histórias de vida, valores 

e sentidos, os mais diversos, que contribuem para a efetivação de atos éticos, de 

tomadas de posição sobre a vida, em seus inúmeros contextos, e que, por isso 

mesmo, individualiza cada uma de suas manifestações. 

 No Prólogo, também elenquei os objetivos pretendidos ao cabo da análise. 

Aqui, esquematizo-os de modo a expor uma sequência lógica na abordagem dos 

enunciados. Esse esquema será útil à condução da análise sem perder-se por di-

gressões desnecessárias, por não contribuírem aos fins pretendidos. O formato do 

referido projeto de extensão permitiu a construção de enunciados demasiadamente 

extensos, o que abriu a possibilidade de o autor abordar uma infinidade de temas 

marginais ou mesmo desviar-se inteiramente das questões lançadas. Para otimizar 

o trabalho de análise, proponho os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Trad. Miotello e Faraco: “A unidade do mundo da visão estética não é uma unidade de sentido, mas 
uma unidade concretamente arquitetônica, que se dispõe ao redor de um centro concreto de valores, 
que é pensado, visto, amado. É um ser humano este centro, e tudo neste mundo adquire significado, 
sentido e valor somente em correlação com um ser humano, somente enquanto tornado desse modo 
um mundo humano. Toda existência possível e todo o sentido possível se dispõem ao redor de um 
ser humano como centro e valor único; tudo – e aqui a visão estética não conhece limites – deve es-
tar correlacionado a um ser humano, deve tornar-se humano” (BAKHTIN, 2010, p. 124).  
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1º 
Depreender atos éticos nos  

enunciados dos escritores analisados 

 
 

2º 
Discutir os posicionamentos axiológicos 

 assumidos pelos escritores frente a esses atos 

 
 

3º 
Interpretar dialogicamente como esses atos e  

esses posicionamentos se relacionam com suas práticas de escrita 

 

 

 No Passo 1, apresento um recorte daquilo que interpreto como ato ético ex-

presso pelo entrevistado. Optei pelo destaque de três atos para cada escritor. No 

Passo 2, evidencio com mais clareza a sua posição axiológica diante do ato. Para 

tanto, faz-se necessário ainda trazer outras vozes, consoantes ou dissonantes, mas 

que possam reforçar ou oferecer contraste à posição do autor, melhor evidenciando-

a55. No Passo 3, por fim, pretendo mostrar as repercussões desses posicionamentos 

sobre a escrita de cada um deles. Nessa circunstância, evito recorrer a obras publi-

cadas dos escritores, direcionando o foco à sua própria fala, mas nem sempre isso é 

possível. Vale ressaltar ainda que há uma apresentação biográfica56 do entrevistado 

ao início de cada análise, que não deixa de fazer parte dela. Esse exercício tem o 

intuito de apresentar suas circunstâncias sócio-históricas, posto que, como explicita-

do, essas circunstâncias não são “moldura” para o enunciado, mas dele fazem parte 

inseparavelmente. 

 Reapresento aqui, como visto no Prólogo, os temas que serão destacados 

nas análises (Quadro 1) e sobre quais depreendo atos éticos. Eles formarão o corpo 

principal da análise, pois são a partir deles que pretendo problematizar posiciona-

mentos concretos e axiológicos de sujeitos-autores responsáveis. 

                                                           
55 Conforme Bakhtin (2017b, p. 67), “um texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só 
no ponto desse contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectivamente e prospectivamente, 
fazendo dado texto comungar no diálogo”. 

56 As aberturas biográficas estão baseadas tanto nas entrevistas ao Voz e criação como em outras fontes. 
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Quadro 1 – Temas destacados na análise 

Diva Cunha 

(a) A escrita engajada 

(b) A mulher na literatura 

(c) A antropofagia com João Cabral de Melo Neto 

Tarcísio Gurgel 

(a) A literatura versus realidade 

(b) A construção de linguagem(ns) 

(c) A escrita memorialística 

César Ferrario 

(a) A efemeridade do texto teatral 

(b) O teatro (a)moral 

(c) O teatro dialógico 

 

 

Reconheço que os atos não estão aqui apresentados em seu estado “puro”. 

Nem o estão na boca no sujeito-autor pessoa. Explico: o ato é realizado na concre-

tude e na singularidade da sua vida, no ato da sua escrita, no instante em que, sobre 

o papel ou frente à tela do computador, o sujeito conforma seu mundo literário-

ficcional. Aquilo que realizo é uma descrição/interpretação do ato, já des-

crito/interpretado na voz do próprio escritor. Esse fato, porém, defendo, não desme-

rece a relevância e a força de percebê-lo, anotá-lo, tomá-lo como marca de um sujei-

to responsavelmente vivo, ético, participante inegável do mundo concreto da vida. 

Acrescento, finalmente, uma problemática mencionada por Sobral (2013) 

quanto ao estudo dos atos humanos. Segundo ele, existe uma dificuldade ou mesmo 

uma impossibilidade de generalizar atos. Isso decorre do fato de que os atos são 

analisados a partir da singularidade dos sujeitos agentes, aqueles que os realizam. 

Assim, se se considera os sujeitos como distintos entre si e únicos no conjunto, seus 

atos devem obedecer a mesma lógica. A generalização, como se sabe, é comumen-

te posta como uma das prerrogativas da produção científica de conhecimento. Con-

tudo, em observância às peculiaridades das ciências humanas, como também fez 

Bakhtin (2017b), aposto nas singularidades em detrimento das generalidades. A in-

terpretação do único se sobrepõe à necessidade de universalização. Desse modo, 

não vejo a categorização rígida de dados como condição de análise. Pelo contrário, 

penso que, no caso de estudos como o apresentado aqui, a categorização empo-

brece as interpretações que objetivam estar lado a lado com o irrepetível. 
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Tal qual Saramago, referido no início desta seção, busco as “assinaturas” dos 

autores potiguares, como “assinou” o autor português ao posicionar-se diante da sua 

prática de escrita, um dentre tantos atos éticos que compuseram sua vida. 

 

***** 

 

Nesta seção, enfatizei a ideia de uma palavra responsável. Para isso, explorei o con-

ceito bakhtiniano de ato ético, cuja base está no sujeito concreto e situado, que, no 

caso desta tese, reflete-se no autor pessoa, o artista entrevistado e, portanto, enunci-

ador. Dessa problematização, emergem os enunciados de Diva Cunha, Tarcísio Gur-

gel e César Ferrario. As próximas três seções serão dedicadas à análise, em separa-

do, desses enunciados. O intuito é materializar o aporte teórico em falas reais, perce-

bidas, é claro, em sujeitos também reais. Trata-se, não se pode negar, do meu ato 

ético (ato pesquisador) em relação a outros atos éticos, que estarão evidentemente 

construídos, também, pelo meu tom emotivo-volitivo. Dessa forma, uma sensível 

(apesar de sistemática) relação eu-outros é o que pretendo apresentar a seguir. 
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4 LUNETINHAS DE MULHER: DIVA CUNHA 

 
 
 
 

Meu caso com a poesia é feito de longas es-
peras, algumas recusas, desejo e paixão. 
 

Diva Cunha 

 

 

 

Nesta seção, proponho uma apresentação do sujeito Diva Cunha. Ademais, e princi-

palmente, ensejo uma análise do enunciado por ela proferido no contexto do projeto 

Voz e criação, no dia 24 de julho de 2014. 

 

 

4.1 Uma poetisa mulher feminina 

 

Diva Cunha nasceu em 10 de dezembro de 1947, numa “cidadezinha provin-

ciana e periférica do Brasil”: Natal, Rio Grande do Norte (CUNHA, 2013, p. 1). Foi a 

primeira de cinco irmãos. Como próprio da época, na sua família havia uma distin-

ção entre gêneros. Os seus irmãos, homens, tinham liberdades que ela, mulher, não 

tinha. Ela e sua mãe, por exemplo, só podiam sair acompanhadas, ao passo que os 

meninos, mesmo mais novos, saíam sozinhos. Essa condição lhe gerou incômodos 

e reflexões que vieram marcar toda a sua trajetória (CUNHA, 2013). 

Diva construiu uma carreira profissional ao lado da literatura. Estudou no Co-

légio Imaculada Conceição, um colégio de freiras, “onde as mais elevadas leituras 

eram os livros devotos e Poliana Menina e Moça57” (CUNHA, 2013, p. 2). Apesar 

disso, mais tarde, com o gosto pelas palavras, provocado pelos resquícios da biblio-

teca do avô, formou-se em Letras pela UFRN, cursando o mestrado na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em 1971, habilitou-se para o cargo de pro-

fessora de Literatura Portuguesa na UFRN, função que ocupou até se aposentar. 

                                                           
57 Poliana, personagem da escritora americana Eleanor Hodgman Porter (1968-1920), é uma menina 
que buscava extrair o lado positivo até dos acontecimentos ruins. 
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Ministrou também, na Universidade Potiguar, as disciplinas de História da Literatura 

do Rio Grande do Norte e Cultura Brasileira. Em sua carreira acadêmica, tocada pe-

la questão de gênero que refletiu ainda menina, dedicou-se a estudar literatura femi-

nina e a questão da mulher de forma geral. Desse modo, acredita que descobriu pa-

ra si um novo mundo, do qual faz parte enquanto mulher. Considera, contudo, que 

teve muita sorte, visto que pôde ir à universidade. Lamenta que uma geração antes 

dela não teve a mesma oportunidade. 

Sobre a carreira de escritora, Diva se percebe admiradora de poesia desde a 

infância. Afirma que lia muito, principalmente o que chama de “poesia antiga”, que 

era o que existia na sua casa. Lá, os livros antigos do avô incluíam poesia romântica 

e poesia simbolista. Esses eram os poemas que lia. Relembra que eram poemas 

muito musicais e que, sem querer, acabava contando as sílabas dos versos. Por 

conta disso, até hoje faz rimas. Quando inicia o curso de Letras, na UFRN, já carre-

gava consigo um conjunto de poemas em um caderno grande em que registrava 

versos à mão. Hoje, avalia que esses poemas não estavam lapidados, pois naquele 

momento não tinha ideia do trabalho necessário à construção literária. Na UFRN, 

ampliou seus horizontes nas letras. A primeira publicação, porém, só acontece aos 

38 anos, com o Canto de página. Ela acredita que levou muito tempo para enfrentar 

o desafio da publicação. Hoje, pensa que se deve começar cedo, uma vez que os 

jovens possuem o ímpeto de enfrentamento. Os mais velhos são mais receosos, o 

que pode ser um obstáculo. Todavia, após anos de labor poético, publicou outras 

obras: A palavra estampada (1993), Coração de lata (1996), Armadilha de vidro 

(2004), Resina58 (2009) e Dádiva (2017). Mesmo reconhecida no meio literário local, 

Diva não se vê enquadrada em nenhum movimento da literatura, pois, acredita, a 

poesia é um gênero de difícil classificação. Nesse sentido, recorda-se de uma pales-

tra proferida pelo escritor Affonso Romano Sant’anna (1937-), na UFRN, na década 

de 1980, em que dizia: “Cada poeta vai criando o seu próprio caminho”. Essa frase a 

fez concluir que não havia a necessidade de rótulos. 

Devido à sua atuação no meio cultural, foi membro do Conselho Municipal de 

Cultura de Natal e do Conselho Editorial da UFRN. Atualmente, é membro do Con-

selho Estadual de Cultura do RN e da Academia Norte-rio-grandense de Letras 

                                                           
58 Reedição dos seus três primeiros livros. 
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(ANRL). Em matéria do jornal Tribuna do Norte, que noticiava a sua entrada na 

ANRL, Diva declarou: “Vejo a academia como uma chance de prestar mais serviços 

à cultura do potiguar” (DIVA..., 2011). Diante do reconhecimento dos serviços já 

prestados à cultura do estado, Diva foi convidada a conceder-me uma entrevista. 

Para isso, houve a intermediação do jornalista Gustavo Sobral, amigo em comum, 

que levou a proposta à autora, aceita prontamente. 

Em 24 de julho de 2014, Diva Cunha foi a entrevistada do projeto Voz e Cria-

ção: escritores potiguares e seus processos criativos, que chegava à sua terceira 

edição. O evento foi programado inicialmente às 19h, no Auditório da Biblioteca Cen-

tral Zila Mamede (BCZM), na UFRN. Após alguns problemas com o auditório princi-

pal, transferimos a entrevista para um miniauditório, com menos lugares, mas que 

me pareceu também adequado. Já passava das 19h30 quando começamos as falas. 

Após um pedido constrangido de desculpas, a escritora pareceu não se afetar com a 

demora e demonstrou-se aberta às questões. Carregava alguns livros que foram 

consultados ao longo da entrevista. Gustavo Sobral (Fig. 10, ao centro) foi convida-

do para, junto comigo, conduzir a entrevista. A plateia (Fig. 9), com 15 integrantes59, 

permaneceu atenta às falas da escritora e lhe fez diversas questões, quando aberta 

a participação do público. 

 

 

Figura 9 – Plateia do projeto Voz e Criação, 
com Diva Cunha 

Figura 10 – Diva Cunha em entrevista ao 
projeto Voz e Criação 

 

 

Crédito: Joíres Silva. Crédito: Joíres Silva. 

                                                           
59 Em todas as edições do projeto, uma lista de presença registrava o público participante. 
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 Para esta análise, como pontuado nas considerações teórico-metodológicas, 

dirijo-me àquilo que compreendo como atos éticos, que parecem repercutir na escri-

ta literária de Diva, materializando o vínculo arte-vida, pois “saem” da realidade con-

creta para forjar a poética. Obviamente, seriam vários os temas aptos a esse exercí-

cio, mas escolhi os em que enxerguei potencial para diálogo mais profundo. Não se 

trata de um critério rígido, mas de uma refletida intuição que me pareceu também 

frutífera. De igual modo, ocorrerá com os demais enunciados analisados. Por ora, a 

partir da sua entrevista, elegi como temas: (a) Diva Cunha e a escrita engajada; (b) 

Diva Cunha e a mulher na literatura; e (c) Diva Cunha e a antropofagia com João 

Cabral de Melo Neto.60 

 

 

4.2 Diva Cunha e a escrita engajada 

  

Na conferência “O destino da literatura”, publicada em 1921, o escritor brasi-

leiro Lima Barreto formulou questões, dirigidas ao público, o qual se colocasse dian-

te de um jornal ou uma revista, um soneto ou um artigo. 

 

[...] para que serve “isto”? Por que se honram os homens que fazem 
essas coisas, quando, as mais das vezes, se as suas vidas não são 
cheias de torpes episódios, são, entretanto, as de verdadeiros vaga-
bundos? Como é que todos lhes guardam os nomes e muitos se hon-
ram com a sua amizade? Como é que nós os cercamos de honrarias, 
de estátuas, de bustos, e nos esquecemos do inventor da utilíssima 
máquina de costura? (BARRETO, 1921). 

 

 O tom crítico de Barreto recaía sobre a (ir)relevância dos escritos da sua épo-

ca. Referiu-se à vaidade dos literatos de vida medíocre, que se gabavam das suas 

banais publicações, e da importância lhes conferida pelo público em homenagens 

despropositadas. Ao comparar esses autores ao inventor da “utilíssima máquina de 

costura” denota a imprescindível serventia desta em detrimento da infecundidade 

dos textos daqueles. Adiante, expôs talvez a mais importante das indagações: “[...] 

em que pode a Literatura, ou a Arte, contribuir para a felicidade de um povo, de uma 

                                                           
60 Repito o nome do sujeito a cada subseção, a fim de reforçar a presença do sujeito na concretiza-
ção do ato ético. O mesmo ocorrerá nas demais seções. 
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nação, da humanidade, enfim?” (BARRETO, 1921). Todas elas, sintetiza o autor, 

são o “resumo do problema da importância e do destino da Literatura que se contém 

no da Arte em geral” (BARRETO, 1921). Barreto buscava refletir sobre a função do 

texto literário. Existe, portanto, uma função? O escritor está incumbido de levá-la a 

cabo? Pode abster-se dela? Diva nos levará a essa discussão. 

Ao longo da entrevista, Diva mostrou-se uma escritora que não se abstém de 

posicionar-se claramente diante das questões que lhe são postas, problematizando 

ainda assuntos por ela mesma atraídos. Nesse sentido, a autora é questionada so-

bre a recorrência de temas em sua poesia. Sobre isso, confirma que há, sim, um 

conjunto de assuntos frequentemente abordados em seus trabalhos. E agrega, em 

uma digressão, uma informação que permite uma exploração dialógica: “Eu creio 

que os temas voltam, sim. Que sempre a gente dá preferência por alguns temas. 

Uma coisa que eu acho muito importante dizer é que eu vivi 68” (CUNHA, 2014, grifo 

meu). Aqui, chama atenção a ancoragem do seu posicionamento a partir de uma 

data específica. O ano de 1968 surge como justificativa para que a sua abordagem, 

enquanto poeta, se balize em um lugar histórico capaz de refletir-se sobre a sua es-

crita. Para compreender a relação dialógica que o discurso de Diva estabelece com 

o extraverbal, nesse caso um contexto sócio-histórico determinado, buscarei dese-

nhar os contornos desse período (1968), a fim de firmar algumas relações com o 

enunciado concreto da poeta. 

 Segundo Japa e Osava (2011, p. 54-56), 1968 é um ano símbolo, mas não 

implica um ano síntese. Ampliar o espectro para toda a década de 1960 contribui 

para a compreensão do seu significado para a história. Nesse período, anos mais, 

anos menos, afirmam, vários acontecimentos marcaram uma geração de jovens no 

mundo inteiro. O movimento antimanicomial surgia na Itália; a luta dos negros por 

direitos civis nos Estados Unidos chegava ao seu auge; o movimento homossexual 

começava; o ambientalismo dava os seus primeiros passos; o feminismo se sofisti-

cava; a pílula anticoncepcional chegava ao mercado; nascia a contracultura, que 

teve seu ponto máximo no Festival de Woodstock, em 1969; na América Latina, a 

revolução cubana, liderada por Che Guevara, promovia uma agitação política na re-

gião; grupos guerrilheiros se tornavam comuns até mesmo na Europa. 

Conforme Piacentini (2008), o mês de maio de 1968, particularmente, repre-

sentou o auge de um momento histórico de fortes transformações políticas, culturais 

e comportamentais, que marcaram profundamente a segunda metade do século XX. 
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Nesse momento, a partir de manifestações de estudantes nas universidades france-

sas de Naterre e Sorbonne, precipitaram-se diversos movimentos de protestos em 

universidades da Europa e das Américas, que se ampliaram com a eclosão de revol-

tas em defesa da classe trabalhadora. Para Japa e Osava (2011, p. 55), “a fúria de 

rejeição a tudo foi o grito de liberdade de uma juventude emergente que já não podia 

suportar as camisas-de-força herdadas”. De acordo com a cientista política Maria 

Celina D’Araujo, nesse período, “o movimento estudantil celebrizou-se como protes-

to dos jovens contra a política tradicional, mas principalmente como demanda por 

novas liberdades” (D’ARAUJO, 2018). 

No Brasil, estávamos sob o comando de uma ditadura militar, emergida a par-

tir do golpe de 1964. Em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general 

Costa e Silva, foi baixado o Ato Institucional nº 5, AI-5, que “definiu o momento mais 

duro do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente 

os que fossem inimigos do regime ou como tal considerados” (D’ARAUJO, 2018). 

Como no resto do mundo, os jovens brasileiros assumiram o protagonismo 

das revoltas crescentes. O jornalista Zuenir Ventura, em 1968: o ano que não aca-

bou, caracteriza essa geração, revelando parte de sua cultura musical e fílmica, 

além de suas frustrações e desejos. 

 

Os nossos “heróis” são os jovens que cresceram deixando o cabelo e a 
imaginação crescerem. Eles amavam os Beatles e os Rolling Stones, pro-
testavam ao som de Caetano, Chico ou Vandré, viam Glauber e Godard, 
andavam com a alma incendiada de paixão revolucionária e não perdoa-
vam seus pais reais e ideológicos por não terem evitado o golpe militar de 
1964. Era uma juventude que se acreditava política e achava que tudo de-
via se submeter ao político: o amor, o sexo, a cultura, o comportamento 
(VENTURA, 2006, p. 20). 

 

Já no Rio Grande do Norte, segundo Capistrano (2010), a década de 1960 foi 

caracterizada por uma ebulição política e cultural. Aluízio Alves foi eleito governador 

e Djalma Maranhão, prefeito de Natal. Ambas as candidaturas tiveram o apoio de 

forças progressistas, com a participação de trabalhadores, intelectuais e estudantes. 

Consoante Capistrano (2010), a capital do estado estava sob uma das administra-

ções mais democráticas de sua história. Contudo, após a efetivação do golpe militar, 

as forças políticas e as organizações sociais contrárias ao regime no estado foram 

vítimas da repressão política, sofrendo um desmonte gradativo. O prefeito de Natal, 

Djalma Maranhão, constou na relação dos presos políticos. O governador Aluízio 
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Alves, por sua vez, foi um dos primeiros a apoiar o novo governo brasileiro, realizan-

do uma gestão intransigente, marcada pelo confronto com diversos segmentos da 

sociedade (CAPISTRANO, 2010). 

Em 1964, uma jovem Diva Cunha, então com 16-17 anos, já percebia o inquie-

to contexto político da sua época e assumiu posicionamentos. Ao analisar esse cená-

rio – considera-se até hoje verdadeiramente preocupada com questões sociais –, Di-

va passou a acreditar que seria seu encargo fazer um tipo específico de poesia, clas-

sificada comumente como poesia engajada, como contribuição à dinâmica política. 

 

Eu subi em cadeiras, eu fiz discurso, eu corri da polícia, eu achava 
aquilo maravilhoso, eu era de esquerda festiva! Comunista até mor-
rer. E então, eu tinha a obrigação de fazer poesia engajada. Eu me 
sentia na obrigação de fazer poesia engajada. E essa musa dificil-
mente chegou pra mim (CUNHA, 2014). 

 

Daí surge o que chamo de conflito artístico: Diva Cunha, de início, diz consi-

derar esse tipo de literatura muito difícil de fazer, uma vez que o poeta assume uma 

outra postura, mais política, menos literária, fato que a incomoda. Reflete, em segui-

da, que talvez a poesia engajada não exista, pois quando ela assume essa posição, 

se torna, na verdade, uma poesia panfletária, e já não seria uma “boa poesia”, visto 

que assume o tom de manifesto. Entretanto, vendo-se em um país injusto, Diva de-

clara que exigia de si mesma a publicação de poemas que denunciassem a segre-

gação de grande parte dos cidadãos. Suas tentativas, porém, eram infrutíferas. 

 

[...] eu sempre me cobrei profundamente, vivendo num país com tan-
tas contradições, eu sempre me cobrei muito em publicar poemas 
que falassem da situação, da marginalização de 70% da população, 
os preconceitos [...]. Então isso me preocupava muito. Eu tinha muita 
vontade de escrever sobre isso, mas imensa dificuldade. O que eu 
escrevia, não gostava (CUNHA, 2014). 

 

Ainda no período da década de 1960, Diva percebeu-se dividida por um outro 

fator. De um lado, afirma, havia sua cobrança pessoal em fazer poesia engajada. Do 

outro lado, o movimento do poema-processo61, muito distinto do que ela realizava, 

                                                           
61 Movimento da poesia de vanguarda brasileira. Seus representantes pretendiam-se inovadores ao 
propor uma desarticulação nas formas estabelecidas de criação de um poema. Aderiram ao grupo 
poetas de todo o país, porém publicou-se mais expressivamente no Rio de Janeiro e no Rio Grande 
do Norte (CAMARA, 2009). Em Natal, contou com representantes como Moacy Cirne, Dailor Varela e 
Ney Leandro de Castro (CUNHA, 2013). 
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que se expandia em Natal. Sobre as expressões desse movimento, afirma que não 

as entendia, e nem mesmo eram alvo do seu interesse. Por essas expressões não a 

terem tocado, calou-se, e não acompanhou os conterrâneos adeptos desse movi-

mento. Recorda-se dos amigos Moacy Cirne62 e Dailor Varela63 queimando livros ao 

mesmo tempo que declaravam o fim da poesia verbal. O fato decorria da ascensão 

do poema-processo em Natal. A partir de imagens como essa e da repercussão que 

o movimento tinha nos jornais, a autora passou a questionar-se sobre o sentido do 

que vinha produzindo à época. 

O conflito artístico de Diva diante da poesia engajada se intensifica quando 

começa a lecionar Literatura Portuguesa, na UFRN, e passa a estudar e admirar os 

autores portugueses. Além disso, conta, começou a ler “coisas boas”, como Carlos 

Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Cecília Meireles. Essas leituras e refle-

xões a fizeram pensar que deveria “começar do zero”. A partir desse momento, 

quando lhe ocorria uma “ideia boa”, dava continuidade à sua produção, cujos textos 

eram guardados depois de finalizados. Esses poemas foram reunidos para que pu-

blicasse, aos 38 anos, o seu primeiro livro: Canto de página. Contudo, a vontade de 

publicar a dita poesia engajada perdurou por toda a sua carreira. 

Proponho-me a creditar o conflito artístico de Diva ao contexto extraverbal pe-

lo qual circulou sua existência. Apropriando-se uma ótica bakhtiniana, é evidente 

que as angústias de Diva em produzir uma escrita engajada não se elaboram a par-

tir, e exclusivamente, da sua psique. Sob a perspectiva teórica adotada, essas an-

gústias foram construídas por meio de uma vivência valorada dentro de um contexto 

social e político que ela vivenciou desde a sua juventude. A pista para que essa hi-

pótese surge quando Diva menciona “68”, sem mais explicações a esse respeito, 

pondo-o como justificativa para a elaboração de temas da sua obra e, por conse-

guinte, sobre a origem de uma busca de uma escrita engajada. 

Acerca do sentido da palavra e do seu contexto extraverbal, Voloshínov 

(2013, p. 77) afirma que não é possível absorver sentidos plenos se a palavra não 

                                                           
62 Moacy Cirne foi pesquisador de histórias em quadrinhos, poeta, artista visual e um dos fundadores, 
em 1967, do movimento de vanguarda poema-processo. Nasceu em São José do Seridó (RN), em 
1943, e faleceu em Natal, em 2014. (MORRE..., 2014). 

63 Apesar de pertencer a uma tradicional família potiguar, Dailor Varela nasceu em Anápolis (GO), em 
1945. Em Natal, em fins da década de 1960, participou do movimento do poema-processo, em que 
buscava manifestar repúdio às “fórmulas gastas” da literatura (DUARTE; MACEDO, 2001). 
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possui laços estreitos com a vida (o extraverbal). Sem esta última, o sentido da pri-

meira lhe é extirpado, sobrando apenas um vocábulo (no sentido mais gramatical do 

termo), cujo o significado se restringe àquele que imutavelmente consta no dicioná-

rio. De acordo com o que foi explorado, “68”, ao contrário, não é só um número ou, 

mais especificamente, só um ano, mas uma palavra para a qual convergem diversos 

sentidos de um momento histórico mundial, e pelo qual atravessou Diva. Aos que 

viveram a época ou aos que estudaram sua repercussão, ouvir “68” não passa sem 

uma reação. 

Segundo Voloshínov (2013), existem três aspectos por meio dos quais o ex-

traverbal engendra a palavra, a saber: (1) um horizonte espacial compartilhado entre 

os falantes (aspecto visível); (2) o conhecimento e a compreensão comum da situa-

ção igualmente compartilhada; e (3) a valoração compartilhada entre os falantes. 

São eles que asseguram sentido à palavra, além daquele puramente dicionarizado. 

Quando falamos do evento de “68”, encarando-o como elemento extraverbal da pa-

lavra, esses aspectos podem ser ressaltados. Desse modo, posso afirmar que: (1) o 

horizonte espacial de “68” é amplo, posto que circunscreve movimentos políticos 

localizados em todo o mundo; (2) por meio da veiculação de notícias e análises de 

historiadores, o conhecimento e a compreensão de “68” é compartilhada, ainda que 

muitas possam ser suas intepretações; e (3) de modo geral, os falantes que assimi-

lam a importância de “68”, independentemente da sua posição política, convergem 

para o entendimento de que foi um ano de crucial mudanças ou, ao menos, de in-

quietações por parte da juventude. 

De modo semelhante, a necessidade de uma escrita engajada é reforçada por 

outras vivências de Diva, como a relação da escritora com os seus colegas do cha-

mado poema-processo, corrente literária que não a mobilizava enquanto artista, mas 

que, devido à sua força, fazia-a rever sua prática literária. Ao mesmo tempo, o estu-

do e a admiração direcionados aos autores portugueses também a impulsionavam a 

repensar o valor da sua escrita para o meio social que habitava. Sem essas vivên-

cias, pois, toda a sua trajetória literária perderia sentido, uma vez que não haveria 

direção a seguir, ou, no mínimo, a ser buscada. 

Mesmo que não tenha exposto publicamente sua face engajada durante sua 

trajetória como escritora, exibindo seu olhar crítico sobre a realidade, Diva parece 

resolver seu conflito artístico em sua fase madura. Ela conta que apenas nesse mo-

mento tem coragem de expor textos de cunho explicitamente político. 
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Eu vou publicar. Eu criei coragem. A essa altura do campeonato, não 
tenho mais nada a perder! Então, só a ganhar. Eu vou publicar meus 
poemas engajados! Paulo de Tarso [Correia de Melo] botou a mão na 
cabeça e disse: “Você tem coragem?” Eu disse: “Tenho, tenho, tenho 
que fazer!” É uma cobrança que eu sempre me fiz (CUNHA, 2014). 

 

Após essa entrevista, um conjunto de 20 poemas de Diva foram publicados 

na revista da Academia Norte-rio-grandense de Letras, número 40 (jul-set, 2014). 

Aquele intitulado “Acidente” diz: “O olho do menino, / me atropela na esquina / Olho 

pidão / de faca na mão”. Ainda que o foco dessa tese não seja a análise das obras 

dos autores estudados, aqui se percebe a materialização da voz evocada em seu 

enunciado sobre a escrita. O desejo se fez palavra. 

 

 

4.3 Diva Cunha e a mulher na literatura 

 

 Muito tem-se discutido acerca do papel da mulher na sociedade, especial-

mente sobre a subalternidade desse papel diante do homem. O assunto não é um si 

uma novidade, mas em uma época de opiniões extremadas, o assunto vem tomando 

novos desdobramentos. Alguns julgam que a mulher deve posicionar-se no lugar 

que tradicionalmente que foi concedido, ao passo que outros buscam dar-lhe o direi-

to de ocupar o lugar que bem entendam. Esse é somente um parco resumo. Nesse 

tópico, resvalo nessa problemática atravessada pela literatura. Não se trata debater 

a qualidade ou ausência dela nos trabalhos de mulheres e homens. Em verdade, 

discute-se acerca da voz feminina e dos temas que ela ecoa na produção literária 

local. Diva, enquanto mulher, escritora e pesquisadora, tem muito a dizer sobre isso.  

Entre os trabalhos acadêmicos de Diva destacam-se aqueles que abordam o 

papel da mulher na literatura norte-rio-grandense. Nessa proposta, tem como parcei-

ra intelectual a também professora Constância Lima Duarte. Sobre o tema, organiza-

ram os volumes Literatura feminina do Rio Grande do Norte: de Nísia Floresta a Zila 

Mamede (2001) e Escritoras do Rio Grande do Norte: Antologia (2013). Portanto, 

não é estranho que o assunto fosse evocado em sua entrevista. 

Antes disso, destaca a “descoberta” de uma literatura potiguar, em um encon-

tro sobre o assunto, ao lado do pesquisador Tarcísio Gurgel, também entrevistado do 

Voz e criação, que ministrou a disciplina Literatura Norte-rio-grandense, na UFRN. 
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Eu me lembro que Tarcísio [Gurgel] conta naquele livro dele, Infor-
mação da literatura do Rio Grande do Norte, que ele estava fazendo 
a palestra e eu estava na mesa, eu acho que estava na mesa, aqui 
na Universidade. E foi uma das primeiras palestras falando disso. 
Porque todo mundo escutava falar Auta de Souza, não sei o quê, 
mas não sabia nada. No currículo de Letras até tinha, mas a gente 
não tinha, eu nunca tive aula de Literatura do Rio Grande do Norte. 
Então, quando Tarcísio fez essa palestra foi uma iluminação. Eu me 
segurei com Tarcísio e disse: “Tarcísio, pelo amor de Deus, escreva 
isso” (CUNHA, 2014). 

 

Diva reitera que foi uma revelação a “descoberta” de literatura do RN. Para 

ela, foi importante descobrir que havia uma história que evoluía e da qual fazia parte. 

Dentro desse universo, ela vem somar esforços para o estudo específico da literatu-

ra potiguar feita por mulheres. Assim, inicia o trabalho de pesquisa junto a Constân-

cia Lima Duarte acerca da poesia feminina, “sim”, como fez questão de dizer. Afirma 

ser uma questão que a toca sensivelmente: “[...] foi muito importante eu começar a 

descobrir a literatura do RN e descobrir, através, primeiro, de Auta de Souza, de 

Palmira [Wanderley], de Zila [Mamede]...” (CUNHA, 2014). Desse modo, manifesta o 

sentimento de pertencimento que acaba por desenvolver quando se aproxima da 

história da literatura potiguar, especialmente a feminina. Para ela, foi revelador bus-

car as mulheres que escreviam, mas que não tiveram, como elas (Diva e Constân-

cia), a chance de mostrar seu trabalho, de estudar, de participar da vida social, visto 

que produziram em condições difíceis. 

A própria história da autora justifica o seu interesse na escrita feminina. Ela 

ressalta que é a mais velha de cinco irmãos, nascidos na década de 1950, em um 

contexto sócio-histórico marcado por uma distinção de gêneros em que as mulheres 

eram circunscritas ao ambiente doméstico, ao passo que aos homens era dada uma 

maior liberdade de comportamento, pensamento e expressão. 

Diva rememora fatos da sua infância em meio aos irmãos. Conta que eles 

aproveitavam as roupas uns dos outros. Considerando que eram quatro, lamentou, 

em tom bem-humorado, que as roupas que último herdava já estavam muito usadas. 

Afirma que ela, na condição de mulher, tinha que usar um vestido novo todo domingo, 

obrigação da qual não gostava. Lembra que era um vestido de organdi, tecido incô-

modo, pois espetava a pele. Queixa-se que não queria sair naqueles “pano duro”. 

Queria, sim, brincar “de tica, de esconde-esconde, de correr”. Levando em conta essa 
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realidade, conclui, ela deve, em sua produção literária, transparecer essas experiên-

cias em seus poemas, uma vez que existiram para ela. Foi o mundo em que nasceu. 

Sobre esse contexto, em outro momento da entrevista, a partir de intervenção 

da plateia, uma espectadora ressalta o fato de Diva ter crescido em meio a um uni-

verso masculino, cujas prerrogativas a escritora contestava. Assim, questiona se a 

Diva já estava se constituindo no momento em que confrontava os limites impostos à 

figura feminina à época. Em resposta, a escritora afirma: 

 

As diferenças que eu vivia em casa me pareciam profundamente in-
justas. E aí eu comecei a questionar. Questionar mesmo cedo. Eu 
comecei a discutir essas diferenças, mas eu não sabia formular... 
Não tinha uma teoria pra pensar, pra aprofundar essas coisas todas 
(CUNHA, 2014). 

 

A situação das mulheres subjugadas é descrita por Diva como “cativeiro”. E 

acrescenta: “O cativeiro das mulheres é muito mascarado pelos homens”. “Passam 

mel”, complementa, aludindo a um aspecto romantizado, doce, que os homens atri-

buem ao lugar da mulher. Com esse objetivo, são expressões desses homens: “Mi-

nha senhora, meu amor”. Esse “cativeiro” torna-se, desse modo, difícil de enxergar, 

apenas sendo percebido aos poucos. Contudo, destaca que viveu um momento de 

transição. Essa transição, exemplifica, é marcada pela descoberta da pílula anticon-

cepcional e pela efervescência política da década de 1960. Nesse período, já perce-

bia em si uma semente do ímpeto de questionar. Ressalta que, mesmo com as revo-

luções do seu tempo, “muitas vozes como essa se calaram e outras gostaram do 

papel, porque tem quem goste, se dá por satisfeita com aquilo” (CUNHA, 2014).  

Como dito, essa situação lhe causava incômodos, visto que não percebia vá-

lidas as justificativas para tal. Desse modo, quando começou a estudar literatura fe-

minina e a questão da mulher de forma geral, descobriu para si um novo mundo, do 

qual fazia parte como mulher. Considerava, entretanto, que foi uma mulher de sorte, 

visto que pôde ir à universidade. Lamenta que uma geração antes dela não teve a 

mesma oportunidade e alerta que devemos pensar sobre isso. Avalia que, embora 

hoje tenhamos alguns avanços, ainda há muito a ser feito. Exemplifica isso com a 

presença de mulheres em postos de liderança. Afirma que, apesar de termos eleito 

uma mulher presidente, há poucas deputadas e senadoras. 

Nesse sentido, acredita na importância do trabalho ao lado de Constância Lima 

Duarte para pensar a questão da mulher e perceber as diferenças que existem até 
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hoje. Juntas, realizam anos de pesquisa sobre as escritoras do Rio Grande do Norte, 

em que, garante, houve uma identificação com todas elas. Assim, pensa que esse 

empreendimento seja também uma questão política. Declara que, a partir dessas 

pesquisas, passou a ler sobre o feminismo, mesmo não se considerando um membro 

do movimento: “[...] não cheguei a subir em mesa nem queimar sutiã” (CUNHA, 2014). 

Como exposto, a entrevistada afirmou ter lido sobre o feminismo durante seus 

estudos de literatura feminina, mas, mesmo assim, não se vê como feminista, posto 

que nunca subiu em mesas ou queimou sutiãs. A cena da queima da peça íntima 

relatada por Diva diz respeito ao episódio em que aproximadamente 400 ativistas do 

Women’s Liberation Movement protestavam durante a realização do concurso de 

Miss América, em 7 de setembro de 1968, em Atlantic City. Embora a queima não 

tenha acontecido realmente, a mídia explorou o fato, que ficou conhecido como Bra-

Burning. Como se percebe, tratou-se de uma ação realizada por uma organização 

política bem definida. Todavia, sugiro pensar em feminismo de modo mais amplo, 

examinando sua essência. Conforme Alves e Pitanguy (2003, p. 9), 

 

o feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma 
ótica em que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que 
adaptar-se a modelos hierarquizados, e onde as qualidades “femini-
nas” ou “masculinas” sejam atributos do ser humano em sua globali-
dade. 

 

Nessa acepção, é possível compreender o feminismo como uma atitude de 

pensamento em que se procura problematizar o papel da mulher na sociedade. Ne-

la, criticam as feministas, as mulheres são postas em um nível subalterno em rela-

ção ao homem. Este, por sua vez, goza de direitos negados às mulheres. Tendo em 

vista o equilíbrio dessa relação, o movimento feminista vem promover ações para 

uma equidade de gêneros, que revele, por fim, um cenário de justiça social. Assim, 

acredito, a partir do seu trabalho de pesquisa sobre a mulher escritora no Rio Gran-

de do Norte, Diva mostra-se, mesmo que não assumidamente, uma feminista, já que 

busca ressaltar o papel da mulher na literatura do seu estado, com o intuito ainda de 

fazer-lhe merecida justiça. Somam-se a isso, as inquietações assumidas por Diva no 

que toca à sua infância e à sua adolescência sob uma sociedade de cunho marca-

damente patriarcal, em que ela mesma é sujeitada a um estrato inferior, quando 

comparada aos homens da sua juventude. Nessa perspectiva, penso que a postura 

feminista não advém somente de uma estrutura politicamente organizada. A postura 
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feminista pode ser exercida em qualquer campo de atuação em que se possa refletir 

acerca de paradigmas relacionados aos gêneros sexuais. Fazer sobressair a mulher 

na história de uma literatura já desprestigiada como a norte-rio-grandense demons-

tra a preocupação da pesquisadora-escritora em posicionar suas conterrâneas ao 

lado dos homens, a fim de desmistificar o sentido de inferioridade tão comumente 

atribuído a elas. 

Assumindo a “produção feminina” como objeto de pesquisa na literatura, Diva 

discorre sobre os “temas recorrentes” que se percebiam “antigamente” na poesia das 

mulheres, mas que ainda hoje se nota. Admite que apesar das mulheres terem alçado 

a um novo status na sociedade, isto é, terem outros caminhos na vida, como trabalhar 

ou ir a uma faculdade, as mulheres dão preferência a alguns temas, entre eles, a vida 

doméstica, pois, justifica a autora, faz parte da vida das mulheres. 

 

[...] apesar de as mulheres terem entrado no mercado de trabalho, a 
vida da gente... Nós vamos para faculdade, nós vamos trabalhar, 
mas as mulheres ainda dão preferência a alguns temas. Quais são 
os temas? A vida doméstica. A vida doméstica entra, sabe? Entra 
nos poemas, por quê? Porque faz parte, realmente da vida da gente 
(CUNHA, 2014). 

 

Sobre temas universais, como o amor e a morte, Diva não pensa haver limita-

ções na poesia realizada por mulheres. Acredita que se houvesse uma pesquisa que 

distinguisse a poesia feminina da masculina, se chegaria a um equilíbrio com rela-

ção aos temas tratados. Porém, pensa que as mulheres abordam os temas por elas 

vivenciados. Desse modo, levando em consideração a vida reclusa vivida pelas mu-

lheres da sua geração, acredita que elas tendem a falar do doméstico, do ambiente 

privado, mas sempre no espectro de temas como amor, morte e cotidiano. Assim, 

Diva defende a existência de uma escrita feminina. Para isso, justifica que cada su-

jeito escreve de um lugar social que ocupa. “Eu não posso escrever como homem, 

eu não sou homem! Eu não penso como os outros, eu penso como mulher. Eu me 

sinto mulher, eu penso como uma mulher. Eu acho que existe uma maneira de enca-

rar a vida” (CUNHA, 2014). 

Ao enunciar que não pode escrever como um homem, afinal, é uma mulher, 

Diva rechaça o discurso de uma homogeneidade de vozes quando os especialistas 

se referem ao papel dos gêneros sexuais na literatura. Essa recusa leva-me a pro-

por que, no enunciado Diva, depreende-se uma polêmica velada, noção cunhada 
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por Bakhtin (2013), e apresentada na seção 1. Em se tratando de enunciados con-

cretos, pois são proferidos da boca de um sujeito também concreto e, portanto, situ-

ado, a polêmica diz respeito às relações dialógicas de negação percebidas entre um 

enunciado e quaisquer outros. A negação pode ser evidente, sendo nomeada de 

polêmica aberta, ou vista somente nas entrelinhas, quando recebe o nome de polê-

mica velada. É sabido que, campo da literatura, há uma discussão infindável sobre a 

chamada escrita feminina e o que a diferencia da escrita masculina. Quando Diva se 

posiciona sobre a questão, está polemizando com “lado oposto”, aquele que defende 

não haver diferenças entre os produtos desses literários. A posição de Diva entra em 

choque com outras vozes, que circulam socialmente e que rechaçam a ideia de uma 

escrita aprioristicamente feminina. Sobre isso, é possível uma ilustração. A escritora 

Nélida Piñon (1937-), primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras 

(1996-1997), concedeu entrevista ao O Globo, que a definiu como uma autora que 

“desafiou as convenções ao longo de quase 60 anos de carreira literária” (TORRES, 

2017). Na ocasião, Nélida falou sobre os novos desafios para as mulheres e tocou 

especialmente na polêmica da chamada “literatura feminina”, termo que afirma de-

testar, e argumenta: 

 

A escrita é, por natureza, ambígua. Portanto, ela circula pelos sexos 
do mundo. A escrita reflete o que nós somos. E ela não aprisiona pe-
los gêneros. Escrever é obrigatoriamente visitar o coração do pen-
samento. A mulher, embora recente no mundo canônico da cultura, é 
herdeira de todos os saberes humanos. Ela tem um coração tão po-
lissêmico quanto o coração masculino. Você não fala em literatura 
masculina; você fala em literatura, e de preferência boa literatura. Eu 
acho que a literatura da mulher ocupa todos os espaços da humani-

dade (PIÑON apud TORRES, 2017). 
  

 Nélida apoia-se na ideia de natureza humana, da qual homens e mulheres 

fazem parte. Desse modo, as experiências, masculinas ou femininas, atravessam o 

mesmo terreno, isto é, atravessam a alma humana, independente de gêneros, e se 

refletem, portanto, na escrita de uma mesma maneira. Para além dessa dicotomia, 

privilegia aquilo que seria uma “boa literatura”, em vez de uma literatura masculina 

ou feminina, pois ambos são capazes de acessar os “saberes humanos” e deles edi-

ficar suas literaturas. 

Diva, por sua vez, insiste em discernir as diferenças de escrita de homem e de 

mulher. Julga que, além da questão de gênero, há uma questão de diferenças soci-
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ais. De início, às mulheres era negada a oportunidade de estudar apenas pelo fato de 

serem mulheres. Entre os homens, aqueles com mais recursos tinham esse direito. 

Exemplifica isso com uma realidade local. Em Natal, afirma que, na primeira década 

do século XX, as famílias mandavam seus filhos para Recife ou para Salvador, pois o 

RN não contava com ensino superior. Diva cita os casos de Câmara Cascudo e Hen-

rique Castriciano. As mulheres, repete, não participavam dessa dinâmica. O universo 

dos homens era claramente muito maior do que o das mulheres. O universo delas era 

mínimo, limitado pelos muros de casa. Por isso, avalia que os homens viam o mundo 

por uma “grande angular”, à medida que as mulheres viam o mundo por uma “luneti-

nha bem pequenininha”. E lança a questão provocadora: “Como é que elas poderiam 

escrever do mesmo jeito que eles?” (CUNHA, 2014). 

A essa altura, proponho a discussão de Diva sobre o olhar da mulher refrata-

do pela literatura como fruto do que Bakhtin (2010) chamou de “unidade de uma cul-

tura”. Para ele, a valoração de uma experiência adquire sentido pleno apenas se 

concebida na unidade de uma cultura. É exclusivamente a partir dessa unidade que 

conferimos tons emotivo-volitivos ao nosso dizer, à nossa ação, ao nosso ato ético. 

O véu axiológico pelo qual enxergamos e agimos sobre a realidade está alicerçado 

nessa unidade. Sem ele, nosso olhar é vazio de sentido e a nossa existência um 

mero movimento mecânico de sobrevivência. A refração empreendida pelo sujeito 

na unidade de uma cultura é o seu enunciado crivado pelas marcas sócio-históricas 

e repetidamente axiológicas da unidade que lhe constitui. 

Diva reflete e refrata a unidade da sua cultura. Ela não nos a apresenta de to-

do, mas nos dá pistas valiosas. Afirma que viveu uma infância e uma juventude em 

uma sociedade patriarcal, em que seus irmãos, ainda que mais novos, tinham mais 

liberdades que ela – mais velha, mas mulher – não tinha. Rememora sua vida do-

méstica e circunscrita ao ambiente familiar. Sua posição, contudo, não foi a de acei-

tar passivamente aquilo que lhe foi imposto, mas a de refletir criticamente sobre a 

validade da situação. A unidade da sua cultura, portanto, mobiliza seus pensamen-

tos e sua ação. Por outro lado, não deixa de admitir que o universo ao qual está cir-

cunscrita a mulher constitui o seu dizer. As mulheres, quando confinadas à área do 

lar, veem o mundo por lentes menores, enxergam-no por uma “lunetinha”, afirma. É 

preciso ressaltar que, por meio do enunciado de Diva, não é possível dizer que a 

limitação desse olhar seja algum demérito e que por isso a escrita feminina seja infe-

rior àquela feita por homens. Diva aponta somente a situação por ela vivenciada (e 



129 

por tantas outras contemporâneas suas), que, segundo ela mesma, elabora o seu 

dizer poético. Acredito que negar esse quadro é negar o caráter sócio-histórico do 

sujeito. A unidade da cultura de Diva constitui seus valores e, por conseguinte, o 

modo como expressa sua vida e sua arte. 

A vida, entretanto, não é estanque. Ao longo da carreira, Diva constata que 

sente uma mudança de temática no decorrer da sua produção. Acredita que nos 

primeiros livros há muito mais poemas sobre a situação da mulher do que no último. 

O Canto de página traz muito viva a questão feminina, assevera. Ela justifica com a 

afirmação de que a situação da mulher mudou muito dos anos 1950 até a atualida-

de. Desse modo, é possível afirmar que o conteúdo temático das poesias de Diva 

esteve de certo modo alinhado com a realidade concreta das mulheres no mundo da 

vida. A poeta, atenta a essas mudanças, refratou em versos as suas impressões. 

 

 

4.4 Diva Cunha e a antropofagia com João Cabral de Melo Neto 

 

No site Todo Prosa, o jornalista Sérgio Rodrigues perguntou a dez escritores 

brasileiros quais haviam sido suas “más influências”. Indagado, o pernambucano 

Raimundo Carrero64 contesta, esclarecendo o significado da expressão: 

 

É verdade, todo escritor tem uma má influência. Ou seja, um autor, 
um escritor, que mesmo sendo genial interfere de modo significativo 
na vida de um iniciante. No meu caso, a má influência veio – e vem – 
de João Guimarães Rosa. Cheguei a escrever um livro inteiro de 
contos – chamava-se ‘O domador de espelhos’ – que foi enviado à 
Editora Civilização Brasileira por um amigo consagrado, cujo nome 
prefiro esconder. Ênio Silveira, o editor, recusou-o, alegando exata-
mente isso: é uma imitação estúpida de Guimarães Rosa e nada 
mais. Tinha razão. Tive que esquecer o criador de ‘Grande sertão: 
veredas’ por muito anos. E, ainda hoje, guardo distância. Basta lê-lo 
numa manhã e à tarde já estou repetindo todos os seus cacoetes. 
Vade retro, mineiro! (CARRERO apud RODRIGUES, 2010). 

  

 Questiono se a tal “má influência” ocorre apenas com os escritores iniciantes. 

Não é certo que, durante toda a vida, escritores leem escritores e por eles são influ-

                                                           
64 Romancista e contista. Em 1989, fundou a Oficina de Criação Literária, no Recife, direcionada a 
jovens interessados na carreira de escritor. 
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enciados? É possível que somente os mais inexperientes deixem-se contaminar pe-

las paixões, conformando apenas uma imitação do ídolo. Porém, ainda que os mais 

treinados sejam aqueles que alcancem com mais facilidade o seu modus operandi, 

sua identidade literária, eles estão, a cada momento, cercados por outros autores 

que lhe afetam e, por isso, com eles dialogam. Nesse caso, a (boa) influência pode 

render frutíferas conversações. 

Durante a entrevista ao Voz e criação, chamou-me a atenção a referência que 

Diva faz ao poeta João Cabral de Melo Neto, especialmente à relação que estabele-

ceu com a sua poesia. A citação ocorre quando a entrevistada fala sobre o período 

de “gestação” de poemas, considerando necessário o investimento de longo tempo 

na elaboração dos textos. Ao afirmar isso, recorda-se de depoimentos de grandes 

poetas que expuseram essa prática. Dentre eles, cita João Cabral, que teria levado 

cerca de dez anos para escrever Tecendo a manhã65, segundo ela mesma. A essa 

altura, comenta: “Então, a primeira vez que eu li aquilo... Na verdade, eu não conse-

guia ler João Cabral, né? Há trinta anos, trinta e poucos, eu achava Cabral intragá-

vel. E não conseguia. Mas aos poucos foi chegando...” (CUNHA, 2014, grifo meu). 

Percebo que aqui se apresenta um conflito que vem a ser narrado ao longo da en-

trevista e sobre o qual problematizo. Trata-se de um estranhamento de Diva frente à 

poesia de João Cabral. Para compreender melhor a natureza desse embate/diálogo, 

avanço com uma curta biografia do poeta e uma caracterização geral da sua obra. 

João Cabral de Melo Neto (1920-1999) nasceu no Recife (PE). Na década de 

1940, muda-se para o Rio de Janeiro. Em 1942, estreia na literatura com o Pedra do 

sono, em que se percebe forte influência de Carlos Drummond de Andrade e Murilo 

Mendes. Em 1945, publica O engenheiro, no qual assume a metáfora-título e trans-

forma-se em um calculista de versos. No ano seguinte, ingressa na carreira diplomáti-

ca, servindo em diversas cidades da Espanha, Inglaterra, França e Senegal. Em 1969, 

é eleito para a Academia Brasileira de Letras (OLIVEIRA, 2000; NICOLA, 1986). 

De acordo com Oliveira (2000), João Cabral insere-se na chamada poesia 

neomodernista66. Nesse período, registra-se um movimento de recuperação de cer-

tas formas tradicionais consagradas, porém, sem nada de excepcionalmente mar-

                                                           
65 Compõe o livro A educação pela pedra, publicado em 1965. 

66 Também conhecida como pós-modernista ou 3ª fase do modernismo brasileiro ou Geração de 45. 
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cante. Na verdade, explica a autora, o mais importante é que “o ímpeto destruidor e 

revolucionário da Geração de 22, já arrefecido na de 30, dilui-se ainda mais a partir 

de 1945 [...]” (OLIVEIRA, 2000, p. 369). Conforme Oliveira (2000), o estilo cabralino 

diz respeito a uma poesia clássica no sentido de buscar o equilíbrio, a harmonia, a 

objetividade e o rigor formal. E acrescenta: “João Cabral fez uma poesia antilírica, 

polindo o prosaico até atingir a luminosidade poética, dirigindo-se sobretudo ao inte-

lecto, sem concessões ao confessionalismo e ao sentimentalismo” (OLIVEIRA, 

2000, p. 370). Devido ao grau de premeditação formal que emprega em seus poe-

mas, é chamado de o “poeta-engenheiro”, em referência ao profissional que constrói 

casas e prédios a partir do cálculo meticuloso das suas ações. As pedras trabalha-

das pelo engenheiro são como as palavras para João Cabral. 

 Em entrevista ao Cadernos de Literatura Brasileira (n° 1), em 1996 (apud 

OLIVEIRA, 2000, p. 370), João Cabral reflete sobre sua engenharia poética: 

 

Para mim, a poesia é uma construção, como uma casa. Isso eu 
aprendi com Le Corbusier67. A poesia é uma composição. Quando 
digo composição, quero dizer uma coisa construída, planejada – de 
fora para dentro. Ninguém imagina que Picasso fez os quadros que 
fez porque estava inspirado. O problema dele era pegar a tela, estu-
dar os espaços, os volumes. Eu só entendo o poético nesse sentido. 
Vou fazer uma poesia de tal extensão, com tais e tais elementos, 
coisas que vou colocando como se fossem tijolos. É por isso que eu 
posso gastar anos fazendo um poema: porque existe planejamento. 

 

 Ciente das premissas da poesia cabralina, Diva avalia o impacto que João 

Cabral provoca com essa arquitetônica. Para isso, analisa que os poetas, a quem 

chama de “meus queridos românticos”, Manuel Bandeira e Cecília Meireles, dão 

continuidade a uma evolução do lirismo brasileiro, que vem dos românticos, como 

Fagundes Varela, Álvares de Azevedo e Castro Alves. João Cabral estabelece uma 

ruptura. Ele torna-se um poeta difícil no instante em que propõe repensar a escrita 

poética até então praticada no Brasil. Considerando esse entrave, Diva declara que 

teve grande dificuldade na leitura de João Cabral. Contudo, afirma que se obrigou a 

lê-lo, posto que foi fazer um curso de doutorado na Espanha sobre a Revista de Cul-

                                                           
67 Arquiteto e pintor franco-suíço que se tornou uma importante figura da arquitetura no século XX, 
com atuação também no Brasil. 
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tura Brasileña, publicação da embaixada brasileira naquele país, e criada por in-

fluência de João Cabral, durante os 13 anos que morou na Espanha. 

 Diva ressalta que a trajetória político-intelectual de João Cabral a fez aproxi-

mar-se de sua obra. Ela narra que João Cabral chegou a Espanha aos 27 anos. Lá, 

aprendeu espanhol e catalão e residiu em Barcelona, fazendo do seu gabinete um 

local de estudo para a juventude que vivia isolada, pois o governo espanhol, fran-

quista68, perseguia os artistas que não pensavam como seus líderes. Desse modo, 

acredita, foi chegando a João Cabral “por outra via”, isto é, pela admiração, pelo 

respeito, pelo intelectual e por suas realizações. 

Com uma imersão no universo do poeta, Diva materializou um diálogo com 

João Cabral na forma de um conjunto de poemas, denominado Cabralinas, publica-

do na segunda parte do livro Resina. Acerca dessa aproximação, Diva explica que, 

diferentemente da admiração que cultivava pelos “queridos românticos”, a quem lhes 

dedicava poemas que chama de “dívidas” – no sentido de retribuição à influência 

que eles lhe provocaram –, no caso de João Cabral o impacto é outro: “[...] em rela-

ção a João Cabral foi que eu tive esse movimento antropofágico69. Não é matar, é 

devorar! É como antropofagia mesmo. Você quer devorar pra tirar dele o que há de 

mais interessante” (CUNHA, 2014). O resultado do banquete foram os poemas con-

cebidos como resultado dessa interação. 

Evidentemente, não previ a inclusão do tema da influência literária por Diva. 

Porém, no roteiro elaborado previamente, objetivei realizar uma ponte entre as posi-

ções de Diva com alguns dizeres do também poeta Paulo de Tarso Correia de Melo, 

primeiro entrevistado no projeto Voz e criação. Na ocasião, Paulo de Tarso buscou 

evidenciar seu ponto de vista sobre aquilo que acreditava ser o caminho do texto 

poético. Para isso, deu algumas coordenadas. Entre elas, julgou que o poeta deve 

ter certa noção do que foi anteriormente praticado no campo literário para que possa 

                                                           
68 Em referência ao governo ditatorial do general Francisco Franco Bahamonde, que durou de 1939 a 
1975. Nesse contexto, João Cabral de Melo Neto se converte em apadrinhador das vozes 
divergentes naquele país. 

69 O Movimento Antropofágico foi uma corrente que marcou a era modernista da literatura brasileira, 
na década de 1920. O chamado Manifesto Antropofágico, que originou o movimento, foi publicado por 
Oswald de Andrade em 1º de maio de 1928. O termo faz crer o consumo de uma cultura exterior, 
principalmente a europeia, conferindo-lhe um caráter nacional. Como os antropófagos modernistas, 
Diva Cunha se propôs a deglutir a poesia de João Cabral de Melo, transformando-a em outro produto, 
ainda que marcado pelos genes que lhe deram origem. 
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proceder uma possível renovação. Seria como deter o conhecimento de uma cultura 

anterior para que possa empreender novos experimentos em busca de uma origina-

lidade. Esse caráter dialógico entre o “velho” e o “novo” evidencia-se no que chamei 

de “metáfora do assassinato”. Essa ideia surge a partir da evocação, dentro do dis-

curso de Paulo de Tarso, do professor Harold Bloom (1930-), crítico literário ameri-

cano, a quem o poeta atribui a teoria da “superação do modelo”. Nessa compreen-

são, todo e qualquer escritor deveria, em uma perspectiva psicanalítica, “matar” sua 

influência maior, fazendo-o desaparecer, diluir-se no escrito inédito. Paulo de Tarso 

desenvolve esse ponto de vista, dando exemplos, no trecho a seguir: 

 

Eu fui, por incrível que pareça, aluno de Jorge Isidoro Francisco Luis 
Borges. Acompanhei um curso dele na Universidade de Michigan. Eu 
fui, por intermédio de Zila Mamede [poetisa potiguar], uma pessoa 
que teve uma razoável convivência com João Cabral [de Melo Neto]. 
Eu fui uma pessoa que tive uma razoável convivência com Mário 
Quintana. Então, lógico que tem uns deles que eu procuro ‘matar’ até 
hoje! Borges, por exemplo, eu procuro “matar” até hoje! Por quê? Se 
você pega o meu primeiro [livro], o que eu chamo o primeiro Talhe 
rupestre, Borges está lá quase que da primeira à última linha. Então, 
eu gostaria de “matar”, mas acho impossível. 

 

Ofereci essa perspectiva a Diva, para que pudesse se posicionar, ajustando-

se ao dito ou refutando-o. A poeta, quando questionada sobre a “metáfora do assas-

sinato”, propôs que esse fato esteja vinculado a uma “angústia da influência” (mais 

uma referência a Harold Bloom). Nesse prisma, o sujeito não pode chegar a ser um 

escritor se deixar que a voz de um outro se manifeste, ocupando visivelmente espa-

ços. Com isso, demonstro que Diva se aproxima da ideia de Paulo de Tarso. Ambos 

convergem para o entendimento de que o escritor de hoje se vê influenciado pelo 

escritor de ontem, o qual, pela admiração que lhe é dedicada, torna-se “orientador” 

do um projeto literário em curso. 

Conforme exposto, essa relação remete à teorização de Harold Bloom acerca 

do que denomina “angústia da influência”. Publicizado primeiramente em 1973, o 

próprio autor admite que a compreensão do termo se mostrou ambivalente (BLOMM, 

2002). Desse modo, não ouso apontar a relação dialógica da poesia de Diva Cunha 

com a de João Cabral de Melo Neto como aplicação dessa teoria, mas, sim, levantar 

possíveis tangenciamentos. 

Antes de tudo, é preciso (e possível) afirmar, mesmo que de modo superficial, 

que a “angústia de influência” pensada por Bloom trata da relação entre obras, auto-
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res e estilos, de modo a expor o diálogo entre artistas e seus antecessores, quando 

estes exercem nítida influência sobre aqueles. Quarenta anos após a publicação de 

A angústia da influência, Bloom (2013) retorna com o A anatomia da influência. Nes-

se livro, atualiza a definição da influência como sendo o “amor literário, temperado 

pela defesa”. Em entrevista à Folha de S.Paulo, em abril de 2014, Bloom reavalia a 

própria teoria: “Quando escrevi ‘A Angústia da Influência’, havia a crença universal 

de que toda influência poética era um processo benigno. Por isso era necessário 

enfatizar o negativo, o que foi mal compreendido”. Desse modo, em A anatomia da 

influência, Blomm busca desfazer o “mal-entendido”. Para isso, analisa a influência 

sob a ótica do que chama “amor literário”. Quando questionado sobre o que seria 

isso, responde: “Você está apaixonado? Mesma coisa. Incluindo inevitáveis ambiva-

lências, dificuldades, incompreensões” (MOLINA; MOLINA, 2014). O afeto dirigido 

ao influenciador parece se sobrepor à defesa que se faz das suas influências. 

 De volta a Diva Cunha e João Cabral de Melo Neto, algo afetuoso, sobretudo 

dialógico, parece relacionar os dois escritores. Diva declara que começou a relação 

poética com João Cabral como uma brincadeira. Conta o episódio em que disse ao 

professor Humberto Hermenegildo, caminhando em um parque: “João Cabral, sua 

poesia me dá coceira! Sou mais o seu avô, Manuel Bandeira!”. A partir daí, sai “lu-

tando com ele”. Refere-se a um livro em que insere oito poemas com alusão a João 

Cabral e cita um: “Larga do meu pé, João, Juan, Joan!”. João, português, Juan, es-

panhol, e Joan, catalão, interrompe Diva com a explicação. E retoma: “Larga do meu 

pé, João, Juan, Joan! Larga o meu tendão de Aquiles, cachorro magro, nordestino. 

Larga da minha escrita frouxa que não tem facas na boca. Larga de mim que me 

afino. Larga roupa em corpo mínimo”. Ela ressalta que a discussão com João Cabral 

foi algo importante para ela. Declara-se apaixonada por Cecília Meirelles e Manuel 

Bandeira, mas afirma que eles não lhe impuseram nenhum obstáculo, diferente do 

que aconteceu com João Cabral. Diz: “[...] eles não colocaram uma pedra no meu 

caminho. E Cabral não colocou uma [pedra] não, colocou o mundo inteiro”. Por fim, 

afirma que não tem a pretensão de “vencer” João Cabral, mas que estabeleceu uma 

relação poética com ele. 

 Sugiro que o “duelo” entre Diva e João Cabral foi erguido sobre ideologias e, 

por consequência, juízos de valor bem distintos. Como visto em Volóchinov (2017), a 

ideologia (sempre de um sujeito) refere-se a um conjunto valorado de ideias que se 

forma por meio da interação com outros sujeitos, cada qual representante de dife-
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rentes grupos socialmente organizados na comunidade. Em face disso, cada sujeito 

possui uma ideologia, mesmo que não a assuma ou não saiba descrevê-la. Essa 

ideologia guia todas as nossas ações, inclusive as nossas formas de expressão, 

como a escrita. Com efeito, a ideologia que cada um carrega em si é engendradora 

das palavras que enunciamos. 

 Se é assim, é lógico pensar que, se eu não compactuo, nem de perto, com a 

ideologia de outro sujeito, é possível que suas palavras não me façam sentido, ou 

não da forma como ele (o outro) espera que eu as entenda. Nessa dinâmica, entra 

em jogo um juízo de valor efetivo (BAKHTIN, 2011b), que provém justamente do diá-

logo, da interação entre sujeitos, que me fornece as bases para a elaboração de va-

lores, com quais eu “julgo”, axiologicamente, tudo ao meu entorno. Aquilo que para 

mim é caro, estimado, ou seja, possui valor positivo, pode, a um outro sujeito, não 

ter a menor relevância. A princípio, essa parece uma observação de senso comum, 

mas aqui está problematizada a individualidade do sujeito versus a vivência compar-

tilhada com outros, em que todos estão situados sócio-historicamente. 

 Como visto, João Cabral pensava a palavra do poema como uma peça de 

uma engrenagem. A arquitetura dos poemas era pensada como na construção de 

um edifício em cada tijolo é uma peça fundamental e está precisamente posicionada 

onde melhor cumpre sua função de sustentar o empreendimento. Isso também, mas 

não apenas, levou-o a uma construção poética tida por muitos como hermética, a 

qual é difícil compreender e, muito menos, propor algum diálogo. Essa pareceu-me a 

dificuldade exposta por Diva. A organização das palavras de João Cabral não lhe 

fazia sentido, uma vez que avaliou o autor como “intragável”. Com o tempo, a rela-

ção entre ambos se modifica. Para isso, ocorre uma postura ativa de Diva em tentar 

compreendê-lo. Tratou-se de um olhar amoroso para com o outro (BAKHTIN, 2010). 

É uma ação responsável e consciente que visou percorrer as intenções do poeta, 

resvalando, é claro, em suas posições ideológicas, que estão, evidentemente, por 

trás da arquitetônica cabralina. A poesia de João Cabral deixa de ser intragável e 

torna-se o desafio de degluti-la, com digestão satisfatória. 

 Ao final dessa discussão, recita um poema “interessante”, que faz parte das 

cabralinas: “Dona Maria Cândida, morava na oca de que vivia de alfenins, não se 

vivia. Branco açúcar, suja os panos da lembrança. Curvado vulto da caverna que 

vem à luz em pleno beco. De que vivia, velha senha que voltou a viver fora da ho-

ra?”. Confessa que o poema lhe veio no dia em que estava lendo sobre João Cabral: 
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“desceu aqui o Espírito Santo”, afirma, ressaltando o momento de criação. E conclui: 

“À minha maneira, eu estava chegando, dialogando com ele”. 

 

***** 

 

Nesta seção, busquei apresentar a autora pessoa Diva Cunha, elencando aspectos 

que, acredito, a particularizam enquanto sujeito. Com isso, descrevi atos éticos pro-

venientes dessa sua condição no mundo. Primeiramente, ressaltei sua posição quan-

to a uma escrita politicamente engajada em um país com tantas mazelas. Sobre isso, 

a escritora manifestou seu recorrente desejo de fazer poesia engajada, mas lamentou 

que não tenha feito isso ao longo da sua carreira. Logo após, destaquei sua postura 

no que diz respeito à mulher no campo da literatura e suas repercussões. Acerca dis-

so, Diva disse acreditar que a mulher vive em um contexto de vida muito distinto da-

quele do homem e por isso sua escrita tende a refratar essa realidade, sendo válida, 

portanto, a noção de escrita feminina. Ao final, explorei a relação entre a poetisa e o 

escritor João Cabral de Melo Neto. Inicialmente, a poesia dele era incompreensível 

para Diva, mas o desafio de entender seu fazer poético levou-a a um profícuo diálogo 

com pernambucano, reverberando sobre sua própria escrita. 
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5 MEMÓRIAS DO CONTEMPORÂNEO: TARCÍSIO GURGEL 

 

 

 

Se nós não falamos da nossa cultura, se nós 
não escrevemos literatura do Rio Grande do 
Norte, quem é que vai escrever pra gente, en-
tende? Esse lado identitário é preciso existir. 
Ou então, o que somos? Somos uma grande 
coisa chamada Brasil e somos só brasileiros? 
Negativo, cara-pálida! Eu sou brasileiro do 
Nordeste e no Nordeste eu sou potiguar, e no 
Rio Grande do Norte eu sou de Mossoró. Eu 
sou um potiguar de Mossoró. Isso aí tem um 
peso e eu lhes garanto que não é pequeno. 

 

Tarcísio Gurgel 

 

 

 

Nesta seção, proponho uma apresentação do sujeito Tarcísio Gurgel. Ademais, e 

principalmente, ensejo uma análise do enunciado por ele proferido no contexto do 

projeto Voz e criação, no dia 19 de março de 2014. 

 

 

5.1 O poeta que morreu sem ter nascido 

 

Tarcísio Gurgel nasceu em 6 de outubro de 1945, em Mossoró, segunda ci-

dade mais populosa do Rio Grande do Norte. É filho de Juvenal dos Santos Sobri-

nho e Dalila Gurgel, pais de outros oito descendentes. Da infância, guarda recorda-

ções do notável tio Alexis, um policial aposentado e também um intelectual. Foi tio 

Alexis quem propiciou ao pequeno Tarcísio os primeiros contatos com a literatura. 

Desse período lúdico, recorda-se do poeta e fabulista francês Jean de La Fontaine 

(1621-1695), do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen (1805-1875), do es-

critor e editor paulista Monteiro Lobato (1882-1948), além da revista O tico-tico, que 

circulou entre 1905 e 1977, e reconhecida hoje como a primeira a publicar histórias 

em quadrinhos no Brasil (GONZAGA, 2014). 



138 

Tarcísio relata que seu primeiro contato com a escrita se deu em uma situa-

ção constrangedora, que lhe “ensejou a possibilidade de ir do céu ao inferno em 

questão de segundos” (GURGEL, 2014). Conta que, ainda criança, teve um poema 

de sua autoria lido na rádio Tapuia, de Mossoró. O poema, ele mesmo defendeu, era 

uma homenagem à sua mãe, dona Dalila: “Coitada, não merecia aquilo”, revela 

desmerecendo sua primeira tentativa no universo das letras (GURGEL, 2014). Mes-

mo assim, a partir desse episódio, ele ganhou destaque na cidade como o pequeno 

poeta, até que, certa vez, no quinto ano primário, uma “sádica” professora pediu-lhe 

para fazer um poema “em cima da lata” para recém-eleita “Miss quinto ano”: “Claro 

que eu não fiz, foi um desastre total” (GURGEL, 2014). 

Quando adolescente, atuou em um grupo de teatro amador, chamado Teatro 

Escola de Amadores de Mossoró, “cuja sigla era esnobemente pronunciada como 

TEAM [time, em inglês]” (GURGEL, 2014). Nessa época, descobriu a Biblioteca Pú-

blica de Mossoró, onde, junto a amigos que também apreciavam a leitura e a escrita, 

fundou o Círculo Cultural Machado de Assis. Seus membros chegaram a editar uma 

revista, que tinha apenas dois números circulando: “o original e o carbono”, conta. “A 

gente, aqui e ali, produzia alguma coisa, mas nada que prestasse” (GURGEL, 2014). 

A consciência minimamente crítica do que seria bom e do que seria absolutamente 

descartável só veio a desenvolver quando passou a morar na casa do seu irmão De-

ífilo Gurgel (1926-2012)70, em Natal, em 1966. 

Primogênito da família Gurgel, Deífilo é descrito como uma forte referência. 

Após as malfadadas experiências na escrita poética, Tarcísio não desistiu de seguir 

esse ofício: “Eu invejava meu irmão Deífilo. Eu imaginava que podia ser poeta como 

Deífilo era” (GURGEL, 2014). Porém, suas expectativas foram frustradas pelo irmão 

quem admirava: “Foi o próprio Deífilo quem, num rasgo de extrema generosidade e 

de igual constrangimento, me convenceu a não escrever poesia (GURGEL, 2014). 

Ele recorda-se de como o irmão lhe incentivou a seguir por outros gêneros: “Deífilo 

me dizia assim: ‘Rapaz (com aquela voz dele nasalizada, bem Gurgel), por que você 

não escreve contos, hein? Você já faz teatro, você conhece bem essa coisa de diá-

logos’” (GURGEL, 2014). Tarcísio não apenas tornou-se autor de contos, como en-

                                                           
70 Nascido em Areia Branca-RN, Deífilo Gurgel foi poeta e folclorista que se dedicou à pesquisa das 
raízes históricas e culturais do povo potiguar. Sobre o tema, publicou diversas obras, como Manual do 
Boi Calemba (1985), João Redondo: teatro de bonecos do Nordeste (1986), Romanceiro de Alcaçuz 
(1993) e Danças folclóricas do Rio Grande do Norte (1995) (GOVERNO DO ESTADO DO RN, 2016). 
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veredou-se pela escrita dramatúrgica, assinando o texto do espetáculo Chuva de 

bala no país de Mossoró, encenado periodicamente em sua terra natal, durante os 

festejos juninos. 

A primeira publicação de Tarcísio ocorre quando integra a Antologia de contis-

tas norte-rio-grandenses, organizada por Nei Leandro de Castro71, em 1966. Nessa 

coletânea, Tarcísio apresentou o conto “A morte de Malaquias Lazarino”, que escre-

veu inspirado na saga do cangaceiro Jararaca72. Tarcísio conta que não foi simples 

a missão de reunir os contistas do estado, posto que o cenário local era pobre, res-

tringindo-se a Manoel Onofre Jr., autor de Serra Nova (1964), a Jaime Hipólito Dan-

tas, com O aprendiz de camelô (1962), e a Newton Navarro, que lançara O solitário 

vento do verão (1961). Na busca de autores, Nei Leandro leu contos de Tarcísio pu-

blicados em suplementos literários dos jornais Correio do Povo e Tribuna do Norte. 

Foi daí que surgiu o convite para que fizesse parte da antologia (GONZAGA, 2014). 

Em 1975, publica seu primeiro livro, Os de Macatuba, vencedor do Prêmio 

Câmara Cascudo, promovido pela Prefeitura do Natal. Devido à utilização de lingua-

gem inovadora, a obra é considerada até hoje um marco na ficção do Rio Grande do 

Norte, em comparação com outras até então publicadas (DUARTE; MACEDO, 

2001). Em 1978, lança Eterno paraíso, também de contos, mas que, segundo o pró-

prio autor, não tem a mesma força: “O Eterno paraíso resultou pretensioso e com 

alguns contos que talvez nem merecessem essa classificação” (GONZAGA, 2014, p. 

117). O ano de 1998 marca seu último livro nesse gênero, quando leva ao público 

Conto por conto, pela Chegança Editorial. 

Em 1978, Tarcísio inicia sua carreira no magistério no corpo docente do curso 

de Comunicação Social da UFRN. Alguns anos mais tarde, em virtude do seu proe-

minente conhecimento na matéria, passa a lecionar a disciplina de Literatura norte-

rio-grandense aos estudantes do curso de Letras na mesma universidade: “[...] Ten-

tava transmitir aos meus alunos [...] todo o entusiasmo possível para comprovar que 

                                                           
71 Nei Leandro de Castro nasceu em Caicó (RN), em 1940. Em 1968, foi morar no Rio de Janeiro. 
Entre 1970 e 1974, escreveu crônicas para o jornal Pasquim. Redator, atuou em diversas agências 
de propaganda do Rio de Janeiro (PIRES, 2008). Integrou o movimento do poema-processo. 

72  José Leite de Santana, vulgo Jararaca, foi um dos cangaceiros de Virgulino Ferreira da Silva, o 
Lampião, e por isso um dos personagens centrais no episódio da invasão da cidade de Mossoró pelo 
bando deste último, tornando-se figura mítica na cidade. Até hoje, no dia de Finados, o túmulo de 
Jararaca é o mais visitado no Cemitério São Sebastião, onde devotos depositam flores, fitas e velas 
(NEGREIROS, 2017). 
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a literatura potiguar tinha a sua própria importância” (GONZAGA, 2014, p. 120). Para 

tanto, valendo-se da condição de ex-ator, selecionava criteriosamente os poemas 

que seriam lidos em sala de aula e assim comprovar a força da oralidade na literatu-

ra (GONZAGA, 2014). No âmbito da academia, Tarcísio tornou-se uma referência 

quando se trata de literatura do estado. Acerca do tema, publicou Informação da lite-

ratura potiguar (2001) e sua tese de doutorado, Belle époque na esquina: o que se 

passou na República das Letras potiguar (2009), fontes vastamente citadas por es-

tudantes e pesquisadores. 

Como visto, a relevância de Tarcísio no cenário da literatura potiguar, seja 

como escritor, seja como pesquisador, justifica todo o interesse sobre sua figura e 

sobre sua fala. Por esse motivo, Tarcísio foi o entrevistado do Voz e criação no dia 

19 de março de 2014 (Fig. 11 e 12). O convite foi feito diretamente, uma vez que o 

conhecia de antemão, devido a projetos literários realizados pela EDUFRN e que 

contaram com a sua participação. Tarcísio, a quem chamo de “professor”, mesmo 

que nunca tenha assistido a uma aula sua (a maioria dos “clientes” da EDUFRN são 

docentes, e assim padronizamos essa forma de tratamento), atendeu prontamente a 

solicitação. Preparei o roteiro de entrevistas a partir das leituras que (re)fiz dos seus 

livros, bem como de todo material que encontrei na internet, como reportagens e 

entrevistas. Como se trata de uma figura conhecida no meio cultural do estado, não 

foi difícil essa tarefa. 

 

 

Figura 11 – Plateia do projeto Voz e Criação, 
com Tarcísio Gurgel 

Figura 12 – Tarcísio Gurgel em entre-
vista ao projeto Voz e Criação 

  

Crédito: Joíres Silva. Crédito: Joíres Silva. 
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 Iniciamos a entrevista por volta das 19h15, no auditório da Biblioteca Central 

Zila Mamede, campus central da UFRN. Tarcísio, muito cortês, respondeu a todas 

as perguntas. Ainda que tenha presenciado falas suas anteriormente, para mim ain-

da é marcante o seu poder de oratória, em que o tom e o ritmo de voz, bem como 

sua expressividade gestual, envolvem sobremaneira o espectador. Possivelmente 

sua experiência nos palcos contribui para isso. 

 A conversa se desenvolveu como previsto no projeto. A primeira hora foi de-

dicada ao roteiro previamente elaborado e a seguinte fixou-se nas perguntas da pla-

teia. De acordo com a estratégia metodológica anteriormente definida e explicitada, 

aqui também aponto o que enxergo como atos éticos, uma vez que revelam posi-

ções éticas do autor em distintos contextos. Os temas que suscitam esses atos são: 

(a) Tarcísio Gurgel e a literatura versus realidade; (b) Tarcísio Gurgel e a construção 

de linguagem(ns); e (c) Tarcísio Gurgel e a escrita memorialística. 

 

 

5.2 Tarcísio Gurgel e a literatura versus realidade 

 

 Toma-se, a princípio, a literatura como fruto da imaginação de um escritor, 

aquele que cria, ficcionalmente, universos fantasiosos para o qual somos remetidos 

por meio da leitura. Entretanto, de onde “surge” a imaginação do escritor? Estaria 

calcada na natureza inata do ser? Suas células biológicas carregariam todo o arse-

nal criativo para a elaboração de prosas e de versos? Seria uma iluminação divina?  

Não. Se levarmos em conta esse escritor como um sujeito situado, conforme os 

pressupostos bakhtinianos, toda sua forma de expressão, incluindo enunciados ar-

tísticos e/ou ordinários, é constituída pela realidade concreta na qual ele se insere. 

Nada de espiritual. A vida e suas histórias se fazem no plano terrestre, aqui e agora. 

Por meio da leitura de dois fragmentos, provoquei Tarcísio a discorrer sobre a 

importância da realidade, especialmente do cotidiano, na construção das suas narra-

tivas. O primeiro, de autoria de Nelson Patriota73, está na contracapa de Conto por 

conto, e diz: “O autor conhece os episódios do nosso cotidiano que passam desper-

                                                           
73 Jornalista, escritor e crítico literário, dirigiu cadernos de cultura nos jornais A República, Tribuna do 

Norte, Diário de Natal, Revista RN Econômico, entre outros. No período de 1996 a 2001, dirigiu o 

jornal cultural O Galo, da Fundação José Augusto. Tem diversos livros publicados (UBE/RN, 2018). 
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cebidos a nós outros, afogados que estamos nos redemoinhos dos fatos da vida, 

mas incapazes de racionalizá-los de forma literária”. O segundo, não assinado, está 

na orelha da quarta edição de Os de Macatuba: “Tarcísio Gurgel possui a capacida-

de de transformar os episódios do cotidiano nordestino em um texto ágil e bem equi-

librado, situado entre o picaresco, o grotesco e o dramático”. 

De acordo com Bakhtin (2016a), toda compreensão ativamente responsiva é 

prenhe de uma resposta. Isso implica que, ao interpretar de modo participativo, com 

todo o seu ser concreto, a questão que lhe foi dirigida, Tarcísio oferece-lhe resposta, 

valorando a provocação apresentada a partir seus próprios valores. Isso é suficiente 

para que sua réplica venha também carregada de novas provocações. Assim, ao 

ponderar sobre o papel da realidade na escrita literária, avalia: 

 

Olhe, eu não sei se vocês concordam comigo. A vida é muito mais li-
terária do que a literatura. Vamos combinar, né? Vocês veem televi-
são como eu, vocês acessam sites e blogs etc. Vocês estão sempre 
na rede internacional de computadores como eu [...]. É simples de 
observar que as coisas que acontecem aí são infinitamente mais 
surpreendentes do que qualquer texto literário (GURGEL, 2014). 

 

 Para ilustrar essa perspectiva, Tarcísio cita um acontecimento real, largamente 

noticiado na imprensa dias antes da entrevista, que também poderia ser classificado 

como “surpreendente”. Essa interpretação só me é possível, uma vez que há uma 

valoração socialmente compartilhada entre o enunciador, Tarcísio, e nós, todos os 

seus ouvintes, que também avaliamos o incidente como excepcionalmente incrível.  

Trata-se do caso de Claudia Silva Ferreira, auxiliar de serviços gerais, 38 

anos, baleada durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes do Morro da 

Congonha, no Rio de Janeiro, em março de 2014. Após o ocorrido, policiais militares 

a puseram no porta-malas de uma viatura, para levá-la ao hospital, mas o porta-

malas se abriu durante o trajeto. Claudia ficou presa pela roupa ao para-choque do 

veículo, sendo arrastada pelo asfalto por aproximadamente 250 metros. Conforme 

as testemunhas, embora alertados, os PMs não pararam. Um motorista gravou a 

cena pelo celular e o vídeo gerou comoção nacional. “Não existe nada de mais as-

sustador do que isso”, define Tarcísio Gurgel (2014). 

Ao julgar o episódio como “assustador”, Tarcísio nos remete à sua afirmação 

de que a realidade pode ser mais surpreendente que o universo literário. O fato, ora 

relatado, causa impacto, impelindo a atenção do espectador, tal qual faria uma en-
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volvente narrativa ficcional. Curiosos, somos atraídos a ela. Como no enredo da pro-

sa, fixamos atenção sobre os relatos midiáticos que esmiúçam, quase em capítulos, 

todos os detalhes da “trama” (Fig. 13). 

 

 

Figura 13 – Manchetes do caso Claudia Silva Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Estadão; G1; O Globo; Folha de S. Paulo. 
Acesso em: 27 nov. 2018. 

 

 

Tarcísio reage ao fato – concreto e real – estabelecendo uma possível relação 

entre ele e a criação artística. Nisso, trata da arte literária, mas também da cinema-

tográfica, com menção ao cineasta americano Quentin Tarantino (1963-), que se 

tornou célebre com filmes em que se destaca o uso da violência como elemento nar-

rativo. A alusão ao referido cineasta é abrupta, uma vez que ainda discorria sobre a 

literatura, sobre os “romances”. Indo de uma arte a outra, dá a entender que a reali-

dade (ampla) é material para a arte ficcional (ampla). Para Tarcísio, a vida real é 

inspiração, podendo até mesmo superar a ficção. Essas interpretações são possí-

veis pelo excerto a seguir: 

 

Não existe nada de mais assustador do que isso [violência das ruas]. 
É uma coisa que um escritor desses romances aí... Como é o nome 
de um diretor de cinema americano que faz muito sucesso com coisa 
de extrema violência? Tarantino. Tarantino poderia imaginar, mas a 
partir de um dado da realidade. A realidade é absolutamente surpre-
endente (GURGEL, 2014, grifo meu). 

 

Em outro momento da entrevista, e reiterando suas perspectivas, ou melhor, 

os tons emotivo-volitivos com os quais elabora seu discurso, Tarcísio avalia como as 

experiências da realidade se interseccionam com a produção literária. Nesse senti-
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do, cita o escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), reconhecido in-

ternacionalmente como precursor do realismo mágico74. Para Tarcísio, o realismo 

mágico de García Márquez também está calcado, ainda que não pareça, no cotidia-

no concreto. 

 

Isso [a realidade] é mais literário do que literatura. Do que a melhor li-
teratura. E não foi de outra coisa que García Márquez fez a obra fan-
tástica – se vocês permitem o adjetivo, certamente, muito redundante 
– dele. Então foi, a partir, exatamente, da realidade (GURGEL, 2014).  
 
 

 O próprio García Márquez declarou – como que reiterasse a fala de Tarcísio – 

que o rótulo de realismo fantástico é inadequado: “É só realismo. A realidade que é 

mágica. Não invento nada. Não há uma linha nos meus livros que não seja realida-

de. Não tenho imaginação” (GABRIEL..., 2014). E Tarcísio retoma o turno: “Agora, 

compete ao escritor de talento transmudar essa realidade em si, já tão rica de con-

dimentos literários, em uma coisa ainda maior” (GURGEL, 2014, grifo meu). Nesse 

seguimento, Tarcísio revela um dos seus métodos de escrita, levando em conta exa-

tamente a prática de transmutação de realidade em objeto literário. 

 

[...] eu tenho que confessar uma coisa para vocês também. Eu não 
escrevo. Eu reescrevo, eu “treescrevo”, eu “poliescrevo”. [...]. Então, 
para mim essa coisa de escrever literariamente é um compromisso 
tão grande e eu raciocino nesse sentido exatamente tomando como 
base isso que falei ainda há pouco, de que a realidade é muito mais 
forte do que a literatura. E me parece que cabe ao escritor literário 
tentar, de alguma forma, se não sobrepujar essa realidade, pelo me-
nos surpreendê-la com algumas soluções, pelo menos do ponto de 
vista do escritor. Talvez ela – a realidade – não tenha percebido ain-
da que é tão literária (GURGEL, 2014, grifo meu). 

 

Ao admitir a necessidade de “transmudar”, “sobrepujar” ou “surpreender” a 

realidade, Tarcísio reafirma seu papel como centro organizador do todo artístico, ou 

seja, um papel ativo na construção literária, ainda que seja baseada em elementos 

“dados” pela realidade circundante. Essa consciência também possibilita propor as 

soluções necessárias para “surpreender” a realidade, conforme dito. Com isso, Tar-

císio admite também um olhar exterior ao elemento real. Afinal, apenas com essa 

atitude seria capaz de avançar sobre a matéria-prima, bruta, oferecendo-lhe contor-
                                                           
74 Gênero literário em que são narrados acontecimentos irreais ou estranhos à nossa realidade. 
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nos literários. Esse olhar, entendo, é o que comporta aquilo que Bakhtin (2011b) 

nomeou como excedente de visão estética. De fora, por meio de um olhar distancia-

do, mas de modo algum isolado, Tarcísio emite juízos de valor, imprescindíveis para 

a feição de um projeto literário. 

 Adiante na entrevista, a partir da leitura da epígrafe do livro O eterno paraíso, 

incitei Tarcísio a discorrer sobre a prática de escrita literária como uma operação de 

catarse, isto é, uma ação que visa libertar, expulsar, purgar emoções daquele que 

escreve. O fragmento diz: “É matutando e vendo que viver é coisa que dói. De doer, 

fui aprendendo a contar. Não consigo disfarçar. Velho setembrino, vulgo sete, dizia 

aqui e acolá”. Propus a relação com a ideia de catarse, visto que, acredito, o exercí-

cio artístico se apresenta inúmeras vezes com essa função: o de ser um veículo ca-

nalizador de sentimentos, promovendo satisfação pessoal diante de uma “reorgani-

zação” de emoções. Tarcísio discordou da proposição, afirmando que esta ideia lhe 

remete a uma figura romantizada do escritor. A escrita literária, em verdade, seria 

uma atividade com alta carga de ludicidade, em que estratégias narrativas são ela-

boradas e o êxito na execução delas é comemorado. Nessas circunstâncias, o lúdico 

da escrita está propriamente na recriação da realidade. 

 

Olha, eu, pessoalmente, não acho assim não. Eu acho que escrever 
é um ato de recriação da realidade. E nesse recriar o autor exerce 
uma enorme capacidade lúdica. É muito interessante quando você 
consegue certas soluções dentro do seu texto que você diz: “Porra, 
essa ficou boa”. De repente, você está lutando para que a história te-
nha um desfecho e você não conseguiu ainda esse desfecho, e 
quando consegue algo que realmente valha a pena, essa sensação 
sobrevém. Então, eu não considero, nesse sentido, que há uma coi-
sa de “catarse”, porque isso me parece muito próximo daquela atitu-
de “algo romântica” do poeta que sofreu. Tem gente que diz “eu te-
nho que me livrar!”. Olha, eu sou um pouco diferente [...] (GURGEL, 
2014, grifo meu). 

 

Desse modo, parece-me que, na visão de Tarcísio, a escrita é encarada como 

uma espécie de jogo, em que as peças (elementos narrativos) não são dadas previ-

amente como em jogos comuns, mas são criadas pelo autor a partir do seu projeto 

estético. O movimento dessas peças também não está circunscrito a regras predefi-

nidas e imutáveis. Elas mudam ao sabor das necessidades, ou melhor dizendo, elas 

mudam ao sabor do contexto sociocultural, macro e micropontual, em que se insere 

o escritor. As possibilidades são infinitas, como são infinitos esses contextos. O ato 
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de recriação da realidade está inarredavelmente ligado a esse pressuposto. Trata-se 

de uma dinâmica que certamente impõe desafios, mas a superação deles reverte-se 

na graça da brincadeira, mesmo que no caminho os arranhões sejam inevitáveis. “A 

sua motivação é o prazer da escrita?”, indaguei ao final. “Ah, com certeza. É o pra-

zer e a dor da escrita”. 

 

 

5.3 Tarcísio Gurgel e a construção de linguagem(ns) 

 

Em literatura, valoriza-se aquele escritor que de algum modo conduz com 

destreza a linguagem das suas obras. Nesse caso, a linguagem pode ser compre-

endida como o arranjo de palavras, as quais não obedecem a determinações estri-

tamente linguístico-gramaticais, mas que são organizadas segundo as avaliações do 

autor para efeitos de sentido. Este as hierarquiza a fim de empreender um todo or-

ganizado que revele seus tons emotivo-volitivos, isto é, que transpareça sua marca 

de sujeito ativo e participante, o relevo da sua assinatura. Porém, de onde vem es-

sa(s) linguagem(ens)? Que papel assume o autor no intuito de elaborá-la? Extraí, 

em parte, as respostas para essas questões de uma “confissão” de Tarcísio: 

 

Eu não sou um bom contador de história. Eu não sou um bom conta-
dor de história, eu digo com todas as letras. Diferentemente de vários 
amigos meus contistas, romancistas, o que seja, que chegam ao cú-
mulo de estruturarem mentalmente a história, para só depois ir traba-
lhar no computador, na máquina, no que seja, à mão mesmo... Eu não 
consigo. Eu, muitas vezes, parto de um elemento qualquer, de um epi-
sódio, de um acontecimento fortuito, de algo lido... (GURGEL, 2014). 

 

 Ao declarar que não é um “bom contador de histórias”, Tarcísio realiza um 

autojulgamento, posicionando-se do lado oposto ao de grandes escritores que reali-

zam o feito de “estruturarem mentalmente” uma narrativa. Na sua experiência parti-

cular, parte de “um elemento qualquer, de um episódio, de um acontecimento fortui-

to, de algo lido”, como se os outros não o fizessem. Talvez essa declaração venha a 

corroborar sua admiração pela prodigiosa capacidade de organização dos seus co-

legas de ofício. Deduz-se, por isso, que Tarcísio não considerou, nessa fala, as prá-

ticas de reescrita do texto literário, como se esse viesse a ser elaborado mentalmen-

te em sua completude para só depois ganhar o registro no papel. 
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 Para justificar o apoio encontrado em um “elemento qualquer”, Tarcísio expõe 

a gênese do conto “Por uma quartinha com água serenada”, presente em Os de Ma-

catuba, classificando como um dos contos mais bem realizados desse livro. Tarcísio 

relata que ele surgiu depois que leu um outro conto: “O tesouro”, do escritor portu-

guês Eça de Queiroz (1845-1900). Publicado em 1902, “O tesouro” narra a história 

de três irmãos – Rui, Guanes e Rostabal –, que viviam miseravelmente no Reino das 

Astúrias. Certa vez, na mata de Roquelanes, encontram um velho cofre de ferro, 

com três fechaduras e três chaves. Ao abrirem-no, descobrem que está cheio de 

dobrões de ouro, incitando a desconfiança entre os irmãos, que demonstram o medo 

de que um queira levar vantagem sobre os demais. Entretanto, Rui defende que o 

tesouro deve ser repartido igualmente entre os três, ficando, cada um, guardião de 

uma das chaves. Desse modo, decidem que Guanes deve ir a vila de Retortilho, 

próxima dali, para buscar comida e bebida para eles e suas éguas, a fim de que se 

coloquem em boas condições para marcharem com o ouro. Quando Guanes sai em 

sua missão, Rui convence Rostabal que ele deve matar o irmão para que possam 

dividir o ouro entre si. Com efeito, quando volta com os mantimentos, Guanes é mor-

to por Rostabal. Porém, logo em seguida, este é assassinado por Rui, que planejou 

ficar sozinho com o tesouro. Ao fim, satisfeito com o êxito do plano, Rui delicia-se 

com o vinho trazido pelo irmão. Contudo, instantes depois, sente, com desespero, 

que algo lhe queima por dentro. Antes da morte, conclui: havia sido envenenado por 

Guanes, que também planejou livrar-se dos irmãos (QUEIROZ, 2018). 

 Após o resumo da narrativa, Tarcísio avalia o desfecho: “Os caras se ferram, 

todos os três. Então eu achei uma coisa fantástica [...]. Quem escreve conto sabe 

que esse é um dos maiores recursos que conta o contista. É exatamente essa coisa 

da surpresa”. E acrescenta comentários sobre a técnica: 

 

[...] os finais de conto são sempre momentos em que o escritor, se 
até aquele momento não conseguiu pegar no pé do leitor, ou pegar o 
leitor pelo pé, pega. A depender de um recurso que ele possa utilizar. 
Um desses recursos mais fortes é, certamente, a surpresa. O ele-
mento surpresa (GURGEL, 2014). 

 

 A comparação feita por Tarcísio com o conto de Eça de Queiroz é compreen-

dida quando o leitor se inteira do enredo de “Por uma quartinha com água serena-

da”. Tarcísio não resume a história, mas busquei-a e faço aqui o meu relato. O conto 

se constitui de dez enunciados (pontuados e numerados) que narram os últimos 
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momentos do comerciante português Plácido do Amaral Lustosa. Ele encontra-se na 

prisão após descobrir a traição da sua mulher, Efigênia, com o vendedor de bana-

nas, Protásio, culminando com o espancamento da mulher. Preso, sabendo da in-

tenção de Efigênia em deixá-lo, Lustosa envia-lhe uma carta, pedindo-lhe que leve 

tudo de sua casa, menos uma estimada quartinha, “aquela da florzinha”, “que gela 

muito mais do que a geladeira”. Nesse intento, envia missivas também ao seu advo-

gado, ao vigário da paróquia e ao alcaide municipal, todas com o objetivo de que 

eles possam intermediar, junto a Efigênia, o deferimento da sua solicitação. Ao final, 

Lustosa recebe de Efigênia um bilhete, na qual pede perdão pelos seus erros, de-

mostra-se arrependida e diz que se tornará uma irmã de caridade. Junto ao bilhete, 

segue a quartinha de água serenada, da qual se satisfaz Lustosa, em um caneco de 

ágata. A água, porém, fora envenenada pela mulher espancada, levando o esposo à 

morte (GURGEL, 2003). 

 Tarcísio qualifica o fato de ter se inspirado na obra de Eça de Queiroz para a 

criação do seu próprio conto como uma apropriação de “vários elementos de outras 

mídias”, o que “deu para o livro um certo charme”. Tarcísio assume responsavelmen-

te a existência de um extraverbal literário, que avalia positivamente e do qual se 

apropria. Em decorrência disso, pondera: “As pessoas até acreditaram que eu era 

um grande contista” (GURGEL, 2014). Outra vez, Tarcísio se põe em nível inferior a 

outros escritores considerados grandes. Os comentários podem, talvez, caracterizar 

a modéstia do escritor. 

 O tópico acerca da construção de linguagem(ens) na literatura de Tarcísio 

avança para além da sua inspiração em um “elemento qualquer”, como definiu an-

tes, e percebida no diálogo com a obra de Eça de Queiroz. Tarcísio mesmo justifica 

a elaboração de uma linguagem inovadora a partir do tempo e do espaço vivido, 

qual seja, a cidade do Natal na década de 1960. 

 

[...] eu pertenço a uma geração, a um grupo aqui em Natal, do qual 
fazia parte Moacy Cirne e Falves Silva, para quem não sabe, um dos 
maiores artistas plásticos da cidade, poeta de vanguarda, desenhista 
de muita qualidade, enfim... E era muito posto em dia, no campo das 
discussões desse grupo, exatamente a visualidade. O elemento que 
era retirado dos quadrinhos, do cinema, essa questão que estava no 
auge, que tinha como referência, talvez, mais forte, de uma década 
passada, o movimento concretista (GURGEL, 2014). 
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Como consequência dessa vivência intelectual, Tarcísio afirma que, em Os de 

Macatuba, usou deliberadamente de certa “malandragem” no que diz respeito à lin-

guagem: “Eu vou usar aqui uns elementos, uns chalamaleques estilísticos aqui, que 

pode ser que dê algum samba” (GURGEL, 2014, grifos meus). Tais “chalamale-

ques”, conta Tarcísio, deixaram os natalenses muito surpresos, pois não havia tradi-

ção no estado na utilização desses recursos. Declara, porém, que no plano nacional 

da literatura aquilo não era propriamente novidade, mas que, aqui, surtiu bons efei-

tos, criando “uma atmosfera muito interessante” (GURGEL, 2014). Nota-se o escritor 

Tarcísio imerso na unidade de uma cultura (BAKHTIN, 2010), mesmo que reduzida 

geograficamente, mas ainda rica de sentidos. Na unidade da cultura literária nata-

lense da década de 1960 existiam traços característicos da produção local. Antena-

do a esse aspecto, Tarcísio responde a essa unidade. De forma ativa e reflexiva, 

não age no sentido de reproduzir tais características, mas no de oferecer originali-

dade, alinhando-se ao que era produzido fora, airando a literatura regional. 

 Em sequência, novamente recorri à leitura de excertos presentes nos livros de 

Tarcísio. Estes, entendi, guardavam correlação com a temática desenvolvida: a lingua-

gem. No ensejo da análise do enunciado, percebo que também se relacionam com a 

discussão sobre a presença do entrevistado na unidade da cultura literária local, pois 

destacam o ineditismo da obra gurgeana em terras potiguares. Foram dois os excertos: 

o primeiro, de autoria de Dailor Varela, compunha as orelhas de Os de Macatuba: 

 

Partindo do princípio de Maiakovski de que não há arte revolucioná-
ria sem forma revolucionária, deve-se sempre considerar a lingua-
gem como um fator essencial para o exercício de uma nova literatu-
ra. No conto norte-rio-grandense, nenhum escritor se dedicou a este 
necessário exercício de linguagem. Todos eles não passaram de me-
ros contadores de histórias. Insistindo em dar continuidade a um re-
gionalismo esgotado. Nesse sentido, Tarcísio Gurgel, com o seu ex-
celente livro de contos ‘Os de Macatuba’, é o marco zero da nova lin-
guagem literária no Rio Grande do Norte. É preciso pulsar o chão do 
real e do irreal. Tarcísio Gurgel fuça a linguagem dissecando-a. Ele 
luta com e contra a palavra. 

 

 O segundo excerto é um trecho do prefácio de Conto por conto, escrito por 

Nelson Patriota, que destaca a relevância da obra de Tarcísio no cenário local. 

 

Sabemos que a falta de uma crítica regular vem relegando ao esque-
cimento, ao longo de nossa história, livros de indiscutível valor literá-
rio. Não é este, felizmente, o caso de ‘Os de Macatuba’ de Tarcísio 
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Gurgel. Nem foi preciso que 20 anos se passassem para transformá-
lo num clássico da literatura potiguar, a marca dos livros únicos. De-
finidores de uma época, depositório de uma tipologia humana e de 
um estilo inconfundível. 

 

Diante desses dois excertos, os quais julguei como “marcantes”, construídos 

com “palavras fortes”, indaguei como Tarcísio via o engendramento dessa lingua-

gem classificada como inovadora pelos respeitados comentadores. Mais diretamen-

te, perguntei sobre a intenção da estrutura narrativa utilizada em Os de Macatuba. 

 

Pra a gente analisar essas obras, sobretudo na prosa do Rio Grande 
do Norte, é preciso levar em consideração alguns aspectos que pas-
sam, necessariamente – me parece – e por incrível que isso possa 
parecer (o que eu vou dizer agora), pela quantidade até mais do que 
pela qualidade (GURGEL, 2014).  

 

 Para aclarar sua posição, Tarcísio cita a primeira coletânea de contos do Rio 

Grande do Norte, intitulada Antologia de contistas norte-rio-grandenses, e organiza-

da por Nei Leandro de Castro. Segundo Tarcísio, Nei Leandro “saiu ‘catando’ conto 

por tudo que era lugar” (GURGEL, 2014). Foi assim que o próprio Tarcísio teve sua 

participação garantida com o conto “A morte de Malaquias Lazarino”. Nei Leandro, 

contudo, talvez não tenha sido mais generoso que Rômulo Xavier Wanderley, orga-

nizador de uma outra coletânea literária em terras potiguares, um livro “péssimo, 

péssimo!” (GURGEL, 2014). Reporta Tarcísio: “Doutor Rômulo, era um homem tão 

bom, que saía perguntando: ‘E aí? Não tem não um poema? Escreva um, homi!”. 

 Para Tarcísio, o impacto gerado pelo Os de Macatuba, “tem a ver com essa 

pobreza do cenário”, uma vez que “havia pouquíssimos contistas no Rio Grande do 

Norte” (GURGEL, 2014). Mesmo expondo esse fato, o que relativizaria os elogios 

direcionados ao Os de Macatuba à época, Tarcísio afirma: “Não renegaria essa mi-

nha modesta contribuição à literatura moderna do Rio Grande do Norte. Eu não re-

negaria. Não é nenhuma obra-prima, também não vamos exagerar. Mas não rene-

garia [...]”. E conclui: “o livro trouxe sim [...] essa preocupação com a inovação pela 

via da vanguarda, da linguagem de vanguarda etc., mas que apareceu como uma 

voz isolada, praticamente [...]. Então, em razão disso, é que talvez tenha provocado 

tanta repercussão” (GURGEL, 2014). 

 É possível pensar aqui no conjunto de escritores potiguares dessa época, in-

cluindo Tarcísio Gurgel. Nesse apanhado, Tarcísio enxerga os direcionamentos que 
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tomam seus companheiros e resolve, eticamente, propor uma guinada nos rumos da 

literatura local. Tratou-se, portanto, de uma estratégia clara se posicionar-se ante 

seus colegas de ofício. Nesse caso, o escritor age responsavelmente em vista de 

uma tomada de posição dentro do cenário artístico do estado. Como se vê nos co-

mentários destacados, seu intento foi exitoso. 

 Mais uma vez, proponho a leitura de fragmentos (muito opinativos), a fim de 

suscitar novos comentários de Tarcísio. O primeiro é, novamente, de Dailor Varela, 

na orelha de Os de Macatuba: “Tarcísio evita o excesso de palavras e cria imagens 

secas típicas de um poema de João Cabral de Melo Neto ou um conto de Graciliano 

Ramos”. O segundo é um trecho de Carlos Braga, na orelha de Conto por conto: 

“Uma das virtudes desse ‘Conto por conto’ é a habilidade em sugerir por meio de 

elipses uma infinidade de acontecimentos cuja ausência torna-se, por isso mesmo, 

expressiva dentro do relato”. Exponho a Tarcísio que penso que esses trechos estão 

ligados à questão da linguagem e que talvez tangenciem a sua intenção de inovar. 

Pergunto o que ele acha dessas observações, ao que responde: 

 

Dailor Varela tenta uma aproximação com João Cabral de Melo Neto 
e com Graciliano Ramos; [...] ele imagina que ao escrever um conto, 
onde, na mera descrição do cenário, onde o episódio acontece, ocor-
re exatamente uma economia de palavras, uma coisa enxuta, seca, 
próxima do ideal estético desses dois autores, eu acho que ele tem, 
sim, uma certa razão (GURGEL, 2014). 

 

[...] Carlos Braga também acertou na mosca com essa história das 
elipses [...]. Exatamente o entredito, o que está só sugerido. Que eu 
acho que o conto moderno não pode prescindir nisso. [...] O livro [Os 
de Macatuba] é um livro pequeno de histórias pequenas, de diálogos 
curtos, de coisa sugerida (GURGEL, 2014). 

  

Tarcísio corrobora com o ponto de vista dos comentadores. No primeiro caso, 

assente com Varela, para quem Tarcísio dialoga com a escrita do poeta João Cabral 

de Melo Neto, no sentido de empreender uma linguagem concisa, direta, objetiva. 

Esse ponto é tocado por Braga, quando evidencia a presença das elipses, ou seja, 

as “lacunas” deixadas pelo autor por meio da supressão de um termo que pode ser 

subentendido pelo contexto linguístico ou narrativo. As elipses, nesse caso, funcio-

nam como “economia de linguagem”, reiterando a objetividade do estilo, abrindo es-

paço para as “coisas sugeridas”. O que se nota, repetidamente, é o exercício cons-

ciente da escrita literária, posto que Tarcísio reconhece e compreende suas influên-
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cias, pondo-se com elas em frutífero diálogo. Por “influências”, entendo o heterodis-

curso presente na esfera literária, o qual atravessa o fazer artístico de Tarcísio, ser-

vindo-lhe de constituinte, dado que com ele interage a partir do posicionamento ético 

do sujeito autor pessoa. 

 

 

5.4 Tarcísio Gurgel e a escrita memorialística 

 

 “Estou me iniciando na coisa da memória, que é ‘paredes-meia’ com roman-

ce” (GURGEL, 2014). É dessa forma que Tarcísio anuncia, naquele momento, o seu 

novo projeto literário. “[...] Não descarto a possibilidade de um dia, pensando em al-

guns temas que tenho guardado aí... sei lá” (GURGEL, 2014). Como prometido, em 

2015, Tarcísio lança o Inventário do possível, livro de memórias em que narra episó-

dios familiares, alguns deles adiantados durante a entrevista ao Voz e criação. Lá, 

descreve que por muitos anos acalentou a ideia de “escrever algo que tivesse a força 

da permanência. Que não deixasse desaparecer tanta vivência interessante nas esti-

agens do pensamento” (GURGEL, 2015, p. 19). Qual a relação de um sujeito ativo, 

empenhado em sua atividade estética, e a sua memória? É isso que busco refletir. 

A relação de Tarcísio com o cultivo da memória não era exatamente uma no-

vidade quando do lançamento do seu livro. Ele é o atual apresentador do programa 

de entrevistas Memória Viva75, exibido na TV Universitária da UFRN. Segundo Tar-

císio, a condução do programa consolidou o seu interesse pelo assunto. Revela que 

foi no Memória Viva que, junto aos produtores da atração, passou a exercitar um tipo 

de discurso que sempre o marcou (GURGEL, 2015). 

 Nesse ponto, cabe expor o que entendo acerca de um discurso da memória. 

Em definição, a memória é compreendida como a “faculdade de conservar e lembrar 

estados de consciência passados e tudo quanto se ache associado aos mesmos” 

(HOUAISS, 2009). O discurso que se origina dela vem a ser todo enunciado cujo 

conteúdo comporta essas lembranças. Quando disserta sobre o autor e a persona-

gem na atividade estética, Bakhtin (2011a) registra suas reflexões acerca de um tipo 

                                                           
75 O programa Memória Viva foi criado em 1981, incluído no projeto institucional Memória da UFRN. É 
composto de duas fases: a primeira, com apresentação do jornalista Carlos Lyra, e uma segunda, 
com a apresentação do professor Tarcísio Gurgel, a partir de 2004 (TORRES, 2014). 
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de discurso que compreendo com um discurso da memória, a saber: a biografia ou a 

autobiografia. Como compreendo que as características do discurso de Tarcísio so-

bre a memória se aproximam muito daquilo que Bakhtin (2011a) discorreu, tomo su-

as ideias para a análise deste tema e o posicionamento do entrevistado sobre ele. 

Bakhtin (2011b) entende a (auto)biografia como a descrição de uma vida, 

uma forma em que é possível objetivar o sujeito autor e a narrativa que se faz dessa 

vida. Nessa concepção, é possível pensar que o autor e a personagem desse gêne-

ro são a mesma entidade. Porém, para Bakhtin (2011b), o autor é elemento do todo 

artístico e por esse motivo não se confunde com a personagem, que se constituiu 

como outro elemento desse conjunto. 

Conforme Bakhtin (2011b), dentre os valores artísticos, o valor biográfico é o 

menos transgrediente à autoconsciência, posto que o autor está em relação de pro-

ximidade com o herói, podendo até trocar de lugar com ele. Assim, a forma biográfica 

é a que mais se assemelha ao real, visto que o autor é menos “transformador”, postu-

ra decorrida da sua posição axiológica, que se vê quase limitada a uma distância ex-

terior no espaço e no tempo. O autor de biografia é o “outro possível”, o “outro na 

consciência”, aquele que recorrentemente dirige os atos do sujeito, bem como suas 

avaliações do mundo e de si. Esse “outro possível” é responsável pelos tons axiológi-

cos pelos quais recordamos o passado, estetizando a vida decorrida e dando-lhe um 

aspecto narrativo. “Qualquer memória do passado é estetizada, a memória do futuro 

é sempre moral” (BAKHTIN, 2011b, p. 140). Acerca da estetização do passado, da 

memória, destaco, a seguir, o contexto e o fragmento em que Tarcísio a assume. 

 Da plateia, Nelson Patriota questiona se é mais fácil escrever memória do que 

escrever ficção. E complementa a pergunta, indagando se Tarcísio faz uma “memó-

ria ficcional”, e ainda assim sofre as mesmas dificuldades. Em resposta, o entrevis-

tado cita um escritor de nome Isaque (a quem não atribuiu sobrenome). Este, se-

gundo Tarcísio, disse que seria impossível descrever a vida de uma pessoa, de fato, 

em um único livro, pois “a memória é uma coisa impraticável”. Para registrar a me-

mória, é preciso recorrer a artifícios da “velha e boa ficção”, a fim de completar as 

lacunas abertas pelo esquecimento. Em seu caso específico, admite que o exercício 

memorialístico tem sido relativamente simples e muito prazeroso: “Minha família é 

cheia de doidos. Uns doidos maravilhosos” (GURGEL, 2014). 

Ao mencionar os “doidos maravilhosos”, Tarcísio narra um episódio da prima 

Aparecida, figura excêntrica, “sempre com uma cigarra, uma piteira, com a mão 
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sempre dobrada assim [gesto do antebraço levantado e o punho dobrado], rindo e 

falando besteira o tempo todo” (GURGEL, 2014). Conta do dia em que foi com Ione, 

sua mulher, à casa da prima. Conversavam todos sobre a humanidade, da “humani-

dade familiar”, sobretudo, até que um cachorro fedido invade a sala, e cujo mal odor 

causou incômodo aos presentes. De imediato, a prima Aparecida se projetou da ca-

deira: “Tarcisinho, você me dê licença, me dê licença, que eu vou já dar um banho 

em Arrodeio”. Banho com direito à xampu. Ao final, o cachorro consegue se libertar 

da prima Aparecida, mas ela corre atrás dele com “spray de lavanda no furico do 

cachorro! Aí o cachorro na frente e ela atrás... tch tch tch!”. Ao concluir o episódio, 

Tarcísio avalia: 

 

Olhe se a vida real não é mais rica do que a literatura, entende? En-
tão, a coisa da memória tem muito a ver com isso aí. Quer dizer, 
agora você tem que levar em conta que num livro de memória você 
não pode contar tudo, nem de você, nem das pessoas. Mas você 
elege pontualmente algumas coisas que podem se tornar bastante li-
terais e isso é uma coisa extremamente enriquecedora (GURGEL, 
2014, grifo meu). 

 

Ao eleger pontualmente coisas do passado (fatos e/ou pessoas), Tarcísio as-

sume que a hierarquização de elementos, em que evidencia os mais interessantes 

em detrimento dos menos interessantes, pode enriquecer essa narrativa. Na compo-

sição de um todo artístico, não seria outro o papel do autor do que organizar axiolo-

gicamente fatos e/ou pessoas que viessem a compor uma novela, um conto, um ro-

mance, capazes de envolver e motivar os leitores. 

Nelson Patriota interrompe a fala de Tarcísio para uma nova observação: 

“Desculpe. Mas então eu imagino que as suas memórias são mais crônicas familia-

res ou uma memória biográfica”. E a resposta vem de pronto: “Ah, com certeza. O 

pretexto talvez fosse o idiota do Tarcísio, mas é a memória familiar” (GURGEL, 

2014). À continuação, declara que o seu modelo de escrita memorialística é o mes-

mo da escritora italiana Natalia Ginzburg (1916-1991), que publicou, em 1963, Léxi-

co familiar (Lessico famigliare, no original), obra em que narra o “universo burguês 

de uma família letrada e judia que vive os anos do fascismo e da Segunda Guerra 

Mundial” (LÉXICO FAMILIAR, 2018). Com essa deixa, Nelson Patriota propõe uma 

classificação para o modelo: “Seria uma espécie de ‘minhas memórias dos outros’?”. 

“Acaba sendo, né?”, assente Tarcísio (GURGEL, 2014). 
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Aqui, cabe explanar acerca dos tipos básicos de consciência biográfica defini-

dos por Bakhtin (2011b). São eles: o aventuresco-heroico e social-de-costumes. Para o 

primeiro, Bakhtin (2011b) defende que são seus valores biográficos: (1) a vontade de 

ser herói: aspirar à glória, ocupar um lugar imediato na vida dos contemporâneos e dos 

descendentes; (2) a vontade de ser amado: pertencer à consciência amorosa do outro; 

e (3) a vontade de superar a fabulação da vida: vivenciar uma fabulação que nada 

conclui e tudo deixa em aberto. Já dentre os valores biográficos do tipo social-de-

costumes, pode-se apontar, resumidamente, que: (1) nota-se o centro axiológico pre-

enchido por valores sociais, especialmente os familiares e os pessoais, presentes em 

rotinas cotidianas; (2) há a predominância da descrição e do apego às coisas e às pes-

soas comuns; (3) percebe-se o amor à permanência das pessoas amadas, dos obje-

tos, das posições e das relações; (4) possui um modo de narrar mais individualizado. 

Pelo exposto, ao classificar a escrita memorialística / (auto) biográfica de Tar-

císio por seu enunciado, seria coerente supor que ela estaria muito mais próxima do 

tipo social-de-costumes, pois suas lembranças estão recorrentemente marcadas por 

fatos e/ou pessoas do seu contexto familiar. Essa perspectiva é percebida por uma 

ex-aluna de Tarcísio, presente na plateia, que comenta sobre o papel do escritor de 

memórias, que seria o de saber observar e registrar os episódios familiares: 

 

É interessante observar nesse aspecto, é que aí também tem o olhar 
da literatura. Porque outras pessoas podem ter vivido a mesma situ-
ação do seu lado, mas não teve esse olhar de enxergar essa riqueza 
do real. Eu acho que aí entra a criação literária, o processo, esse 
olhar do escritor de enxergar e selecionar. 

 

Mais uma vez, Tarcísio concorda com a intervenção. Visivelmente empolgado 

com as suas reminiscências, narra mais alguns episódios. O primeiro é o do tio Jo-

safá, que resolveu abrir uma espécie de lanchonete e criou uma modalidade de re-

frigerante: o Gelado de ervatã, uma infusão de tamarindo, onde se acrescentava 

uma pitada de erva-doce “para dar o toque”. “Uma gororoba” (GURGEL, 2014). Ain-

da no tópico “refrigerante”, Tarcísio conta a história de um amigo, à época, comunis-

ta como ele, quando de uma “missão misteriosa” que foram realizar no Aeroporto 

Augusto Severo, na grande Natal. No caminho, ao pararem em uma lanchonete, o 

amigo, sem pensar, pede ao garçom uma Coca-Cola. Ao perceber o estranhamento 

dos amigos, justifica: “Companheiros, a única maneira de acabar com a Coca-Cola é 

bebendo-a”. À história do amigo comunista, Tarcísio acrescenta a do tio Zé Minão: 
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[...] eu tinha um tio afim que era louco, lá em Mossoró, que era mar-
ceneiro e fabricou seu próprio caixão. E deixou lá exposto na própria 
marcenaria. As pessoas entravam lá e tomavam o maior susto, né? - 
“Seu Zé Minão, o que é isso aí?” – “Seu Zé, isso é meu caixão que 
eu já fiz pra não perder tempo” (GURGEL, 2014). 

 

Ao fim das narrativas, Tarcísio explica: “Você está vendo como são as coi-

sas? Então, é esse lado” (GURGEL, 2014, grifo meu). O lado do qual trata revela-se 

na comicidade ou no inusitado do acontecimento. Para ele, são histórias que se ali-

nham ao extracotidiano, suscitando a atenção do leitor e provocando-lhe reações. 

Tarcísio ressalta que, nos episódios do cotidiano, é preciso perceber o que é “mais 

ou menos literário, mais ou menos ficcional” (GURGEL, 2014). Depreende-se de no-

vo que Tarcísio possui um olhar de escritor que perscruta os eventos familiares, mo-

delando-os em forma de narrativa, ainda que seja necessário incluir algo de imagi-

nação. Ele apoia seu ponto de vista em um “grande memorialista brasileiro”, Pedro 

Nava (1903-1984)76: “Meu Deus, o quanto de ficção tem nas memórias de Nava” 

(GURGEL, 2014). Nava, como “grande”, surge na qualidade de legitimador da práti-

ca de inclusão de elementos ficcionais em memórias. 

Mais um membro da plateia intervém sobre o tema: “Hoje em dia se fala em 

autoficção77. Que se fala da sua própria história também”. E a réplica do entrevistado 

segue no mesmo sentido do exposto anteriormente. 

 

Seria insuportável um livro que tentasse narrar a vida toda de uma 
pessoa. Isso não existe. E depois aquelas escritas biográficas que 
reúnem documentos, transcrições... São coisas extremamente monó-
tonas, chatas, difíceis até de você ler e que são, às vezes, até menos 
verdadeiras que essas outras que aqui ali entra um exercício de fic-
cionalização (GURGEL, 2014, grifo meu). 

 

Em se tratando de “exercício de ficcionalização”, não é estranho pensar que, 

tal qual uma narrativa ficcional, tem-se um autor e um personagem (ou vários), um 

                                                           
76 Médico reumatologista, Pedro Nava dedicou boa parte da sua carreira à escrita memorialística. São 
suas obras nesse gênero: Balão cativo (1973), sobre sua infância em Juiz de Fora e a vida no bairro 
carioca do Rio Comprido; Chão de ferro (1976), onde narra sua adolescência; Beira-Mar (1978), que 
termina no momento em que Nava revela a aspiração de dedicar-se à medicina; Galo-das-trevas 
(1981), que fala da clínica, em Belo Horizonte, Caeté, Juiz de Fora e a Revolução de 1930; e O círio 
perfeito (1983), que percorre as décadas 1930 a 1940 da sua vida (SILVA, 2018a). 

77 De acordo com Galera (2013), “a autoficção seria um tratamento ficcional livre da matéria biográfica, 
abrindo mão do compromisso total com os fatos para se aproximar da verdade íntima. Um pouco 
diferente do relato autobiográfico, que presume uma abordagem mais factual”. 
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autor e um herói, em termos bakhtinianos. Entretanto, é evidente que o herói da (au-

to)biografia é de natureza distinta daquele de uma narrativa puramente ficcional, 

sem qualquer esteio na memória biográfica do autor. Assim, de que modo se daria a 

relação entre ambos? No que diz respeito à relação entre o autor e a personagem 

na (auto)biografia, Bakhtin (2011b) defende que o autor cria sua personagem e sua 

vida e, para isso, se orienta através dos mesmos valores com que a sua persona-

gem orienta a sua vida. O autor não coincide com a personagem, mas seus contex-

tos axiológicos são semelhantes, pois ambos pertencem ao mesmo universo de va-

lores. Assim, na biografia, há duas consciências, mas não há duas posições valora-

tivas. Não há um eu e um outro, mas dois outros. O momento da empatia tem, por-

tanto, máxima importância na (auto)biografia. 

Em seu estudo sobre o ato ético, Bakhtin (2010) discorre sobre a empatia de 

modo geral e, mais especificamente, no contexto da contemplação estética. De 

acordo com Bakhtin (2010), um momento fundamental da contemplação estética é a 

empatia dirigida ao objeto da visão, sobre o qual se busca acessar uma essência 

interior. Logo após o momento da empatia, decorre o momento da objetivação, que 

significa situar, fora de si, a individualidade, compreendida por meio da empatia, mas 

sempre fazendo-a retornar. Apenas essa consciência que retorna pode oferecer 

forma estética para a individualidade apreendida por meio da empatia. Tal individua-

lidade será assim unitária, íntegra e original. 

Para Bakhtin (2010), ao viver de modo ativo a empatia com uma certa indivi-

dualidade, não nos perdemos, nem fora, nem dentro dela. A face dominante não é o 

objeto ao qual se dirige, pois o sujeito não é passivo frente a ele. O sujeito o vive em-

paticamente e isso quer dizer que o vive, também, ativamente. A empatia faz emergir 

algo que não havia no sujeito antes do ato, muito menos no objeto, seu alvo. O acon-

tecimento no existir, o existir-evento, torna-se, dessa forma, mais rico, nunca mais 

permanecendo como era antes. Na empatia, o sujeito, a partir do seu lugar único, e 

no qual é insubstituível, renuncia a si mesmo de maneira responsável. Esse ato, po-

rém, não extirpa o sujeito do mundo, não o torna indiferente à existência e ao sentido 

desse sujeito. Trata-se, portanto, de um ato de abnegação ativa e consciente. 

Especialmente na empatia estética, que não é a empatia pura, aquela que se 

perde a si mesmo, mas uma empatia objetivante, percebe-se uma ação responsável 

do sujeito que estetiza a vida. Esse ser, concreto e real, é dotado de responsabilida-

de estética que se conforma em uma interpretação do objeto estetizado. 
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No caso de Tarcísio, ao compor suas memórias, seus mundos (au-

to)biográficos, ele lança um olhar contemplativo sobre aquilo de cognitivamente se 

está fixado em sua mente. Esse olhar, contudo, é estético, e não exclusivamente con-

templativo e/ou saudosista. É por meio desse olhar que ele age empaticamente, sem-

pre de modo ativo. Sua individualidade sai de si, dirige-se ao objeto e retorna ao inte-

rior do seu ser. Não volta, todavia, da mesma maneira como foi projetada. Agora ela 

carrega a essência do objeto, matéria sobre a qual pode erigir seu empreendimento 

estético. Sua empatia é objetivante. As cenas da sua memória familiar são condensa-

das em cenas semificcionais (ou semirreais), uma vez que sofrem algum “exercício de 

ficcionalização”. A memória é objetivada, a fim de atingir propósitos estéticos. Após o 

ato da empatia, como diz Bakhtin (2010), há mais do que havia em Tarcísio e mais do 

que havia na memória-objeto. Há uma memória objetivada, uma memória estetizada. 

Como exemplo da estetização da memória e da repercussão disso no exercí-

cio literário de Tarcísio, exponho o episódio familiar que, segundo ele, veio a auxiliá-

lo na composição de um dos contos de Os de Macatuba. O episódio diz respeito a 

um acontecimento que envolve a “queridíssima” e “imoral” prima Aparecida, que ten-

tava por todos os meios fazer um “louro” falar: “[...] a imoralidade clássica que ela 

tentou fazer com que ele reproduzisse era: ‘ai, ai, ai, ai, ai, meu cu’ (risos). E a minha 

mãe [...], coitada, ficou morta de aperreada, apreensiva, disse: ‘Aparecida, esse pa-

pagaio não fala... Olhe, nem perca tempo’” (GURGEL, 2014). O papagaio, “leso”, 

não obedecia a sua dona. Contudo, certa vez, 

 

quando a gente está almoçando em casa, com a presença daquele 
que eu sempre considerei o meu tio mais elegante, aquele que sabia 
trinchar uma carne, que era educado, que sabia usar o guardanapo, 
entende? A limpar os dentes escondido, a boca, enfim. Aí quando está 
lá o meu tio sentado, o papai, a mamãe, aí o louro começou de lá: “ai, 
ai, ai, ai, ai, ai...”, “ai, ai, ai, ai, ai, ai” e esse “ai, ai, ai” destemperou de 
vez. Foi o maior mico da história da família! (risos) (GURGEL, 2014). 

  

O papagaio da prima Aparecida toma corpo no conto “Duvidar de Cencinha, 

quem pode?”, onde é o estopim da ação. Cencinha é “madame” em Macatuba. É 

dona de um casarão, nominado “pensão”, mas que na verdade é um prostíbulo. É 

apresentada em “seu corpo obeso, suas sobrancelhas arqueadas, sua boca muito 

da pintada, em forma de coração” (GURGEL, 2003, p. 85), com o qual manteve rela-

ções “sexosociais” com as personalidades mais proeminentes da região. Das piores 



159 

aflições que sofreu Cencinha, destaca-se aquela em que participou seu papagaio. 

Certo dia, ele foge e vai pousar justo na varanda da maior autoridade eclesiástica da 

cidade, o Bispo Ferreirinha. A fim de desculpar-se, Cencinha dirige-se até a residên-

cia do Bispo, porém não é recebida, em decorrência da fama de sua sexualidade 

festiva. Dias depois, contudo, o Bispo Ferreirinha é obrigado adentrar a “pensão” de 

Cencinha, pois lá desmaiou seu pai, Teódulo Legret, que foi justificar-se pelo filho, 

mas que acabou encarando as estripulias lascivas das meninas do local. 

 Ao papagaio da prima Aparecida, Tarcísio projeta um olhar estetizante, por 

meio de uma contemplação estética, ligada à atividade memorialística. Ele se dirige 

empaticamente ao animal e ao seu contexto familiar, retornando a si próprio, para 

assim modelar, mediante seu “exercício de ficcionalização”, um novo universo, que 

não existia antes do olhar empático de Tarcísio. Desse modo, nota-se, conforme de-

fendeu Bakhtin (2010), que a empatia permitiu o surgimento de algo novo: uma nar-

rativa ficcional, até então inexistente, seja no objeto seja no agente estetizador. O 

animal-objeto ganha vida por intermédio da ação ativamente responsável do autor. 

 

***** 

 

Nesta seção, apresentei o autor pessoa Tarcísio Gurgel, indicando algumas das parti-

cularidades que o singularizam enquanto sujeito. Com base nisso, pontuei atos éticos 

provenientes dessa sua condição no mundo. De início, destaquei sua posição acerca 

do tema literatura versus realidade. Nesse quadro, o autor revelou a forte influência da 

realidade contemporânea em suas narrativas, advertindo para uma necessária ativi-

dade de recriação do artista, por meio de um excedente de visão. Em seguida, identi-

fiquei sua postura na construção de linguagem(ns), que se realiza, indiscutivelmente, 

a partir da sua inserção como sujeito na unidade de uma cultura, especificamente, da 

cultura potiguar. Por último, problematizei a sua escrita memorialística, na qual identi-

fico pressupostos bakhtinianos acerca da (auto)biografia, com foco na estetização do 

passado. Com isso, compreendi um Tarcísio que conscientemente atua sobre o pre-

sente, mas que mantém um olhar amoroso bem fixo no passado. 
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6 A(U)TOR DO ESPETÁCULO: CÉSAR FERRARIO 

 

 

 

Eu acho que escrever – e eu tenho me depa-
rado muito com isso – é um exercício de ho-
nestidade muito grande. Mais do que isso: é 
uma escolha por despir-se. 
 

César Ferrario 

 

 

 

Nesta seção, proponho uma apresentação do sujeito César Ferrario. Ademais, e 

principalmente, ensejo uma análise do enunciado por ele proferido no contexto do 

projeto Voz e criação, no dia 31 de agosto de 2015. 

 

 

6.1 O sujeito no palco da vida 

 

César Ferrario nasceu em Mossoró (RN), em 1974. Chegou para estudar em 

Natal aos 14 anos. Em entrevista do repórter Ramon Ribeiro, da Tribuna do Norte, 

ele afirma que, como acontece com outros jovens do interior, que chegam a uma cer-

ta idade e que têm pais com o mínimo de condições financeiras, foi enviado à capital 

na esperança de que tivesse mais de oportunidades de vida. “Então eu faço parte 

desse fluxo. Cheguei aqui em 89, vim fazer o ensino que, na época, chamavam de 2º 

grau – hoje é o ensino médio – no intuito de me capacitar pra prestar um vestibular” 

(RIBEIRO, 2018). Em 1997, César concluiu o curso de Comunicação Social pela Uni-

versidade Potiguar e, em 2018, tornou-se Mestre em Artes Cênicas pela UFRN. 

Bem antes, confessa que a sua chegada em Natal impressionou o seu olhar 

adolescente: “Houve em mim, naquela chegada, um verdadeiro deslumbre” (RIBEI-

RO, 2018). Aportou ao bairro de Nova Descoberta, zona leste da capital, onde foi 

acolhido por uma tia professora que lá vivia. Foi nesse bairro, onde permaneceu até 

2007, que mais tempo se fixou. Também em Nova Descoberta, hoje, está instalado o 

Barracão Clowns de Shakespeare, espaço de ensaios, pesquisa, oficinas e apresen-
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tações do grupo de teatro homônimo que fundou com amigos em 1993, e onde atuou 

na maioria dos espetáculos (FERRARIO, 2015; RIBEIRO, 2018). 

Quando da sua chegada à capital, conta da sua diversão de estudante com 

poucos recursos financeiros: andava, sem rota definida, nos ônibus da cidade. “Co-

metia a insanidade de tirar três tickets do meu orçamento mensal de transporte – 

que naquela época era uma verdadeira farra, diga-se de passagem –, para circular 

por Natal” (RIBEIRO, 2018). Relata que, naquele tempo, os ônibus, todos a gás, não 

eram numerados como hoje. Havia apenas o nome do destino. Entreva nos coletivos 

sem ao menos saber onde iam parar. “Também gostava de levar um walkman de fita 

K7. Ia escutando música, com a cabeça enchendo de ideias” (RIBEIRO, 2018). Cer-

tamente ideias que vieram incrementar sua atividade artística. 

Das suas andanças pela cidade, rememora o patrimônio arquitetônico que lhe 

serviu de cenário. Com sensibilidade, lamenta o destino dado a esses edifícios histó-

ricos. Recorda-se do Instituto Chopin, uma escola de música, localizada próxima à 

Praça Cívica do bairro de Petrópolis, e que frequentou quando chegou a Natal. “Era 

um casarão belíssimo, antigo, que representava uma arquitetura muito particular da 

nossa cidade” (RIBEIRO, 2018). Hoje, o casarão que abrigava o Instituto Chopin foi 

demolido para dar lugar a uma farmácia. “Acho isso um sacrilégio. Fico imaginando 

as famílias que viveram ali, as histórias daquele lugar. É como se células do passa-

do fossem sumindo na nossa frente” (RIBEIRO, 2018). Com isso, César aponta um 

interesse concreto sobre a memória da cidade, e, mais além, sobre as histórias das 

pessoas que fizeram parte dela. 

Acerca da conservação do nosso patrimônio histórico-cultural, César expres-

sa o desejo de que sejam encontradas novas formas de desenvolvimento em que 

não seja preciso demolir prédios repletos de memórias. Dirige-se também para o 

que chama de “espaços de resistências”, locais em que ainda se mantém viva a his-

tória das suas edificações, tais como: a Confeitaria Atheneu, o Bar do Coelho, os 

sebos da Cidade Alta e o Clube de Radioamadores. “Esse pessoal é merecedor de 

todo o meu respeito” (RIBEIRO, 2018). Ainda no sentido da preservação, mas agora 

ressaltando os espaços de teatro da cidade, César expõe o desejo de que se man-
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tenha e que seja reaberto o Teatro Sandoval Wanderley, no bairro do Alecrim, jun-

tamente com o Teatro Alberto Maranhão, no bairro da Ribeira78 (RIBEIRO, 2018). 

Para realizar esses percursos pela cidade, César adquiriu uma Kombi, ano 

2014: “É um meu único e exclusivo automóvel. Adquiri essa Kombi branca para ir até 

o fim da vida comigo” (RIBEIRO, 2018). Ela ganhou até nome: Moby Dick, inspirado 

na obra clássica do escritor norte-americano Herman Melville (1819-1891), cuja obra 

César sempre desejou adaptar para o teatro. Em uma de suas divagações, acreditou 

que o formato do automóvel se assemelhava ao de uma baleia, remetendo-se ao 

animal do romance de Melville (Fig. 14). No entanto, mais que servir de meio de 

transporte, César pretende montar um espetáculo de rua em que a Kombi possa, se 

não assumir o protagonismo, materializar um dos personagens da história. E os pla-

nos para a Moby Dick vão além. César busca montar um grupo de forró itinerante 

pelos bairros de Natal, em que a Moby Dick será o apoio. “Já estou incrementando 

ela pra isso, colocando cortina, iluminação de led. Creio que em breve vamos realizar 

algumas intervenções na paisagem da cidade com o nosso forrozinho” (RIBEIRO, 

2018). César se mostra um artista ávido por desbravar novos espaços e linguagens. 

 

 

Figura 14 – César Ferrario e a sua Kombi, a Moby Dick 

 

Fonte: <https://goo.gl/vwC8U8> 
Acesso em: 27 nov. 2018. 

                                                           
78 Em 2015, o Teatro Alberto Maranhão foi interditado por ordem judicial, devido à falta de estrutura e 
de segurança. Além dele, o Teatro Municipal Sandoval Wanderley está fechado desde 2009. A 
prefeitura anunciou até a intenção de vender o prédio (GUIMARÃES, 2018). Apenas em julho de 
2018, três anos após a interdição, é iniciada a reforma do Teatro Alberto Maranhão, com prazo de 
conclusão para maio de 2019 (SILVA, 2018b). Sobre o Sandoval Wanderley, permanece o impasse. 
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Como dito, César foi fundador do grupo de teatro Clowns de Shakespeare79, 

onde permaneceu por 25 anos. Suas atuações mais recentes no grupo aconteceram 

nos espetáculos Sua Incelença Ricardo III (2010), dirigido por Gabriel Villela; Hamlet, 

um relato dramático medieval? (2013), dirigido por Marcio Aurélio; e Dois amores y 

um bicho (2015), dirigido por Renato Carrera. Como ator, César chegou também à 

televisão (TV Globo). Estreou com uma participação na novela Cheias de charme 

(2012), ao lado da esposa, a também atriz Titina Medeiros. Depois, atuou no seriado 

Amores roubados (2014) e nas novelas O rebu (2014) e O outro lado do paraíso 

(2017). Atualmente, compõe o elenco da terceira temporada do seriado Sob pressão. 

Além de atuar, César é diretor, trabalhando com diferentes grupos de teatro. 

Nessa função, dirigiu os espetáculos Meu Seridó (2017), pela produtora Casa de 

Zoé (RN), e Alegria de Náufragos (2016), com o grupo Ser Tão Teatro (PB). Sua 

personalidade multifacética inclui ainda o ofício de dramaturgo, assinando o roteiro 

das peças Guerra, formigas e palhaços (2012), Abrazo (2014), Quintal de Luís 

(2014), A seda e a larva (2015) e Os cavaleiros da triste figura (2017). 

É essa última atividade, a de dramaturgo, que credenciou César Ferrario a fa-

zer parte do grupo de entrevistados do projeto Voz e criação. A edição que contou 

com a sua participação aconteceu no dia 31 de agosto de 2015 (Fig. 15). 

 

 

Figura 15 – César Ferrario junto à plateia da 6ª edição do Voz e criação 

 

Crédito: Gustavo Sobral. 

                                                           
79 “No seu currículo, o grupo traz importantes conquistas que conferem uma posição de referência na 
cena potiguar e nordestina, passando por cerca de 80 de cidades brasileiras [...]. Além disso, 
atravessou as fronteiras do país, levando seus espetáculos para Portugal, Espanha, Chile, Equador, 
Uruguai”. (CLOWNS DE SHAKESPEARE, 2018). 
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A entrevista começou por volta das 16h15, no miniauditório da Biblioteca Cen-

tral Zila Mamede, campus central da UFRN. De início, além de mim, estavam so-

mente Gustavo Sobral, entusiasta do projeto e também entrevistador naquela edi-

ção, e um estudante do curso de Direito. Apenas passada metade da entrevista, 

chegaram mais quatro espectadores. Logo na recepção, lamentamos o baixo público 

junto a César, que afirmou não estar preocupado com o número da plateia. Deixou 

claro que o exercício ali desempenhado estaria relacionado ao repensar das pró-

prias práticas, possível por meio da organização da fala durante a entrevista. Isso 

deixou-me aliviado e feliz com as boas expectativas para o momento, uma vez que 

César aparentava elaborar uma reflexão muito aguçada sobre seu trabalho. 

 

Por ser uma tarefa muito solitária – a escrita dramática – [...], às vezes, 
você não tem um distanciamento necessário pra incidir um pensamen-
to crítico sobre a forma de trabalho e, às vezes, o exercício de organi-
zar minimamente o ofício pra falar pra outras pessoas, como é o caso 
agora. Isso já obriga você a jogar esse tipo de luz (FERRARIO, 2015). 

 

A conversa seguiu-se como antevisto no projeto. O primeiro momento foi to-

mado por questões apresentadas ora por mim, ora por Gustavo Sobral. Vale desta-

car que o entrevistado desenvolvia as respostas com profundidade, incorrendo ainda 

em divagações. Do outro lado, nós o deixamos à vontade para expressar-se livre-

mente. Desse modo, não foram feitas todas as questões previstas e outras foram 

acrescentadas de improviso em decorrência dos temas suscitados. Em um segundo 

momento, foi aberta a participação da plateia. A partir do áudio transcrito, conforme 

adiantado pelas as diretrizes metodológicas, aponto o que interpreto como atos éti-

cos, posto que que revelam posições éticas do autor em distintos contextos. São os 

temas que suscitem esses atos: (a) César Ferrario e a efemeridade do texto teatral; 

(b) César Ferrario e o teatro (a)moral; e (c) César Ferrario e o teatro dialógico. 

 

 

6.2 César Ferrario e a efemeridade do texto teatral 

 

 Decido ir ao teatro. A partir disso, uma série de outras atitudes podem ser to-

madas: avalio o melhor dia, convido amigos, compro ingresso, escolho uma roupa, 

elejo o meio de locomoção. Me empolgo! Contudo, no exato dia da apresentação, 

cai sobre a cidade uma forte tormenta, o que me faz chegar atrasado. Dentro do tea-
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tro, percebo que os lugares que escolhi não são bons. Além disso, há um sujeito 

muito alto a minha frente, impedindo mais da visão, sem falar da criança que chora, 

dificultando que eu entenda toda a ação. Ao final, posso ter a certeza de que não foi 

um bom espetáculo! Digo isso a um amigo do trabalho, que, para minha surpresa, 

leu boas críticas nos jornais. Ele ganhou duas entradas e me pede que eu o acom-

panhe. Após muita insistência e resistência, decido ir mesmo sabendo o que me 

aguardava. No dia, chegamos pontualmente e, do lado de fora, corria uma brisa le-

ve. Lá dentro, pudemos sentar comodamente em poltronas no camarote do teatro. 

Não havia mais grandões a minha frente nem crianças alvoroçadas. Somente aí pu-

de perceber cada detalhe. Apreciei as interpretações e o texto da peça. Ao final, me 

emocionei. Saí de lá com profundas reflexões sobre a vida e sobre o futuro. 

 Por meio dessa ilustração, é possível perceber o quão circunstancial pode ser 

a experiência de apreciação artística, nesse caso, a audiência de uma peça de tea-

tro. Certo dia, por contingências não esperadas, pode haver uma má experiência, 

como, ao contrário, em novas circunstâncias, pode ser algo excelente. Disso, pode-

mos constatar que o teatro, na qualidade de espetáculo, é efêmero, pois carrega um 

princípio de transitoriedade que é próprio do tempo. A cada nova apresentação, uma 

nova realidade se constitui, e não apenas na plateia, mas também no palco, onde 

atores e diretores podem, no improviso, alterar textos e marcações, além de adap-

tar-se às peculiaridades de um dia particular. A efemeridade é marca do teatro. 

 César começa a adentrar esse tema quando demonstra consciência de que, 

para além de literatura, escreve, especificamente, literatura enquanto teatro: “Escre-

ver pra teatro é diferente de escrever para um livro” (FERRARIO, 2015). Destaca 

que a diferença repousa, no teatro, na “construção concreta de uma realidade, onde 

nela podemos perpassar, podemos atravessá-la através de experiência temporal em 

sua construção espacial” (FERRARIO, 2015). Compreendo que César refere-se a 

uma existência concreta do texto teatral, isto é, o texto encenado. Afinal, o texto cri-

ado pelo dramaturgo não é elaborado para permanecer apenas como registro es-

crito. O intuito primeiro é que ele receba uma feição oral, gestual e dinâmica. 

 

Quando eu for fazer uma história, eu tenho que imaginar que aquela 
história estará encenada em um palco, num determinado lugar, num 
determinado espaço ocupado por determinadas pessoas, dentro de 
um conjunto que pode ir até as vias mais abstratas que a gente pode 

imaginar (FERRARIO, 2015). 
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 Para ilustrar essa ideia, remonta à William Shakespeare e sua obra Hamlet. 

Defende que no texto há a prescrição de um castelo, onde Hamlet transita e em que 

toda sua trama é constituída. Lá, existem corredores, salas, aposentos, uma “dire-

ção hierárquica” que diz de um privado e de um público dentro daquela sociedade. 

Há, portanto, uma geografia física e concreta. Há, não se pode negar, uma dimen-

são espaçotemporal, “sobre a qual essa literatura se organiza e se constitui” (FER-

RARIO, 2015). E esse é um aspecto importante a se pontuar. Sob essa perspectiva, 

entendo que César constrói seu texto dramatúrgico tendo em mente a sua encena-

ção, o momento em que ele sai do papel e se arquiteta como evento cênico. Nesse 

sentido, demonstra nítida consciência sobre sua realização. 

 

[...] o teatro só acontece no aqui, no agora, naquele instante, nunca 
mais há de se repetir diante daquela plateia. É um evento único, é uma 
experiência única. No outro dia, quando a gente for ver, dada uma série 
de circunstâncias, até mesmo que permeiam o espectador, a experiên-
cia já vai ser outra, já vai ser diferente (FERRARIO, 2015, grifo meu). 

 

Pelo exposto, reitero que César refere-se ao texto encenado, cujas frases são 

vivificadas pelas vozes dos artistas. Nessa perspectiva, percebe-se a singularidade 

do evento, o evento cênico, que, dada às particularidades da montagem e diante do 

contexto de apresentação, assume uma vasta gama de possibilidades de sentidos. 

Para isso, considera-se a interação que existe entre espetáculo e espectador, falan-

te e ouvinte, em um primeiro momento, e peças indispensáveis desse diálogo. É por 

isso que proponho o texto dramatúrgico, concebido nessas condições, como um 

enunciado concreto, tal qual apregoou Bakhtin (BAKHTIN, 2016a). 

 Conforme Bakhtin (2016a, p. 26), o enunciado é aquele “elo na corrente com-

plexamente organizada de outros enunciados”. Um elo, portanto, que exige a pre-

sença de sujeitos comunicativos em situação de interação. Caso se isole apenas o 

verbal, deixando de lado todo o contexto de sua enunciação, perde-se a efetividade 

da mensagem, resumindo-a a um corpo estritamente linguístico carente de significa-

do real. Seu sentido é pobremente abstrato. Ao contrário, quando levamos em conta 

a situação concreta, uma realidade sócio-histórica, tanto do falante como do ouvinte, 

temos uma cena enunciativa concreta e plena de sentidos. Dentro desse espectro, o 

enunciado é uma resposta a outro enunciado, anteriormente proferido, além de 

constituinte do enunciado vindouro. Com isso, toma-se o princípio da compreensão 

ativamente responsiva, em que um sujeito responde eticamente aos enunciados cir-
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cundantes e circulantes na sua existência na vida proferidos por outros sujeitos 

igualmente responsivos. Trata-se de um fluxo infindável de retroalimentação. 

 Levando-se em conta os aspectos circunstanciais que constituem o enuncia-

do, posto que ele se releva somente em uma base sócio-histórica real e definida, é 

correto afirmar que eles são todos únicos e irrepetíveis, pois essas bases jamais se 

reproduzem igualmente. Ainda que os espaços sejam os mesmos, o tempo é sem-

pre corrente, e com ele se alteram as percepções dos sujeitos sobre a realidade. A 

cada instante, uma nova verdade se impõe, novos elementos se encontram na are-

na dialógica em que se debatem distintos enunciados, que provocam outros, tam-

bém distintos. Se a realidade nunca é a igual, os enunciados não o poderão ser. 

 Sob essa ótica, avalio o que diz César sobre a encenação do texto teatral. Em 

seu enunciado, ele reflete sobre a efemeridade do teatro, posto que as falas do rotei-

ro são reproduzidas em um contexto muito específico, e por isso estão individualiza-

das em um dado momento de ação dramatúrgica: “É um evento único, é uma expe-

riência única” (FERRARIO, 2015). Assim, compreendo o evento teatral como enun-

ciado concreto, nos termos de Bakhtin (2016a), que, a partir da natureza geral do 

enunciado, define algumas das suas características. 

 A primeira delas diz respeito à alternância de sujeitos. Em se tratando de um 

diálogo, em seu sentido metafórico, os sujeitos da interação ocupam turnos distintos 

na cena enunciativa. No espetáculo, temos primeiramente a enunciação para que 

depois tenhamos a reação do público, ou seja, sua ação responsiva sobre o enunci-

ado percebido sobre o palco. Aqui, entende-se todo conjunto de textos presentes em 

cena (os elementos cênicos) como o grande texto teatral, o grande enunciado. Após 

o fechamento das cortinas, é a hora de os espectadores darem sua resposta, seja 

em novas interações com amigos, conhecidos ou familiares, seja em interação con-

sigo mesmo, elaborando a mensagem representada no espetáculo. 

A segunda característica é a conclusibilidade, que está estritamente relacio-

nada a um acabamento possível do enunciado, que, por sua vez, requer três aspec-

tos: (1) exauribilidade do objeto e do sentido; (2) projeto de discurso ou vontade de 

discurso do falante; (3) formas típicas composicionais e de gênero do acabamento 

(BAKHTIN, 2016a). A encenação, por estar circunscrita a um campo criativo, possui 

exauribilidade relativa, posto que são inúmeros as vias de desenvolvimento do 

enunciado nesse campo, apropriando-se de incontáveis nuances de sentido. Porém, 

como se espera de uma narrativa, a exauribilidade é esperada no momento em que 
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a trama apresentada encontra seu desfecho. Essa é a deixa para o fim. Somente 

nesse instante vislumbramos um projeto de discurso ou vontade de discurso do fa-

lante, no caso, do dramaturgo ou do encenador/diretor. Ele pode ser claro ou não, 

levando o espectador a pensar sobre as possibilidades de projetos de dizer. Por úl-

timo, quanto às formas típicas composicionais e de gênero do acabamento, no tea-

tro, a forma mais esperada desse gênero é a alternância de falas, acompanhadas do 

movimento de atores em cena, composta ainda por cenário, iluminação e trilha sono-

ra. Considerando que os gêneros discursos são relativamente estáveis, como afir-

mou Bakhtin (2016a), a presença ou não desses elementos pode variar. 

A terceira e última característica do enunciado é o direcionamento a alguém. 

Na encenação, é evidente que as falas estão direcionadas à audiência presente, que 

pode variar de um público que deliberadamente vai a um espaço de encenações, 

comumente um teatro, com poltronas e ar refrigerado, ou transeuntes de uma vida 

pública que assistem a um espetáculo de rua sob o sol e em meio aos sons e movi-

mentos da cidade. Em qualquer caso, a ação dramática está direcionada a quem se 

detém sobre o evento cênico. 

 Essa reflexão sobre o enunciado se dá sobre a encenação do texto dramatúr-

gico, e que, por tanto, assume, segundo César, um caráter efêmero, uma vez que 

não há registro circulante e acessível daquilo que foi apresentado no palco. Daí ad-

vém uma necessidade de fixação e permanência do texto teatral. Nessa direção, 

César revela uma estratégia que elaborou recentemente em sua carreira: a publica-

ção dos textos. Afirma que hoje compreende que sua obra, além de encenada, pode 

ser publicizada como livro, formato muito distinto daquele visto no palco. Nesse se-

guimento, relata como se deu sua primeira publicação nesse gênero. Conta que, em 

2011, escreveu Guerra, formigas e palhaços. Durante dois anos, ele e o grupo que o 

encenaria buscaram condições favoráveis para que o espetáculo fosse erguido. 

Após esse tempo, a peça estreia, começa um circuito de apresentações, adquirindo 

certa repercussão. Nesse contexto, César recebe o convite de Sandro Fortunato, 

editor da Fortunella Casa Editrice, para publicar a íntegra do roteiro (Fig. 16).  
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Figura 16 – Guerra, formigas e palhaços, publicado em 2012 

 

Fonte: <https://goo.gl/P6eXFS>. 
Acesso em: 27 nov. 2018. 

 

 

Ao recobrar sua primeira publicação, César pondera sobre a permanência do 

texto publicado, bem como do seu status de escritor, que só encontraria legitimidade 

quando da materialidade pública do seu trabalho. 

 

É muito interessante, porque sempre que eu leio um texto teatral ele 
está publicado. É algo quase que óbvio. Mas até então eu não tinha 
juntado essas peças. E quando ele [Sandro] me falou isso, pela pri-
meira vez a realidade se apresentou de uma forma concreta. Adqui-
riu, dentro do que eu estou falando, um espaço, quase que físico, 
dentro dessa realidade, sobre o ato de publicar, e, a partir daí, poder 
começar a pensar se eu sou ou não escritor (FERRARIO, 2015). 

 

Em se tratando da publicação impressa do texto dramatúrgico, recobro os di-

zeres de Foucault (2009) acerca do que denominou de função autor. Segundo a de-

finição, retomo, “a função autor é [...] a característica do modo de existência, de cir-

culação e de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade” 

(FOUCAULT, 2009, p. 274). Para o teórico, textos cotidianos, como cartas, cartazes 

ou contratos, não estão validados por um autor que lhes atribua algum prestígio ou 

posição que os distinga dos demais textos ordinários. A função autor, assim, só se 

manifesta naqueles textos assinados, cujo nome do autor se torna centro de um dis-

curso do qual fazem parte todos os seus textos em particular. Esse nome será res-

ponsável por oferecer mais ou menos relevo às suas publicações. Sob esse raciocí-

nio, reflito que na contemporaneidade apenas textos assinados e publicados reivin-
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dicam essa função. Ao publicar Guerra, formigas e palhaços, César vê seu nome 

impresso na capa de centenas de exemplares. Seu ofício de dramaturgo não está 

mais restrito a um universo particular de técnicos e de atores, ele agora tem abran-

gência e pode ecoar em outros campos. A materialidade, a visibilidade e a distribui-

ção de um objeto concreto ratifica sua atividade como sujeito autor. 

César admite que resistiu ao convite de publicação. Contudo, após refletir, 

imaginou algumas “possibilidades de ganho”, principalmente no que se refere a uma 

fuga da “efemeridade teatral”, posto que a encenação de um texto ocorre em um 

dado tempo e espaço, sempre irrepetíveis, quer permaneça o público ou os artistas, 

quer tudo isso alterado. A cada nova apresentação, outra dinâmica se constitui, fa-

zendo aquele momento invariavelmente único. A publicação impressa pode ser vista 

como uma estratégia de permanência. 

César vê que as “possibilidades de ganho” se manifestam na possibilidade de 

ter o registro físico e recuperável e, portanto, uma memória tangível de uma matriz 

que permitiu a ação vista no palco, escapando “minimamente dessa vertente mais 

etérea do tempo” (FERRARIO, 2015). Nessa direção, revela que só tem descoberto 

vantagens da publicação de obras de teatro. Mais que isso, assume “um certo gosto 

e prazer por atravessar todas essas etapas produtivas, até à publicação e ver o livro 

pronto e transformado” (FERRARIO, 2015). O objeto concreto, o livro, torna-se tam-

bém resultado do seu ofício de dramaturgo. César afirma que, de fato, sua escrita é 

direcionada ao palco, à encenação, aos artistas enquanto sujeitos vivos, porém tam-

bém guarda a pretensão de, posteriormente, ver aquele texto impresso e distribuído. 

“Não quero mais apartar esse fator da minha escrita” (FERRARIO, 2015). 

 Será que é possível pensar esse texto fixado, o texto impresso, ainda como 

enunciado concreto, tal qual foi refletido sobre o texto encenado? Vejamos a partir 

das características do enunciado concreto definidas por Bakhtin (2016a). 

 Como visto, a primeira delas diz respeito à alternância de sujeitos. No caso da 

publicação, os sujeitos da interação estão em posições espaçotemporais distintas. O 

texto fixado foi produzido muito antes da chegada aos palcos. As reações do público 

podiam ser antecipadas, e seguramente repercutem a feitura do enredo, no entanto, 

não há certeza sobre o êxito no entendimento da mensagem incutida na obra. De 

qualquer modo, o momento de cada sujeito no diálogo é claro: o dramaturgo no 

momento em que escreve e o espectador quando aprecia a montagem do texto ou 

tão somente a leitura. 
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A segunda característica, a conclusibilidade, como visto, está relacionada a 

um acabamento possível do enunciado, o qual requer três elementos: (1) exauribili-

dade do objeto e do sentido; (2) projeto de discurso ou vontade de discurso do falan-

te; (3) formas típicas composicionais e de gênero do acabamento (BAKHTIN, 

2016a). Como na encenação, a exauribilidade do texto publicado é relativa, pois seu 

acabamento é provisório. Entretanto, a ação do autor sobre ele encerra-se quando a 

obra é editorada, impressa e distribuída. Esse é o fim. A partir daí, estão abertas as 

especulações sobre o projeto de discurso ou vontade de discurso do falante, no ca-

so, o dramaturgo. Por último, quanto às formas típicas composicionais e de gênero 

do acabamento, no teatro, a forma mais esperada desse gênero na forma escrita é a 

apresentação de personagens (em lista), o lugar (quando está definido) e a sequen-

ciação de cenas. Cada uma delas, é composta de falas, encabeçadas com o nome 

do personagem que as enuncia, e rubricas, que se constituem de notas indicativas 

do autor relativas à ação/postura/emoção dos atores, bem como das suas propostas 

para a encenação. 

A terceira e última característica do enunciado é o direcionamento a alguém. 

No texto teatral publicado, o produto pode estar direcionado a diferentes sujeitos. 

Podem ser atores, que buscam conhecer os trabalhos do dramaturgo. Podem ser 

encenadores, que buscam um texto ideal para montagem. E pode mesmo incluir um 

público mais amplo, aquele que não é sujeito da cena, pois não trabalha com teatro, 

sendo apenas um curioso ou um estudioso do texto, que pode ser encarado como 

entretenimento ou objeto de estudo literário. 

Como visto, se tomamos a encenação ou o texto teatral publicado como 

enunciados nos termos de Bakhtin (2016a), podemos enxergar pontos que se asse-

melham e outros que se distanciam. Ao meu ver, a principal diferença entre ambos 

está na permanência do texto impresso. Conforme dito por César, uma das caracte-

rísticas do teatro está na sua efemeridade, no seu caráter transitório, dado que as 

palavras lançadas ao público, em determinado dia e hora, estão inevitavelmente 

perdidas. Buscar a repetição no sentido mais duro do termo é tarefa infrutífera. Na-

quele instante, o evento cênico é enunciado único e irrepetível. Para superar essa 

transitoriedade, César buscou a publicação impressa do seu texto. Por um lado, 

consegue vencer a fugacidade da oralidade, uma vez que a obra está fixada e aces-

sível a qualquer leitor independentemente do horário da encenação. Por outro, a ex-

periência de leitura permanece como enunciado concreto, visto que as condições de 
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leitura, mais ainda, as condições do leitor, concorrem sobremaneira para a experiên-

cia e para os sentidos dela advindos. 

 

 

6.3 César Ferrario e o teatro (a)moral 

 

 Um dramaturgo condensa em texto diferentes pontos de vistas. Em uma 

construção de viés maniqueísta, por exemplo, herói e vilão estão em lados opostos. 

O primeiro concentra os sentimentos e as ações mais nobres. Sua índole e seu ca-

ráter estão de acordo com o que se espera de um cidadão que adota a retidão como 

bússola para o seu comportamento cotidiano. Do outro lado, está o vilão. Ele, ao 

contrário do herói, representa o lado mau, perverso, indigno, desprezível. Sua ação 

dramática se direciona a atacar o bom herói, destituí-lo de seu berço virtuoso e/ou 

usurpar seus bens e seus amores. Como fiel dessa balança, está o dramaturgo, o 

autor do texto dramático. É ele quem encarna o herói, quando este age, e, do mes-

mo modo, encarna o vilão, quando este resolve atuar. Ambos, herói e vilão, estão 

dentro de um mesmo sujeito: o autor. Seria somente um espírito esquizofrênico ca-

paz de realizar essa proeza? Não. Trata-se de atitude humana bem fundamentada 

na realidade. 

 César define o que seria a atividade do dramaturgo na construção de diferen-

tes universos axiológicos (mesmo que não use essa expressão, de inspiração bakh-

tiniana). Para ele, “é um exercício dramático fantástico. Porque aquilo é um exercício 

do outro. Ele não coloca opinião obrigatoriamente dele, embora seja a opinião dele. 

Mas ele coloca a opinião dele e cria espelhos de confrontamento” (FERRARIO, 

2015, grifos meus). Escrever o que diz os personagens de uma peça, ou de qual-

quer enredo ficcional, é um “exercício do outro”. Entendo que César fala de um 

exercício de olhar exotópico (BAKHTIN, 2011b), ou seja, o olhar distanciado que 

permite enxergar o outro, o personagem na posição de sujeito concreto, reconhecer 

e acolher seu comportamento, seus sentimentos, suas nuances, voltar a si, e des-

crevê-lo, interpretá-lo, para que possa dar forma aos seus dizeres. Sob esse ângulo, 

não há escrita ficcional, especialmente a escrita dramatúrgica, a qual nos detemos 

agora, sem o olhar exotópico sobre o outro. Esse movimento de ir e voltar sobre o 

diferente, compreendo, é o “exercício do outro” de que trata César. 
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 Esse “exercício do outro” ainda evoca a reflexão de Bakhtin (2015) acerca dos 

“dialetos sociais”, reunidos no que denominou heterodiscurso. Quando trata da cons-

trução do romance, Bakhtin (2015, p. 29) define-o como “um heterodiscurso social 

artisticamente organizado, às vezes uma diversidade de linguagens e uma dissonân-

cia individual”. Acredito ser possível uma analogia do romance com o texto dramatúr-

gico. Do mesmo modo que foram requeridas uma “diversidade de linguagens”, a fim 

de compor um heterodiscurso no romance, para o texto teatral também foram reuni-

das diferentes formas de expressão/linguagem, com o objetivo de dar ao todo artísti-

co a verossimilhança necessária para que se construa uma narrativa crível. No texto 

teatral, especificamente, essas formas se materializam tão somente pelas falas dos 

personagens redigidas pelo dramaturgo, de quem se espera o mínimo conhecimento 

dos modos de expressividade do sujeito representado no corpo do personagem. São 

esses modos que compõem os “dialetos sociais”, que acomoda a “estratificação in-

terna de uma língua nacional” e que compreende 

 

[...] modos de falar dos grupos, jargões profissionais, as linguagens 
dos gêneros, as linguagens das gerações e das faixas etárias, as lin-
guagens das tendências e dos partidos, as linguagens das autorida-
des, as linguagens dos círculos e das modas passageiras, as lingua-
gens dos dias sociopolíticos e até das horas (cada dia tem sua pala-
vra de ordem, seu vocabulário, seus acentos) (BAKHTIN, 2015, p. 
29-30, grifos meus). 

 

 Mais do que sobrepor dialetos sociais – as “linguagens” – o autor organiza-os 

com o intuito de imprimir-lhe algum ganho artístico, isto é, algum sentido que lhe va-

lore sob o status de arte ou de entretenimento (quando as duas coisas não estão 

juntas). Segundo César, nesse jogo, o autor não insere necessariamente sua opini-

ão. Todavia, ela não deixa de estar presente, afinal, as escolhas para essa constru-

ção partem desse autor. Nisso, cria o que chama de “espelhos de confrontamento”. 

Entendo que esses “espelhos” se referem ao outro do autor, um outro construído, 

simulado, figura que pode divergir dele, em seu posicionamento diante do mundo. 

Os atos éticos do personagem não precisam alinhar-se aos atos éticos do autor. Daí 

nasce o “confrontamento”. Nele, o autor movimenta as peças de ambos os lados do 

jogo – lado do autor e lado do personagem –, mas não há intuito de vitória. O perso-

nagem precisa mostrar-se como ele é. Se isso acontece, o jogo ficcional está ganho. 
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[...] você tem que lembrar que você tem que escrever as falas do 
mocinho e você tem que escrever as falas do bandido também. E, 
mais interessante vai ficar, se esse bandido tiver razão. E se esse 
mocinho se descobrir no meio do caminho que ele luta por algo que é 
completamente falido e não tem nada a ver (FERRARIO, 2015). 

 

 César acredita que a escrita das “falas do outro” é o próprio “exercício do ou-

tro”. Vê nisso um dos aspectos mais contundentes na escrita dramática e por esse 

motivo um dos mais instigantes nesse gênero literário. Revela ainda a força que ele 

exerce no êxito da encenação: “[...] se esse exercício do outro for medíocre, o meu 

espetáculo, ou o nosso espetáculo – já que eu acho que o teatro é uma obra coletiva 

– também será medíocre” (FERRARIO, 2015). A partir disso, avalio que, se esse 

movimento de empatia com o outro não é realizado, corre-se o risco de obter-se um 

objeto estético carente de sentido pleno, posto que desse modo não é possível co-

nhecê-lo em profundidade, deslizando-se apenas sobre a superfície. Tal fenômeno 

se assemelha ao que ocorre em um lago congelado, em que se toca o rígido espe-

lho d’água e em que se percebe, pela transparência, os elementos existentes do la-

do de dentro (peixes, algas, pedra, areia etc.), os quais, contudo, mas não se pode 

ter verdadeiramente entre as mãos. O autor precisa romper o gelo do outro, aces-

sando seus sentimentos, seus desejos e suas motivações. Para esse “exercício do 

outro”, especialmente na escrita dramatúrgica, é necessário que o autor se dispa de 

certa moral. 

 

[...] eu tenho que escrever as falas do bandido, as falas do padre, as 
falas do delegado, as falas do serviçal, as falas do patrão, com toda 
verdade e contundência que esses constituíram dentro da sua pró-
pria moral. Eu tenho que escrever essas falas como se eu tivesse de-
fendendo a minha própria existência. Com todos os seus espaços de 
verdade e de hipocrisia. De hipocrisias, mas também de verdades 
(FERRARIO, 2015, grifo meu).  

 

 Para que as falas do outro ganhem credibilidade no teatro, o autor precisa 

deixar de lado sua moral cotidiana, e acessar àquela do personagem (bandido, pa-

dre, delegado, serviçal, patrão etc.), implicando um exercício heterodiscursivo. “Por 

isso que o texto dramático é tão amoral e precisa ser tão isento de verdades” (FER-

RARIO, 2015). Nesse ponto, César informa que o entende por moralidade: “[...] um 

conjunto normativo que cada sociedade trata de constituir os seus membros a partir 

de seus interesses produtivos, e de seu conjunto de saberes” (FERRARIO, 2015). 
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Para que o autor possa penetrar nos universos individuais, que carregam morais que 

não são as suas, deve abster-se desse normativo, livrar-se de preconcepções e sen-

tir empaticamente a realidade do outro, apropriar-se dela, voltar a si, e representá-la, 

da maneira mais crível possível em suas falas e em seus gestos marcados no texto. 

“Então, esse é um exercício fantástico. Eu acho que a arte precisa se mostrar com-

pletamente amoral” (FERRARIO, 2015). 

 Nesse momento, um membro da plateia intervém: “Se fala de moral como re-

gras irredutíveis”. Essa é a deixa para que César aprofunde sua reflexão, levando, ao 

que me parece, a uma perspectiva de moral institucionalizada, deliberadamente 

construída, e sobre a qual, conscientes e ativos que somos, nos vemos capazes de 

desconstruí-la e torná-la uma nova moral, mais adequada à nossa ideia de justo. Es-

sa certeza, no entanto, não se sustenta. Além de institucional, a moral está arraigada 

e petrificada no sujeito, mesmos os mais críticos, aqueles que de primeira recusam o 

status quo, pois o veem como o disseminador de verdades falsas e generalizantes.  

 

É muito louco isso. Porque, por exemplo, [...] eu chego aqui num ato 
de consciência e digo: “A moral é construída. Ela é uma ação consti-
tutiva a partir dos agentes culturais numa perspectiva histórica. Eu 
tenho essa consciência de superioridade”. No entanto, alguém chega 
e diz assim: “Ok. Pois se coloque num ato sexual sobre a sua mãe”. 
Eu já sou tomado de asco. O demônio já pulsa na minha veia e eu 
digo assim: “Meu Deus do céu! Me limpe desse ato! É algo repug-
nante!”. Cadê sua frieza diante da compreensão da construção? 
(FERRARIO, 2015, grifo meu). 

 

 Dessa forma, pensa César, somos sujeitos e objetos do mesmo processo. É 

um processo compreensível (sei que há uma construção sócio-histórica da definição 

de moral), mas, ao mesmo tempo, não estou isento dela (sou preenchido de asco 

quando imagino uma relação sexual como minha progenitora, ou irmã, ou avó, ou 

qualquer outro parente, que caracterize uma relação incestuosa, cujo tabu da moral 

não permite elaborá-la e desmistificá-la). Será que isso é importante para nós? É útil 

para o nosso crescimento como sujeito? Se sim, encaro isso de peito aberto ou me 

esquivo da tarefa? A moral atua sobre todos e sobre cada um, em uns mais e em 

outros menos. Esse é o ponto a que detenho. 
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[...] acho que a dramaturgia mexe essa panela. Ela mexe essa panela 
dentro não do que é, mas do que poderia ser. Ou, como diz Brecht80, 
do que não deveria ser. Mas ela mexe essa panela, não do que é, mas 
nos espaços dos possíveis. Dentro dos nossos universos paralelos 
dos possíveis (FERRARIO, 2015). 

 

 Questionei César se, quando ele trata com a moral do outro, não deve, im-

prescindivelmente, despir-se da sua própria verdade. Ele concorda: “Eu não tenho 

dúvida. Eu acho que escrever – e eu tenho me deparado muito com isso – é um 

exercício de honestidade muito grande. Mais do que isso: é uma escolha por despir-

se” (FERRARIO, 2015). Nesse ato de desnudar-se diante do público, César lembra 

daquelas pessoas mais próximas que o enxergarão dentro do texto: “‘Caramba! Fu-

lano vai ler isso, vai entender isso, vai perceber isso...’, porque é um ato de honesti-

dade. Sobre isso eu também não tenho dúvida” (FERRARIO, 2015). Vê-se que para 

o ofício é preciso coragem de expor-se, incluindo nossos vícios e nossas virtudes. É 

nisso, justamente, assevera César, que está a parte mais interessante do processo 

de escrita, pois, ao nos despirmos, acessamos materiais interessantes dentro de nós 

mesmos. Elaborar o “exercício do outro”, nos destrona da nossa própria moral, fa-

zendo-nos refletir e desconstruir padrões de pensamento e de comportamento. 

“Mais úteis e ricos [padrões] são justamente aqueles que estão nos seus lados mais 

pobres, mais mesquinhos. Nos seus lados mais carregados de vício. Esses é que 

são os mais interessantes” (FERRARIO, 2015). A escrita é também atividade promo-

tora de autoconhecimento e de autoconstrução. 

 Para acessar a moral alheia, César pressupõe uma organização dialética, a 

fim de construir o(s) contrário(s). De outra forma, estaríamos por confundir o ato da 

escrita como ato terapêutico, visão da qual César discorda. Para ele, “o ato artístico 

sempre está por uma missão externa e maior do que o indivíduo (FERRARIO, 2015, 

grifo meu). Disso compreendi que, como o trabalho da concepção do teatro (texto e 

cena) é coletivo, a produção de sentido advinda daí deve repercutir sobre uma cole-

tividade de espectadores e não sobre os sujeitos fazedores, em vista das curas para 

seus males individuais. O teatro se pretende mais amplo, atingindo corações e men-

tes posicionadas do lado contrário ao palco. 

                                                           
80 “Bertolt Brecht (1898-1956) foi um dramaturgo, romancista e poeta alemão, criador do teatro épico 
antiaristotélico. Sua obra fugia dos interesses da elite dominante, visava esclarecer as questões 
sociais da época” (FRAZÃO, 2018). 
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 Acredito que a moral, como definida por César, pode ocupar, no ofício do 

dramaturgo ou de qualquer outro escritor, o papel de uma força centralizadora e ho-

mogeneizante, uma vez que atua como escudo para que o autor acesse as morais 

dos seus personagens, que, em seu espírito, coloquem-se à margem da moral ofici-

al, aquela socialmente compartilhada e aceita pelos membros dominantes de uma 

dada comunidade. Essa perspectiva remonta aos conceitos bakhtinianos de força 

centrípeta e de força centrífuga aplicadas na língua. Segundo Bakhtin (2015), as for-

ças centrípetas buscam a unificação da língua em um universo verboideológico. 

Nesse caso, as morais são definidas por instâncias (igreja, escola, governo etc.) que 

apregoam o canônico, o correto, o ideologicamente aceitável. Por outro lado, as for-

ças centrífugas atuam na descentralização e na separação da língua. Elas agem de 

modo a incluir a diversidade de línguas sociais no escopo do heterodiscurso. Dessa 

maneira, para ir ao encontro do sujeito-personagem, compreendendo-o como centro 

único de valores, acolhendo, portanto, a sua moral, é necessário alinhar-se às forças 

centrífugas, sendo o autor um dos seus propulsores. Essa responsabilidade é sua. 

Caso contrário, corre-se o risco enformar um todo artístico monológico e estéril. 

  

 

6.4 César Ferrario e o teatro dialógico 

 

 Ao nos dirigirmos ao teatro para assistir a uma peça, entramos em um acordo 

tácito, desde sempre conhecido e jamais questionado. Iremos ver e ouvir atores, en-

cenando um texto concebido antecipadamente, ensaiado à exaustão e só depois 

exposto à apreciação dos espectadores. Sabemos que o personagem no palco não 

se confunde com o ator que o representa. O cenário – uma fazenda, uma cidade, um 

quarto, um palácio –, seja qual for, não está de fato lá. É visto apenas simbolicamen-

te. As situações são ficcionais, ou, no mais, ficcionalizadas. Por que, então, vamos 

ao teatro? Sentimos prazer em sermos enganamos? Não. Somos atraídos pela pro-

dução de sentidos que ele nos desperta. Somos motivados pelas questões, na con-

dição de obra artística, que ele suscita e, claro, pelas respostas que potencialmente 

emanam de nós. 

Sob esse prisma, no lugar de espectador, posso pensar o teatro em uma 

perspectiva dialógica, dado que estabeleço com ele um diálogo. A cena que vejo 

representa uma realidade (fabular ou não) e eu respondo a essa representação, seja 
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com aprovação ou reprovação, repulsa ou atração, indiferença ou indignação. A res-

posta pode nem ser imediata. Posso guardar os sentidos que depreendi e deles 

apropriar-me em uma nova situação, agora no papel de enunciador. Respondo ao 

enunciado que, lá trás, absorvi. Com base em leituras da teoria do Círculo, esse se-

ria meu pressuposto em um debate sobre a atividade teatral e suas repercussões. 

Contudo, a análise do enunciado de César me fez ampliar o entendimento da dialo-

gia da escrita dramatúrgica. 

Vamos por partes. Inicialmente, temos o dramaturgo e o produto do seu ofí-

cio, o texto teatral. Este, como qualquer outro enunciado, é elaborado em resposta a 

outros enunciados. Abordei essa perspectiva quando caracterizei o texto dramatúr-

gico na qualidade de enunciado concreto sob a ótica bakhtiniana. Lá, o percebemos 

como “elo” na interação entre sujeitos. O dramaturgo é um deles, aquele que res-

ponde aos outros enunciados do seu tempo, bem como àqueles do passado aos 

quais teve acesso, de algum modo respondendo-os. A elaboração do sujeito-

dramaturgo sócio-histórico moldou o seu enunciado-teatro. Esse movimento esteve 

direcionado a um interlocutor, no caso, um espectador ou um leitor do produto artís-

tico. Conforme disse Bakhtin (2015, p. 55), “o falante procura orientar sua palavra – 

e o horizonte que a determina – no horizonte do outro que a interpreta, e entra em 

relações dialógicas com elementos desse horizonte”. O dramaturgo está firmemente 

localizado e ambientado no seu mundo concreto, por meio do qual dialoga. Em se 

tratando de uma perspectiva bakhtiniana de concepção da linguagem, reitero, o tex-

to dramatúrgico possui, como outros enunciados, uma dimensão dialógica, posto 

que responde a outros enunciados – passados ou contemporâneos – e serve de 

substrato a outros, construídos com base nele. Essa interação é o corpo dialógico, 

onde seus membros são todos os enunciados que com ele se relacionam. 

Como dito, ampliei essa perspectiva do dialogismo da escrita dramatúrgica. 

Percebi que ela não está circunscrita apenas ao espectador, mas inclui outros sujei-

tos. O diálogo com o espectador está no teatro como espetáculo, como encenação, 

como peça montada, o que inclui não apenas o texto, mas uma gama de elementos 

convocados para contribuir com os sentidos pretendidos com a montagem. Volto-

me, porém, para outros diálogos. Trata-se do dialogismo compreendido entre as li-

nhas do seu texto, dentre as falas dos personagens criados para aquela encenação. 

Com quem conversa? Que respostas são suscitas? É o que tento explorar. 
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 Em sua fala, César conta que sua experiência como dramaturgo nasceu pri-

mordialmente por um viés prático e não teórico, sendo essa mais uma particularida-

de do seu processo de criação. Com isso, quer dizer que o seu início na escrita para 

o teatro está mais relacionado ao seu exercício cotidiano na lida teatral do que com 

o estudo teorizado e sistematizado desse campo artístico. 

 

Eu aprendi ou eu aprendi a ter coragem de fazer dramaturgia não por 
um viés teórico, ou de leitura, ou de experiência literária. Mas acho 
que, primordialmente, dentro da sala de trabalho, entendendo o meca-
nismo do teatro, ou os mecanismos dos teatros [...], entendendo que 
existe uma sequência de acontecimentos, que existe uma sequência 
de ganchos... (FERRARIO, 2015). 

 

 Essa experiência o fez refletir que “um texto se efetiva muito por aquilo que se 

diz, mas sobretudo por aquilo que é omitido” (FERRARIO, 2015). Daí aponta, agora 

do ponto de vista teórico, o que os especialistas chamam de “metatexto”, que seria 

aquilo que não está dito, mas que nem por isso deixa de ser “lido”, posto que é “tex-

to que está omisso” (FERRARIO, 2015). Seria o que normalmente chamamos de 

“entrelinhas” – não exatamente o subentendido, que se constitui sobre materialida-

des do que está escrito –, mas de “vazios”, preenchidos a partir de diferentes pers-

pectivas de interpretação. Mas, onde nasce essa interpretação? 

Essa interpretação se origina em diversos agentes. Um deles é o encena-

dor81, ou os encenadores (se um trabalho coletivo). Dele(s) nascem, por meio de 

uma matriz sócio-histórica, os tons emotivo-volitivos com os quais irá materializar as 

falas e as rubricas apresentadas pelo dramaturgo. Temos, pois, um diálogo. Nele, 

falante e ouvinte – dramaturgo e encenador – não estão necessariamente frente a 

frente compartilhando ideias. Atentemos, por exemplo, à encenação de um texto 

clássico de Willian Shakespeare, morto há séculos. O falante e o ouvinte estão, pelo 

contrário, em tempos e espaços diversos, mas se encontram pelo texto e por meio 

dele conversam. “É ali [no texto] onde o encenador vai poder estabelecer as caracte-

rísticas, ou colocar sua personalidade enquanto artista, são as escolhas de cada 

encenação, são os espaços abertos, deixados dentro de cada texto” (FERRARIO, 

2015, grifo meu). São nos “espaços abertos” que eles dialogam. São essas lacunas 
                                                           
81 Entendo o “encenador” como todo(s) o agente(s) envolvido(s) com montagem de um espetáculo, 
seja diretor, assistente, produtor etc., que de algum modo interpreta o texto dramatúrgico, a fim de 
constituí-lo como evento artístico. 
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que são preenchidas pela interpretação do encenador. Nessas lacunas, o encenador 

tem a oportunidade de também gravar sua assinatura. 

Como já explorado, Bakhtin (2010) utiliza a assinatura como metáfora do re-

conhecimento do sujeito sobre o ato. Aqui, tratamos de um reconhecimento, uma 

tomada de posição responsável sobre a interpretação de um texto, um enunciado. O 

encenador, ao ligar-se ao texto, extrai dele uma interpretação. E, para dar corpo a 

essa intepretação, sobrepõe camadas de elementos, fontes de sentido, para que 

possa retransmitir a sua interpretação, agora aos espectadores. Para tanto, escolhe 

ou interfere na escola, conscientemente, de elenco, de figurino, de cenário, de trilha 

sonora etc. Tudo deve convergir às suas intenções comunicativas, que partiram, re-

pito, do texto do dramaturgo. Nessas escolhas, o encenador impõe sua assinatura. 

Ademais do espectador e do encenador, a fala de César recupera novos su-

jeitos do dialogismo da cena dramatúrgica. Entre eles, está o próprio ator. Pode-se 

com isso, inclusive, propor os quatro elementos desse diálogo: o dramaturgo, o en-

cenador, o ator e o espectador. Todos eles interpretam e respondem ao evento tea-

tral. Para tratar especialmente do agente que dá vida às falas do texto, César re-

monta ao seu papel de (também) ator. Essa ponderação se dá quando recorda da 

sua interpretação dos textos de Shakespeare, nas montagens do grupo Clowns. 

 

[...] quando eu pegava a mesma dramaturgia, o mesmo Shakespea-
re, e encadeava aquelas falas, eu percebia que existiam naquelas fa-
las propostas concretas de sentidos e de significados, mas entre uma 
fala e outra, entre uma cena e outra, entre um dito e outro, havia infi-
nitos espaços de costura, onde eu poderia colocar ali as minhas es-
colhas enquanto ator (FERRARIO, 2015, grifo meu). 

 

Os “espaços de costuras”, analiso, são os espaços em brancos, os vazios em 

que o encenador ou, nesse caso, o ator, vai preencher com a sua avaliação subjeti-

va, o que culmina com a modulação da fala, com o gesto que a acompanha, com a 

fisionomia que também constitui seus sentidos. Diz Bakhtin (2016a, p. 25) que “toda 

compreensão é prenhe de resposta [...]”. Por conseguinte, o ator interpreta o espaço 

em branco, o “espaço de costura”, e o preenche com alguma contestação, sua ava-

liação, que, a seu modo, perfeitamente ocupa a lacuna, a “falta” deixada pelo drama-

turgo com o intuito de obter respostas, quaisquer que sejam. Como depreende-se da 

metáfora de César, a costureira toma os pedaços de tecido e alinhava-os para dar a 

eles outra forma. A linha que os une é de responsabilidade total da artesã. Ela é 
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uma participante ativa no produto da costura. Da mesma maneira, o ator alinhava as 

falas dadas pelo dramaturgo e é participante ativo no todo artístico. 

César conta que, com o tempo, passou a entender que a escrita dramatúrgica 

é feita para a ação, e, mais que isso, para o deslocamento, este compreendido em 

sentido amplo. É deslocamento pois nele se movimentam outros agentes que não o 

autor. Ele, o texto, é criado para ser obrigatoriamente compartilhado, interpretado e 

reinterpretado, sejam quantas forem as ocasiões de encenação. A cada nova mon-

tagem, novos sentidos são depreendidos e novas formas de apresentá-lo são pen-

sadas. O texto dramatúrgico é, nessa acepção, uma cartografia, uma planta baixa do 

que viria a ser a casa, ou seja, o espetáculo. Essa planta, todavia, possui arestas, 

que são contornadas apenas pelos outros do diálogo que não o dramaturgo. César 

afirma que nesse tipo de texto é preciso haver “espaços de arejamento” (FERRA-

RIO, 2015) e destaca, por fim, os espaços dedicados ao diálogo com o espectador. 

 

[...] é muito importante – pelo menos eu vejo sempre isso na minha 
escrita – que ela anteveja os espaços do espectador. Que a gente 
nunca aponte de uma forma fechada as verdades, muito pelo contrá-
rio, que a gente abra caminhos possíveis pra que o sujeito que ob-
serva ou que assiste o que presencia esse evento, ele possa se pro-
jetar no mínimo de duas, três, quatro maneiras diferentes naquela fá-
bula, pra que ele possa assim também construí-la (FERRARIO, 
2015, grifo meu). 

 

Compreendo que César assume a responsabilidade de conversar com o es-

pectador. Para isso, apresenta “frentes” para esse diálogo, dado que não busca res-

tringir as possibilidades de sentido depreendidas do seu texto. Antevendo quais po-

dem ser os espaços de diálogo, não fecha questões, pelo contrário, amplia as alter-

nativas de respostas: “Eu acho que um espetáculo, ou uma peça, ele não pode se 

colocar como um articulador de verdades. Jamais” (FERRARIO, 2015). César en-

xerga o texto teatral “muito mais como aquilo que mexe ou articula ou confronta va-

lores, pensamentos, questões, pra que a gente possa se colocar em movimento, pra 

que a gente possa se colocar em ação”. Acredita, desse modo, que há uma proposi-

ção cênica em que o espectador poderá sempre colocar-se. Nessa direção, se um 

enunciado são os sentidos que dele se subtraem, o texto teatral é um enunciado que 

conta com participação inequívoca do espectador. “Eu acho que somente nesse lu-

gar se dá o evento teatral” (FERRARIO, 2015). 
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Pelo apresentado, reitero a proposição: a escrita dramatúrgica é dialógica por 

excelência. Os agentes do diálogo estão por todos os lados. De início, o dramaturgo, 

que elabora um texto dentro de um projeto de dizer, que, por sua vez, é uma respos-

ta/réplica a outros enunciados e a outros projetos de dizer. Temos também o ence-

nador, aquele que adere à mensagem contida no texto, mas que, além dos sentidos 

vistos na superfície, adentra aos sentidos mais profundos, contidos nas entrelinhas, 

nos “espaços de costura”, nos espaços em branco. Esse olhar crítico do encenador 

direciona o ator, que da mesma forma contribui com seus aportes apreciativos sobre 

a obra. Todo esse conjunto é fundamental para o acabamento artístico de um espe-

táculo dirigido a mais um sujeito: o espectador. Este também é agente do diálogo. 

Do mesmo modo que o encenador e o ator, ele também responde, ocupa vazios, se 

impõe subjetivamente. O(s) sentido(s), afinal, são vários, pois são muitos, e todos 

distintos, os universos axiológicos arrolados no processo de feitura teatral. 

 

***** 

 

Nesta seção, fiz uma apresentação do autor pessoa César Ferrario, apontando as-

pectos que, acredito, o particularizam enquanto sujeito. A partir disso, apontei atos 

éticos provenientes dessa sua condição no mundo. Em primeiro lugar, destaquei sua 

posição sobre a efemeridade do texto teatral. Acerca disso, o autor avaliou que o 

texto encenado possui um caráter transitório, posto que, a cada apresentação, se 

constitui um evento cênico sempre singular. Em seguida, identifiquei sua postura 

quanto à (a)moralidade da escrita para o teatro. Sobre essa questão, o autor afirmou 

que o dramaturgo deve eximir-se de qualquer verdade, para que possa assumir as 

verdades dos personagens, apropriando-se do heterodiscurso circulante. Por fim, 

com base em suas falas, defendi o teatro como instância dialógica por excelência, 

dado que múltiplos agentes podem ser identificados na concretização de um diálogo, 

continuamente atravessado por marcas axiológicas. 
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EPÍLOGO 

 

 

 

Não existe a primeira nem a última palavra, e 
não há limites para o contexto dialógico (este 
se estende ao passado sem limites e ao futuro 
sem limites). Nem os sentidos do passado, is-
to é, nascido no diálogo de séculos passados, 
podem jamais ser estáveis (concluídos, aca-
bados de uma vez por todas): eles irão sem-
pre mudar (renovando-se) no processo de de-
senvolvimento subsequente, diálogo futuro. 
 
 

Mikhail Bakhtin 

 

 

 

Nesta pesquisa, busquei defender a tese de que os escritores, como sujeitos 

sócio-históricos, conformam a criação literária a partir de uma relação concreta com o 

mundo da vida. Para isso, tomei como corpus as entrevistas concedidas ao projeto 

de extensão Voz e criação: escritores potiguares e seus processos criativos, que ide-

alizei na condição de editor de publicações da Editora da UFRN, entre 2014 e 2015. 

Naquela ocasião, o objetivo foi o de levar a público os processos de construção de 

textos de escritores norte-rio-grandenses de variados gêneros literários. Contudo, o 

material suscitou curiosidades que se converteram em questões de pesquisa. 

Para problematizar essas inquietações, apoiei-me no arcabouço teórico pro-

vindo do Círculo de Bakhtin. Dele, extraí uma compreensão de linguagem que a vê 

sob uma perspectiva dialógica. Isso implica dizer que todo enunciado – oral ou escrito 

– não se circunscreve tão somente ao material linguístico no qual ele está enformado. 

Além disso, o enunciado está composto por uma série de elementos extraverbais que 

constituem a cena enunciativa, incluindo o falante e o ouvinte. Leva-se em conta ain-

da todos os posicionamentos axiológicos que emanam desses sujeitos, ambos con-

siderados em sua plenitude, isto é, vistos em sua condição de sujeito sócio-histórico. 

Esse sujeito se posiciona valorativamente por meio do ato ético – um agir responsá-

vel –, expondo suas ideologias, também elaboradas sócio-historicamente. 
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Com essa perspectiva, adotei como objetivos de pesquisa: (1) depreender 

atos éticos nos enunciados dos escritores analisados; (2) discutir os posicionamen-

tos axiológicos assumidos pelos escritores frente a esses atos; e (3) interpretar dia-

logicamente como esses atos e esses posicionamentos se relacionam com suas 

práticas de escrita. 

Para tanto, organizei esta tese em seis seções. A primeira ocupou-se em 

apresentar com mais profundidade o aporte teórico escolhido. Em vista disso, utili-

zei-me da entrevista do poeta Paulo de Tarso Correia de Melo, que serviu de ilustra-

ção aos conceitos abordados, bem como para a caracterização do evento de lingua-

gem do qual foram extraídas as entrevistas. A seção ainda foi útil para expor algu-

mas consequências metodológicas das escolhas teóricas. Na segunda seção, tendo 

em conta que objetivava uma análise de enunciados de escritores, busquei caracte-

rizar a figura do autor sob o olhar de distintos teóricos (Roland Barthes, Michel Fou-

cault, Roger Chartier), construindo pontes com o pensamento de Bakhtin acerca do 

assunto. Ressaltei ainda a figura do autor pessoa, conceito bakhtiniano que trata do 

sujeito autor na vida concreta e sobre o qual, de fato, recaiu a análise. Na terceira 

seção, tentei aliar a noção de autor pessoa com a noção, também bakhtiniana, de 

ato ético. Aqui, acredito, foi a aposta mais arriscada da investigação, uma vez que 

essa ligação é inédita e poderia concluir-se de modo insatisfatório. Para desviar-me 

desse malfadado fim, argumentei que o conceito bakhtiniano de ato ético tem como 

base um sujeito concreto e situado, que, no caso desta tese, reflete-se no próprio 

autor pessoa, o artista entrevistado pelo Voz e criação e, portanto, enunciador sobre 

o qual dediquei a análise. As seções quatro, cinco e seis foram destinadas às inter-

pretações dos enunciados dos três escritores escolhidos: Diva Cunha, Tarcísio Gur-

gel e César Ferrario. 

Sobre cada um, individualmente, contemplei o primeiro objetivo de pesquisa: 

depreender atos éticos nos enunciados dos escritores analisados. Para isso, elen-

quei o que chamei de temas. Em Diva Cunha, destaquei: (a) a escrita engajada; (b) 

a mulher na literatura; e (c) a antropofagia com João Cabral de Melo Neto. Em Tarcí-

sio Gurgel, foi problematizada: (a) a literatura versus realidade; (b) a construção de 

linguagem(ns); e (c) a escrita memorialística. Em César Ferrario, por seu turno, fri-

sei: (a) a efemeridade do texto teatral; (b) o teatro (a)moral; e (c) o teatro dialógico. A 

ideia foi a de enxergar em cada um deles um posicionamento valorativo, ético e res-

ponsável. 
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A análise desses posicionamentos foi a resposta ao segundo objetivo de pes-

quisa: discutir os posicionamentos axiológicos assumidos pelos escritores frente a 

esses atos. Vejamos, resumidamente, a seguir. 

Diva Cunha: (a) a autora expôs seu desejo/necessidade em concretizar uma 

poesia tida como engajada, de modo a contestar uma realidade sócio-política pro-

fundamente desigual; (b) defendeu que as mulheres estão situadas em um ambiente 

muito distinto daquele vivido pelo homem, e, por esse motivo, refrata a realidade vi-

venciada, culminando na materialização de uma escrita, de fato, feminina; (c) reve-

lou uma relação antropofágica com o poeta João Cabral de Melo Neto, a quem, ini-

cialmente, considerava “intragável”. 

Tarcísio Gurgel: (a) o autor ressaltou que a realidade a sua volta exerce gran-

de influência nas suas histórias, mas destaca que sobre essa realidade deve haver 

um exercício de recriação por parte do artista; (b) explicou que sua prática literária, 

no tocante à construção de linguagem(ens), está alicerçada sobre uma unidade da 

cultura, essencialmente, uma unidade da cultura do Rio Grande do Norte; (c) mani-

festou sua consciência viva sobre a memória, em especial a memória familiar, dire-

cionando-lhe um intenso olhar amoroso no seu resgate pela escrita. 

 César Ferrario: (a) o dramaturgo avaliou que o texto, quando encenado, tem 

caráter transitório, pois, a cada apresentação, contemplamos um novo evento cêni-

co; (b) declarou que o dramaturgo deve resistir a qualquer verdade preconcebida, 

pois assim pode assumir as verdades dos personagens, valendo-se do heterodis-

curso que lhes cabe; (c) corroborou com a ideia do teatro como instância dialógica 

por excelência, posto que diversos sujeitos estão axiologicamente envolvidos na rea-

lização do evento. 

 No que se refere ao terceiro objetivo – interpretar dialogicamente como esses 

atos e esses posicionamentos se relacionam com suas práticas de escrita –, faço as 

seguintes considerações. 

Diva Cunha: (a) a poeta publicou, ao final de 2014, alguns dos seus poemas 

politicamente engajados na revista da Academia Norte-rio-grandense de Letras; (b) 

escreve, continuamente, sobre “temas recorrentes”, que, segundo ela, fazem parte 

do universo feminino; (c) materializou um diálogo com João Cabral na forma de um 

conjunto de poemas, intitulado Cabralinas, e publicado no livro Resina (2009). 

Tarcísio Gurgel: (a) o autor admitiu que a realidade é substrato da sua escrita, 

mas que, para isso, busca “transmudar”, “sobrepujar” ou “surpreender” a realidade; 
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(b) reconheceu que almejou construir uma nova linguagem em Os Macatuba, consi-

derando o cenário literário local da época; (c) publicou o Inventário do possível 

(2015), obra em que relata episódios da memória familiar. 

César Ferrario: (a) o escritor revelou que, durante a escrita, pensa que o texto 

será encenado em determinado tempo e lugar, interferindo no evento cênico. Ade-

mais, alimenta, hoje, o desejo de publicar suas peças (como fez com Guerra, formi-

gas e palhaços), a fim de fugir da efemeridade teatral; (b) propôs que, sem o “exer-

cício do outro”, no qual a moral deve ser deixada de lado, o resultado da escrita será 

medíocre, posto que o dramaturgo será incapaz de adentar o universo do persona-

gem; (c) expôs que constrói seus textos com “espaços abertos”, através dos quais 

outros agentes do teatro podem efetivar um diálogo. 

 Acredito que o corpus permitiu-me responder as questões de pesquisa. Com 

base nessas respostas, avalio que é admissível a tese proposta: escritores, como 

sujeitos sócio-históricos, conformam a criação literária a partir de uma relação con-

creta com o mundo da vida. Em outras palavras, afirmo que os escritores analisados 

se caracterizam como sujeitos ativos, participantes na vida, constituindo, por meio 

dela, suas posições axiológicas. Essas posições, por sua vez, estão implicadas em 

todo fazer literário, que, como todo agir humano, é soerguido axiologicamente. Nes-

se sentido, diversos aspectos do exercício literário, como escolha de temas, méto-

dos de escrita, leitores-espectadores imaginados, formação de linguagens etc. são 

conformados por atos éticos de sujeitos concretos. 

 Do ponto de vista metodológico, entendo que a pesquisa obteve êxito nos 

direcionamentos preconizados pelo Círculo de Bakhtin para uma metodologia da 

pesquisa com a língua(gem). Conforme exposto, nesse tipo de investigação, consi-

dera-se não apenas o material linguístico, mas também o aspecto extraverbal da 

palavra, compondo uma “análise sociológica” (VOLOSHÍNOV, 2013). Com essa in-

tenção, busquei adentrar a dimensão humana do discurso (BRAIT, 2004), que en-

tende a linguagem como uma construção baseada no diálogo entre o eu e o outro, 

ambos sujeitos situados e ativamente responsáveis. Foi dessa forma que procurei 

enxergar os escritores aqui analisados. Essa presença/participação na vida foi im-

prescindível para uma interpretação dos seus enunciados sob o viés dialógico. Afi-

nal, sob essas lentes teóricas, o ser está implicado no dizer.  

Quando trato da relação ser-dizer, é necessário sublinhar que coloquei-me na 

pesquisa como um outro interlocutor, não aquele que interpôs perguntas nas entre-
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vistas, mas o interlocutor-pesquisador, ouvindo vozes e refratando-as em minha pró-

pria narrativa. Não é à toa que esta tese está escrita em primeira pessoa do singular, 

embora algumas vezes tenha optado pela voz passiva sintética, geralmente no mo-

mento de apontar ideias suscetíveis à conclusão por parte de qualquer lei-

tor/pesquisador. Do começo ao fim, pareceu-me muito difícil abandonar as formas de 

neutralidade que se observa com a primeira pessoa do plural, comumente utilizada 

na escrita dita científica (também por mim, vale salientar). Penso que é verdadeiro 

pensar em “nós” somente se considero que qualquer estudo é feito a partir de contri-

buições diversas (teóricos, orientador(a), colegas etc.), porém, nesta tese, coube-me 

o acabamento final. Essa é uma responsabilidade minha. Como sujeito ético, assumo 

esse dever. Ao evocar uma orientação bakhtiniana de pesquisa, defendo que devo 

estar marcado, linguisticamente inclusive, enquanto autor de um discurso. 

 É importante destacar ainda que defendi a filiação deste estudo à Linguística 

Aplicada. Para isso, fiz coro à proposta de Moita Lopes (2006), para quem esse cam-

po precisa adentrar e fundir-se a outros campos, rompendo os limites das ciências e 

produzindo um conhecimento interdisciplinar, ou melhor, indisciplinar, haja vista ser 

primordial a quebra de uma visão tradicional de ciência, uma visão compartimentali-

zada do mundo e da produção científica. Como faz parte dos objetivos da Linguística 

Aplicada interpretar o sujeito em sua complexidade, outros conhecimentos devem ser 

lançados à arena dialógica, municiando o pesquisador dos dados necessários a uma 

interpretação igualmente complexa. Para compreender mais a fundo meus sujeitos, 

tive de invadir seus universos, apropriando-me de ideias/conceitos que não se limi-

tam à “simples” Linguística. Nesse percurso, textos sobre prosa, poesia e dramatur-

gia foram alguns das leituras necessárias a uma melhor compreensão dos “indícios” 

(GINZBURG, 1989) deixados por Diva, Tarcísio e César em seus enunciados. 

Ao final, aventuro-me a descrever acerca do impacto desta pesquisa sob três 

diferentes óticas: a de leitor, a de pesquisador e a de editor. 

Como leitor, adquiri uma nova perspectiva sobre a leitura. Possivelmente, subi 

algum degrau na escala de eficiência dessa prática. Hoje, posso empenhar-me em 

distinguir os diferentes heterodiscursos presentes em uma obra. E, sabendo disso, 

ampliar as possibilidades de significações daí advindas. 

Como pesquisador, vejo-me mais maduro. Após as experiências de monogra-

fia na graduação, dissertação no mestrado e esta tese, reconheço-me mais atento e 

mais capaz de identificar problemáticas passíveis de investigações científicas. Espe-
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cialmente aqui, fui desafiado a expor-me, situação que me deixa um tanto desconfor-

tável, mas que, ao fim, considero ter sido a melhor estratégia para levar a cabo um 

estudo com essas características. Avalio que o discurso científico não precisa ser 

uno, pois não são unos os objetos de investigação. No caso da pesquisa em ciên-

cias humanas, julgo que é legítima a presença do pesquisador na narrativa. Nesse 

campo, o sujeito investigado é o protagonista, mas, sem dúvida, meu trato com ele 

refrata-se subjetivamente nas suas expressões. 

Como editor, aprofundei minha compreensão acerca do autor, meu primeiro 

interlocutor na feitura de uma obra para publicação. Hoje, mais do que ontem, reco-

nheço-o em seu lugar, sob suas circunstâncias e sob os valores que o organizam 

como participante da vida. É comum citar a possibilidade de uma tensa relação entre 

editor e autor, pois o primeiro busca intervir sobre o texto produzido pelo segundo, 

que, acometido por desconfiança ou mesmo vaidade, rechaça qualquer proposição 

de aperfeiçoamento do texto. Não há dúvida de que essas características irão per-

manecer, mas um editor ciente do “habitat” do seu autor pode lhe dirigir um olhar 

mais amoroso, empático e compreensivo. Uma atenção afetuosa destensiona até as 

mais duras relações. 

Um último adendo: no Prólogo, referi-me ao editor Luiz Schwarcz quando do 

meu interesse nos processos criativos da escrita ficcional. Neste Epílogo, o interesse 

permanece e se intensifica. Lidas e relidas as muitas histórias acerca da atividade 

literária, sinto-me entusiasmado em começar algum projeto na ficção. Tenho na ca-

beça algumas histórias e alguns personagens. Continuarei conversando com eles, 

buscarei suas verdades, descobrirei o que escondem, contarei minhas limitações, 

trocaremos confidências. Ao fim, teremos ao menos um bom diálogo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Repercussão do projeto Voz e criação, com Paulo de Tarso 
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ANEXO B – Repercussão do projeto Voz e criação, com Diva Cunha 
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ANEXO C – Repercussão do projeto Voz e criação, com Vicente Serejo 
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 ANEXO D – Repercussão do projeto Voz e criação, com Francisco Ivan 
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ANEXO E – Repercussão do projeto Voz e criação, com Francisco Ivan 
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ANEXO F – Repercussão do projeto Voz e criação, com Francisco Ivan 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Cartaz de divulgação do Voz e criação, com Paulo de Tarso 

Correia de Melo 
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APÊNDICE B – Cartaz de divulgação do Voz e criação, com Tarcísio Gurgel 
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APÊNDICE C – Cartaz de divulgação do Voz e criação, com Diva Cunha 
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APÊNDICE D – Cartaz de divulgação do Voz e criação, com Vicente Serejo 
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APÊNDICE E – Cartaz de divulgação do Voz e criação, com Francisco Ivan 
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APÊNDICE F – Banner de divulgação do Voz e criação, com César Ferrario 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G – Banner de divulgação do Voz e criação, com Edilson Pinto 
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APÊNDICE H – Roteiro de entrevista (Vicente Serejo) 

 

1. Pode falar sobre o seu percurso de cronista na imprensa potiguar, como ela co-

meçou e como vem se desenvolvendo até hoje? 

2. Você tem uma definição para o gênero crônica? 

3. Tudo cabe na crônica? Ou a crônica tem limites?  

4. Acredito que podemos afirmar que muitas crônicas elegem “personagens” e su-

as histórias. Que elementos deve ter esse “personagem” para se tornar uma 

crônica? 

5. Como é o seu processo de escrita? Você escreve todos os dias? Carrega o fa-

moso caderninho de anotações? Fica desesperado com prazos? É daqueles pa-

ra os quais escrever é doloroso ou é uma atividade tranquila? 

6. Quais são as suas principais influências como cronista? 

7. Em várias crônicas você compartilha do seu dia a dia. Como é compartilhar coi-

sas íntimas, que acabam se tornando públicas? 

8. Muitas vezes o cronista assume posições de crítica enquanto membro de uma 

sociedade. Você se considera um “militante”, um “guardião da democracia”, co-

mo alguns classificam os jornalistas, ou apenas um escritor que observa a reali-

dade e toma posições de acordo com sua consciência? 

9. O leitor imaginado influencia na sua escrita? Se sim, de que forma? 

10. Toda a sua obra tem um trabalho muito grande com a memória. Até que ponto o 

que você escreve é realidade e até que ponto é ficção? 

11. O fácil acesso a informações por meio de tecnologias digitais modificou seu pro-

cesso de criação? 

12. Cada crônica tem o seu valor em determinado tempo ou pode extrapolar esse 

tempo? 
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APÊNDICE I – Roteiro de entrevista (Francisco Ivan) 

 
 

1. Como começou a escrever? 

2. Tem algum ritual de escrita? 

3. Suas ideologias pessoais estão presentes no seu texto? De que forma? Até que 

ponto? 

4. De que maneira os eventos da sua experiência pessoal se articulam com a sua 

escrita? 

5. Como compõe seu eu lírico? 

6. O leitor imaginado influencia na sua escrita? Se sim, de que forma? 

7. Tem algum dos livros que seja o seu preferido, que considera o mais bem cons-

truído? Qual? Por quê? 

8. Como foi a concepção dele? O que o influenciou? Como conduziu os trabalhos? 

9. Você é autor de [gênero]. Por que a escolha desse gênero? 

10.  O fato de a maioria dos leitores dos seus textos serem do Rio Grande do Norte 

interfere de algum modo no seu processo criativo? 
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APÊNDICE J – Roteiro de entrevista (Edilson Pinto) 

 
 

1. Você pode nos fazer a sua apresentação? 

2. Pode falar sobre o seu percurso de escritor, como ele começou e como vem se 

desenvolvendo até hoje? 

3. Você idealiza uma definição para os gêneros crônica e conto? Você pensa nisso 

enquanto escreve? 

4. Como é o seu processo de escrita? Você escreve todos os dias? Carrega o fa-

moso caderninho de anotações? É daqueles para os quais escrever é doloroso 

ou é uma atividade tranquila? 

5. Quais são as suas principais influências como escritor? 

6. Tudo cabe na crônica? Ou a crônica tem limites?  

7. Até que ponto o que você escreve é realidade e até que ponto é ficção? 

8. Você acredita que o escritor deve captar a realidade do seu tempo e transformá-

la em literatura, ou sua missão é tão só produzir entretenimento? 

9. Acredito que podemos afirmar que muitas crônicas ou contos elegem “persona-

gens” e suas histórias. Que elementos deve ter esse “personagem” para se tor-

nar um texto seu? 

10. Na orelha de “Sísifo apaixonado”, o jornalista Carlos Santos descreve uma fala 

própria direciona a você: “- Homem, deixe de moleza! Escreva; faça um artigo ou 

crônica. Se não deixo de lhe pagar aquele soldo “robusto” – Chego a pressioná-

lo em nome do blog Carlos Santos.” Existe uma pressão do tempo sobre o seu 

trabalho de escritor? Como você lida com isso? 

11. No prefácio de “Sísifo apaixonado”, o escritor Clauder Arcanjo declara-se um 

“leitor apaixonado” pelo seu texto. Pensando nisso, existe para você um leitor 

imaginado? Esse eleitor influencia na sua escrita? Se sim, de que forma? 

12. Cada crônica/conto tem o seu valor em determinado tempo ou pode extrapolar 

esse tempo? 

13. As tecnologias digitais influenciam seu processo de criação? 
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APÊNDICE L – Roteiro de entrevista (César Ferrario) 

 
1. Por favor, faça-nos a sua apresentação. 

2. Como começou a escrever? 

3.  Tem algum ritual de escrita? 

4. Como compõe seus personagens? (Inserir dentro de alguma outra questão). 

 

Portal G1, de 25 de abril de 2015: 'Abrazo' volta aos palcos do Barracão do Clowns 

em Natal: “A peça é livremente inspirada em ‘O Livros dos Abraços’, de Eduardo Ga-

leano, e tem a pretensão de reconstruir o universo no exílio inviolável de uma crian-

ça: a sua própria imaginação.” 

5. Qual a forma encontrada para tratar de temas, tidos como áridos, com o público 

infanto-juvenil? 

 

Novo Jornal, de 14 de junho 2015: Ator César Ferrario lança livro "Guerra, formigas 

e palhaços”. “Quando eu escrevi o ‘Guerras’ por exemplo, nunca imaginei que aque-

le texto seria lido, e sim encenado. Me realizei muito quando isso aconteceu, porque 

para um dramaturgo essa é a publicação [...]” 

6. O que predomina na criação do seu texto: pensar como ele será encenado ou 

como ele será lido enquanto livro? como conciliar essa dualidade do texto drama-

túrgico? 

 

Tribuna do Norte, 13 de junho de 2015: A dramaturgia de César Ferrario, reporta-

gem de Yuno Silva: “Argumentos para escrever, garante Ferrario, não faltam. “Mas 

até a ideia se efetivar e virar dramaturgia é um processo não tão simples”. 

7. Você pode esmiuçar, no seu modo de ver, qual o processo de tornar um argu-

mento em dramaturgia? 

 

Ainda na mesma reportagem, tratando de trabalhos futuros, você afirma: “[...] agora 

vem o “Desafios”, [...]. Estou quase terminando de escrever, e antes da versão final 

ele vai para a sala de ensaios para possivelmente sofrer algumas transformações.  

8. Como você enxerga essas transformações sofridas pelo texto no momento da 

montagem? Faz parte do processo de construção? Existe um momento que ele 

está finalizado? 
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Blog A seda e larva, que parece um diário sobre a montagem do espetáculo de 

mesmo nome. Na postagem de 22 de junho de 2015, Joanisa Prates, escreve: “Eu e 

Nara Kelly chegamos à sede do Estação um pouco mais cedo, para preparar o am-

biente para o novo momento, o novo ciclo, o novo processo do grupo, instigado des-

de 2012 por duas atrizes sedentas de questões, com o pulso e o grito feminino a 

transbordar da boca. Preparamos café, enquanto Marcelino traz o bolo de laranja e o 

tão esperado texto a ser lido por Giovanna Araújo e Nara Kelly, mestra e aprendiz, 

seguindo as indicações do próprio texto e do diretor.” 

9. Pensando na montagem do espetáculo como um outro processo criativo, do qual 

o autor nem sempre acompanha. De que modo você, enquanto autor, se sente 

diante de releituras do seu texto? 

10. De que modo seu ofício como ator influencia no seu trabalho como dramaturgo? 

 

Portal G1, de 05 de dezembro de 2014: Espetáculo 'Quintal de Luís' revive memórias 

e obra de Câmara Cascudo: “No palco em forma de arena sete brincantes revivem 

as memórias e fragmentos (reais e fictícios) da vida e obra de Luís da Câmara Cas-

cudo.” 

11. Sobre esse espetáculo, de que forma você buscou reconstruir a memória de cas-

cudo? Como se deu essa pesquisa? 
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APÊNDICE M – Termo de autorização da entrevista (Diva Cunha) 
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APÊNDICE N – Termo de autorização da entrevista (Tarcísio Gurgel) 
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APÊNDICE O – Termo de autorização da entrevista (César Ferrario) 

 

 

 


