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RESUMO: Este trabalho de dissertação apresenta as reflexões sobre o lugar da autoria na 

literatura contemporânea com base na ficção de Chico Buarque. Para tanto, procurou-se tratar, 

ao longo de seu desenvolvimento, questões relativas ao tema proposto. Partiu-se da hipótese 

de uma possível ressignificação da função autoral, o que tornaria o lugar da autoria na 

literatura contemporânea o espaço de (re)criação artística e de metalinguagem que se valem 

de uma complexa relação entre o nome do autor e a atividade profissional de escritor. Para a 

verificação da validade ou da refutação de tal hipótese, buscou-se a discussão de conceitos 

clássicos e atuais acerca da temática da autoria. Valeu-se como referencial teórico para as 

análises e verificação das afirmações apresentadas neste trabalho, os postulados de Roland 

Barthes (2004) sobre a morte do autor; as reflexões de Michel Foucault (2002) sobre o que é 

um autor; as contribuições de Brunn (2002) a respeito da história da autoria e as proposições 

de Claudio do Carmo (2008) sobre a literatura contemporânea. Espera-se que o resultado 

deste trabalho possa contribuir com os estudos teóricos acerca das questões da autoria e da 

identidade autoral no cenário da literatura contemporânea e, assim, possa se tornar uma fonte 

para futuras pesquisas acerca da temática da autoria na ficção contemporânea aqui abordada. 

 

Palavras-chave: Literatura. Chico Buarque. Romance contemporâneo. Representação. 

Autoria. 
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ABSTRACT: This dissertation presents the thoughts about the place of authorship in 

contemporary literature based on the fiction of Chico Buarque. To this end, we tried to 

address over its development, issues of authorship. We started from the hypothesis of a 

possible redefinition of the role of authorship, which would make the place of authorship in 

contemporary literature the space of artistic (re)creation and metalanguage the rely on a 

intricate relation between the author’s name and professional activity of writer. To verify the 

validity or refute this hypothesis, we sought the discussion of classic and current concepts on 

the subject of authorship. We based as the theoretical framework for analysis and verification 

of the claims presented in this paper, the postulates of Roland Barthes about the author’s 

death; the reflections of Michel Foucault about what is an author; the contributions of Brunn 

(2002) about the authorship’s history and the propositions of Claudio do Carmo about the 

contemporary literature. It is hoped that the outcome of this project can contribute to the 

theoretical studies about the issue of authorship and authorial identity in the setting of 

contemporary literature, and thus can become a source for future research on the subject 

discussed here. 

 

Key-words: Literature. Chico Buarque. Contemporary novel. Representation. Authorship. 
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INTRODUÇÃO  

 

Tratar de literatura contemporânea e de autoria realizada com a ficção de Chico 

Buarque é abordar essa produção ficcional como lugar de desestabilização, de questionamento 

da verdade autoral, determinada pela intenção de quem escreve ou, ao contrário, do fascismo 

da língua, alcançado a partir de um deslocamento autoral ou de uma pós-autoria do artista. 

Isso porque “no diapasão das composições de Chico Buarque na MPB, ocupa um singular 

espaço o tempo – tematizado e/ou figurado em concretude sonora. No arco que se desdobra de 

meados da década de 60 até a contemporaneidade” (MENESES, 2004, p. 147). Nesse sentido, 

reportar-se ao ficcionista sem trilhar o caminho feito pelo compositor desde sua primeira 

aparição, por vezes, torna-se tarefa dificultosa. O grau dessa dificuldade é ampliado quando se 

pensa também, conforme Sant’Anna (2004, p. 161), que “os textos de música popular 

brasileira passaram a ser estudados [...] nos cursos de literatura”.  

A maior evidência dada ao talento musical do artista – as participações nos festivais de 

música popular como compositor ou como intérprete, as aparições na televisão e músicas 

tocadas nas rádios – solidificou no imaginário do público, o retrato do músico que ora cantou 

samba ora canções de protesto e, sobretudo, o lirismo amoroso com temas de abordagem 

feminina. Assim, destinou-se ao segundo plano, a habilidade do artista para a escrita ficcional. 

Ao lado de sua carreira musical, Chico Buarque desenvolveu sua dramaturgia desde os anos 

de 1960. Não por coincidência as peças por ele assinadas apresentam títulos que são também 

de letras de músicas de sua autoria e o texto dramático se mostra muito próximo aos musicais 

de teatro, com trilhas sonoras também compostas pelo artista. Para Gouveia (2004, p. 188), se 

tomarmos a dramaturgia de Chico Buarque “como literatura dramática, privilegiando o 

sistema de signos em si, então o texto é elevado à categoria central da obra [...] o texto torna-

se autônomo e realiza sua função artística”. Fica evidenciada, desse modo, uma estreita 

relação entre duas linguagens artísticas distintas, mas que parecem ser dominadas pelo autor 

de Roda Viva e de Ópera do malandro, postas em permanente diálogo. 

É com essa mesma destreza, também, que Chico Buarque se lança em seu caminho 

pela literatura de ficção, iniciada em meados dos anos de 1990, “resultando romances que 

combinam as qualidades de best sellers com as narrativas épicas, retornando aos clássicos 

mitos de fundação” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 29). Ainda assim, consegue trazer em seu 

bojo indagações que fazem repensar a ideia clássica do autor como sujeito produtor de 

discursos e de criador de personagens. Ao longo de seu desenvolvimento, a ficção de seus 

romances questiona amplamente a função autoral e evidencia os jogos de escrita que funde 
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vozes e funções de autor, escritor, narrador e personagens, linguagem e intenção. Nesse 

sentido, “o papel e a função do autor contemporâneo são desafiados” (SCHØLLHAMMER, 

2009, p. 39). 

É nessa perspectiva que Estorvo (1991), romance que marca a entrada de Chico 

Buarque na literatura brasileira, inaugura esses questionamentos ao (con)fundir a voz do 

narrador com a voz de um observador de ações de outros personagens. (Con)Fundem-se 

também as ações dos personagens e os planos de mundos ficcional, onírico e concreto. Os 

personagens são mostrados como fantoches, sem determinação e sem rumo em situações que 

fogem do controle e das capacidades humanas de resolvê-las, resultando em um profundo 

questionamento existencial acerca de si mesmo e do mundo (SCHØLLHAMMER, 2009), 

como se pode observar no fragmento seguinte: 

 

Através do olho mágico ao contrário, me vê como se fosse um homem 

côncavo. Assim ele me viu chegar, grudar o olho no buraco e tentar decifrá-

lo, me viu fugir em câmara lenta [...] Só sei que era alguém que há muito 

tempo esteve comigo. [...] Da janela do sexto andar posso espreitar a calçada 

do edifício. O homem logo aparece, para no meio-fio e não levanta os olhos 

para minha janela, como eu faria se fosse ele (BUARQUE, 1991, pp. 12-13). 

 

Por sua vez, Budapeste (2003), o terceiro trabalho do artista como ficcionista, surge 

oportunamente para os estudos sobre a autoria e o papel do autor, como o ápice de um 

questionamento em torno de sua função, de sua intenção e do desejo de reconhecimento. Isso 

se deve ao fato de ser um livro em cuja capa figurem dois títulos e dois nomes de autor, além 

de “uma série de paradoxos [...] em torno da ideia autoral e dos sentimentos que a envolvem: 

valor, autoridade, propriedade” (DELMASCHIO, 2010, s/p), dissolvido em personagens 

ghost-writers que escrevem à maneira do personagem-narrador, que por sua vez, escreve 

profissionalmente à sombra do nome de outros. De certo modo, tem-se em Budapeste (2003), 

uma “literatura sobre literatura, ficção que discute sua própria construção e reflete sobre como 

tais mecanismos afetam a percepção do mundo que se costuma reconhecer como real” 

(SCHØLLHAMMER, 2009, p. 30), como se percebe no trecho a seguir: 

 

Mas agora, ainda que encontrasse os óculos de leitura, eu não me animaria a 

abrir meu próprio livro, de cujo conteúdo mal me lembrava. [...] Encontraria 

quem sabe um programa de assuntos literários, com sorte uma mesa-redonda 

onde falassem do meu livro, alguma atriz bonita a declamar meus fraseados 

(BUARQUE, 2003, p. 96). 
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As questões que vêm anexas com a leitura dos romances Estorvo (1991) e Budapeste 

(2003) são: Qual a concepção de autoria que a ficção de Chico Buarque apresenta, discute e 

questiona ao longo de seu desenvolvimento? É possível, a partir da análise da ficção de Chico 

Buarque definir/conceituar a autoria e o lugar do autor na literatura contemporânea?  

Acredita-se que com a literatura contemporânea de Chico Buarque, o autor é 

deslocado para o entre-lugar de representações que se realizam nos planos externo e interno 

da ficção. Isso significa dizer que o autor consegue por meio da metalinguagem, representar a 

si mesmo e a sua obra, evidenciando uma ressignificação da função autoral. Esta passa do 

fazer literário (criação estética) para registros do que se vê e se ouve de outrem, narrados por 

um sujeito que escrevendo de fora, converte-se internamente, em um personagem que se 

(con)funde na voz  do narrador ou de outros personagens. Observe os fragmentos a seguir:  

 

Aos poucos, os pensamentos amontoados na cabeça vão se acomodando, 

bem ou mal se encaixam uns nos outros, e é um consolo quando cessa o 

atrito dos pensamentos, e vai se fechando a cabeça, apertando-se nela 

mesma, a cabeça restando como que oca por fora. O sono chega como um 

barco pelas costas, e para partir é necessário estar desatento, pois se você 

olhar para o barco, perde a viagem, cai em seco, tomba onde você já está 

(BUARQUE, 1991, p. 29).  

 

Realmente inacreditável, falava, e me olhava admirada, e fazia comentários, 

pão de abóbora, de onde tiraste isso? Coral de ventríloquos, realmente 

inacreditável, e essa cidade do Rio de Janeiro, essas praias, essa gente 

andando para lugar nenhum, e essa mulher Vanda, de onde tiraste isso? 

Realmente inacreditável, realmente inacreditável, e eu sentia o sangue me 

subindo à cabeça aos borbotões (BUARQUE, 2003, p. 169). 

 

Percebe-se que se em Estorvo (1991) o personagem que narra e apresenta seu mundo a 

partir da visão que tem de um olho mágico como se observasse tudo que se passa de maneira 

côncava, distorcida e influenciada pelo sono, em Budapeste (2003), o narrador se refere a um 

coral de ventríloquos. Nos dois romances que têm o nome de Chico Buarque assumindo a 

autoria literária e legal (responsabilidade jurídica), os aspectos da ficção que aí se destacam, 

ou seja, a temática da autoria, convidam a “um sem fim de simulacros e armadilhas 

especulares em que o nome do autor é apenas um dos elementos, dificultando inclusive uma 

clara delimitação entre real e ficcional” (DELMASCHIO, 2010, s/p). Desse modo, as lacunas 

do texto se alargaram e os espaços vazios agigantaram-se para significar também no e pelo 

silêncio. Entre um parágrafo e outro, ou melhor, entre um fragmento e outro, há a 

possibilidade de se escrever e se narrar outros relatos que explicariam e interpretariam o 

informe principal, exigindo, assim, uma participação mais ativa de quem lê.  
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A investigação que segue sobre a concepção de autoria a partir da ficção dos romances 

de Chico Buarque busca, então, analisar a relação entre autor/escritor/narrador/personagem no 

contexto da literatura contemporânea, temas que encontram na contemporaneidade, vez e 

espaço para análises e questionamentos teóricos e verificações acerca da pós-teoria de Barthes 

(2004) e Foucault (2002), que caracterizam o pensamento pós-estruturalista, bem como a 

respeito de um possível retorno a pré-teoria – história da literatura – e os extremos que podem 

representar. Nesse sentido, buscar-se-á com este trabalho a discussão de conceitos acerca da 

temática da autoria na ficção literária.  

Para tanto, procurou-se organizar este trabalho em três capítulos, subdivididos em 

duas seções cada um. Assim sendo, o primeiro capítulo oferecerá um histórico sobre o tema 

da autoria e sobre os fundamentos teóricos que sustentam as hipóteses aqui apresentadas. Por 

conseguinte, o segundo capítulo abordará com maior ênfase a literatura contemporânea e a 

autoria e apresentará os dois conceitos desenvolvidos a partir da análise da obra de Chico 

Buarque. Por fim, a terceira parte do trabalho tratará da aplicação e análise dos postulados 

desenvolvidos com a pesquisa, bem como as conclusões a que se chegou.  
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 De autores às teorias 

 

Considerado um dos temas mais recorrentes e menos resolvidos nos estudos literários, 

a questão da autoria desperta a atenção e intriga estudiosos e pesquisadores a cada época, a 

sua maneira, na medida em que novas obras de ficção conseguem problematizar e ampliar o 

debate sobre a temática. Os desafios que se impõem com essas obras, não resolvidos de 

imediato ou tratados nas margens do extremismo da negação ou da afirmação, de maneira 

quase sempre radical, trazem de volta aos estudos e à crítica, antigas querelas iniciadas ainda 

no ponto de partida ou na fase inicial dos estudos literários, por volta do século XVIII, quando 

se objetivou fundar uma ciência da literatura
1
. Esse tema que coloca sob as luzes da razão ou 

da análise crítica o criador e a criação literária tornou-se o ponto de partida para compreender 

os processos de elaboração artística nos estudos de literatura. No entanto, aquilo que se 

apresentava, de início, a chave para o entendimento pleno do fenômeno da literatura, foi-se 

tornando, com as recorrentes evidências encontradas pelos pesquisadores ao longo de décadas 

de estudo, provas incontestáveis de uma complexa relação entre o artista e a obra de arte e 

intermediada pela linguagem. A questão da autoria transcendia, assim, aos limites 

estabelecidos pela crítica e pelos estudos acadêmicos como a ação ou o papel, ou ainda o uso 

específico e incomum da linguagem na literatura, ou seja, a literariedade
2
. Esta, por sua vez, 

já não era o bastante para explicar a questão autoral.  

A questão do autor ia, assim, além das propriedades de poder designar uma obra 

literária. Tornava-se um meio de intertextualidade e determinava a entrada e permanência dos 

textos na literatura. Nesse sentido, Brunn (2001), enfatiza que a prática literária, no que diz 

respeito à análise e classificação dos textos, é decisivamente marcada pela presença do autor.  

Afirma, pois, que “não há texto literário sem autor, não há literatura sem autor (fictício ou 

real, escondido ou exposto, vivo ou morto), porque as duas noções são inseparáveis” 

                                                 
1
 Deve-se ressaltar que a fundação de uma ciência ou área do saber a que se afirmou anteriormente se refere à 

concretização de uma disciplina autônoma, regida por estatuto próprio, com objeto e objetivo definidos, com 

seus problemas e suas crenças de solução e abordada em cursos universitários. 
2
 “No início do século XX, um grupo de teóricos da literatura, mais tarde denominados formalistas russos 

imaginou que seria possível constatar uma propriedade, presente nas obras literárias, que as caracterizaria como 

pertencentes à literatura. Para denominar esta propriedade, criaram o termo literaturnost, que foi traduzido para a 

língua portuguesa como literariedade. A argumentação positiva sustentaria que existe a "literariedade", porque 

podemos verificar objetivamente a existência de propriedades ou características que, quando presentes em uma 

obra qualquer, permitem-nos não só classificá-la como literária, como também inscrevê-la em um estilo de 

época. A literariedade seria aquela propriedade, caracteristicamente "universal" do literário, que se manifestaria 

no "particular", em cada obra literária” (JOBIM, 2011, s/p).  
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(BRUNN, 2001, p. 12)
3
. Reitera Brunn (2002) afirmando que o contentamento de leitores e 

críticos que ao inscrever um texto na literatura, no sentido de classificá-lo como literário, só é 

possível porque há um autor, representado por seu nome. Ressalta Compagnon (2011) que a 

literatura e o mundo dos livros se tornam impensáveis sem os autores. “O autor é o 

instrumento de trabalho principal; os livros se perdem sem os autores (mesmo os anônimos)” 

(COMPAGNON, 2011, s/p)
4
. 

Na ficção de Chico Buarque, especificamente no romance Budapeste (2003), o 

tratamento dispensado à questão sobre a autoria e o mundo das letras intriga leitores e 

pesquisadores. Como se observa no fragmento a seguir, as relações que se estabelecem com a 

entrada de um escritor e de seu texto no mundo das letras, revelam como uma assinatura 

permite que o sujeito “que assina seu texto, tome a responsabilidade, [e] assuma-o como seu” 

(BRUNN, 2001, p. 16)5, tornando-se aquele que passa a identificar e a autenticar a obra posta 

em circulação. Além disso, a literatura que apresenta seu autor logo na capa, como uma 

espécie de cartão de visitas, transforma-se em uma justificativa de sua qualidade. Observe o 

fragmento: 

 

A dinheiro Kaspar Krabbe não tinha apego, segundo o Álvaro, e mesmo um 

sucesso assim de mão beijada, honestamente relutara em aceitar. Mas 

quando afinal o aceitou, se tornou avaro dele, estremecia de um dia o perder, 

não admitia sequer o dividir comigo. Toda a madrugada, saía a comprar os 

jornais do dia seguinte, que esmiuçava ali na banca, procurando nos 

cadernos culturais um artigo meu, uma carta minha na seção dos leitores, um 

comunicado à praça em matéria paga, reivindicando a autoria de O 

Ginógrafo (BUARQUE, 2003, p. 89).   

 

Como se pode constatar no fragmento, observar as ações de outrem não significa ter o 

controle sobre as ações dos observados. No entanto, a atribuição ou o acréscimo de 

características ou das impressões de quem escreve no processo de criação ficcional permitiria 

defender o domínio que José Costa, enquanto produtor, tem sob sua produção. As narrativas 

que cria dentro do enredo de Budapeste (2003) está sob o regime de sua vontade, no domínio 

de seus dedos, na responsabilidade de seu crivo, em sua seleção e combinação. José Costa, o 

protagonista do romance Budapeste (2003) é um criador ou produtor de textos, feitos sob 

                                                 
3
 Tradução livre para o português de  « Il n’y a pas de texte littéraire sans auteur, pas de littérature sans auteur 

(fictif ou réel, caché ou exhibé, vivant ou mort), parce que les deux notions ne sont plus séparables » (BRUNN, 

2001, p. 12). 
4
 Tradução livre para o português de « « Auteurs » est l’instrument de travail principal ; les livres sont perdus 

sans les auteurs (plus les anonymes) » (COMPAGNON, 2011,  s/p).  
5
 Tradução livre para o português de  « celui qui signe son texte, en prend la responsabilité, l’assume comme 

sien » (BRUNN, 2001, p. 16). 
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encomenda e manipulados por Álvaro, seu sócio na “fábrica de textos” (BUARQUE, 2003, p. 

17): um escritório de três por quatro metros que mantêm em Copacabana, no centro da cidade 

do Rio de Janeiro. Tem-se com esse personagem Álvaro uma sinalização para o externo. O 

personagem-narrador, José Costa (autor fictício), ao longo da narrativa, questiona-se a 

respeito de seu estilo de escrita, de sua autonomia e se sua profissão, que progride na sombra, 

não seria uma invenção ou imposição de Álvaro. Esse questionamento levado para o exterior 

da obra permite afirmar José Costa como uma elaboração que passou pelo trato artístico de 

Chico Buarque (autor empírico), um escritor que o teve sob controle no regime da escrita. 

Caberia, por isso, nesse instante, indagar sobre a possibilidade que fica evidenciada nessa 

relação entre autor e personagem, sobre os limites da influência sobre o que este dita àquele e 

em até que ponto isso deve chegar ao romance Budapeste (2003). Sendo um personagem de 

ficção e, portanto, tendo sobre si características verossímeis, a indagação anterior pode ser 

acrescida da indicação de um escritor externo que reivindica sua produção. Ou seja, a situação 

semelhante ficcionalizada por José Costa em seu relato de ghost-writer, como se percebe no 

fragmento anteriormente reproduzido. 

Percebe-se ainda que o autor de “O Ginógrafo” é uma mescla de redator e de escritor 

imaginativo. É desse modo que José Costa se define ao longo do romance Budapeste (2003). 

Diferentemente do protagonista de Estorvo (1991), inseguro sobre seus passos e sobre suas 

ações, pois se sente observado ao mesmo tempo em que observa outros, o ghost-writer diante 

do sucesso de público do livro que escreveu, mas não assinou, sente-se roubado diante de seu 

cliente Kaspar Krabbe. Isso porque José Costa parece ter o controle das ações dos 

personagens que povoam o livro do alemão. A história narrada em “O Ginógrafo” vivenciada 

pelo escritor apenas no ato da escrita (BAKHTIN, 2010) não pertence a José Costa enquanto 

experiência material. Tampouco pertencerá ao protagonista, o alemão Kaspar Krabbe, depois 

de ficcionalizada sob a forma de autobiografia, ainda que tenha narrado ao ghost-writer suas 

desventuras em terras cariocas. A autoria transcende, desse modo, as relações de escrita, 

torna-se ficção autorreferenciada e oferece rastros autorais que outros sujeitos tentarão apagar 

por meio das assinaturas de seus nomes.   

Por outro lado, toda a inquietação produzida pelas críticas especializadas e pela 

academia em torno da figura autoral provoca o público leitor. Assim, a cada época o resgate 

das histórias pessoais do indivíduo que escreve artisticamente, ressaltando suas qualidades e 

suas predisposições para a arte e para a escrita, seguindo na contramão da leitura do objeto 

literário, é que se tornavam (e ainda se tornam) os grandes êxitos autorais. Sem, no entanto, 

tê-las registrado, mas sim, tendo impressas as marcas da impessoalidade, os textos biográficos 
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foram (e são) por muito tempo o principal fator responsável pelo ingresso e permanência ou 

não de um sujeito no mundo dos (grandes) autores da literatura. De olho na relação entre 

sucesso de público e tendência de mercado, os escritores passaram a protagonizar suas 

próprias histórias como maneira de se tornar populares e lidos. Ou seja, interessava mais 

romancear a própria biografia ou contar a própria história de vida sob a forma de relatos 

verídicos, mas dentro dos moldes de uma boa narrativa ficcional como forma de atrair o 

público. 

Nesse sentido, os narradores, que são também os protagonistas dos romances Estorvo 

(1991) e Budapeste (2003) tratam da questão mantendo em comum o traço da observação das 

ações alheias. Se o personagem não nomeado de Estorvo (1991) se refere a isso de modo 

incerto e metafórico, lembrando vagamente o processo de escrita, José Costa, apresenta o 

tema abertamente e chega a ironizar com os clientes que procuram seus supostos serviços de 

digitação, de um velho escriba, como afirma o narrador. Observe os fragmentos: 

 

O homem logo aparece, para no meio fio e não levanta os olhos para minha 

janela, como eu faria se fosse ele. Com tanto tempo de espera no meu 

corredor, ele teria de arriscar mais uma olhadela [...] olharia 

automaticamente, por um cacoete da esperança. Só não olharia se soubesse 

que está sendo olhado. Ele sabe que o vejo [...] (BUARQUE, 1991, p. 13). 

 

Ali recuperei o gosto pela escrita, pois os artigos para a imprensa me 

deprimiam, eu já tinha a impressão de estar imitando meus êmulos. Passei a 

criar autobiografias, no que o Álvaro me apoiou, afirmando tratar-se de 

mercadoria com farta demanda repremida. Artistas, políticos e escroques 

famosos me batiam à porta, mas eu me dava ao luxo de atender somente 

personagens tão obscuros quanto eu mesmo (BUARQUE, 2003, p. 25).  

 

Não por acaso, a preocupação da crítica e da academia, abandonando as discussões até 

então sem soluções comuns ao gosto daqueles que tornam a obra viva pela leitura, voltou-se 

para o estudo e para a consagração do autor por meio dos fenômenos da biografia e da 

autobiografia. O objetivo desses estudos de caráter científico consistia em validar o gosto e a 

opinião pública, geralmente não especializada, acerca de determinada obra e autor. Assumida 

a posição de juiz, a grande tarefa da crítica acadêmica de literatura foi a de estabelecer um 

cânone que determinava o que, quem (autor) e quando se devia ler desde os níveis mais 

básicos da formação escolar até a universidade e a atuação profissional. Ressalta-se que o 

estabelecimento de um cânone também esteve ao lado do tema da autoria entre os menos 

resolvidos e mais polêmicos. Nos dois casos, análises comprovadas e fundamentadas, 
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exigidas pelo rigor científico, foram deixadas de lado, em alguns momentos, para atender aos 

fins e aos propósitos das políticas nacionais e ao atendimento das satisfações populares. 

A este respeito afirma Bloom (1995, p. 23)
6
, que “originalmente o cânone significava 

a escolha de livros em [...] instituições de ensino”. É válido ressaltar, que essa escolha se 

pautava no valor estético da obra e na genialidade de seu autor. Estas, por sua vez, 

proporcionavam uma boa literatura capaz de explicar e inventar o próprio gênero humano, e, 

por isso, em sua controvertida lista do cânone (obras fundamentais que se deve ler), 

Shakespeare aparece como o centro inspirador da literatura no ocidente. Observa-se, então, 

que o teórico em sua análise da obra shakespeariana, posiciona-se a favor da tradição estética, 

reforçando o império autoral a que Barthes (2004) se refere. Isso porque ao eleger os autores e 

obras do dramaturgo inglês e dos demais autores que compõem o (seu) cânone ocidental, 

enfatiza o papel de Shakespeare nas contribuições políticas estatais inglesas e na satisfação 

popular gerada na Inglaterra elisabetana, bem como no reforço ao estabelecimento da língua 

inglesa e na ideologia da supremacia da literatura produzida nesse idioma. (Ressalta-se que na 

lista criada por Bloom (1995) grande parte dos autores escreveu seus romances em inglês.)    

 Nota-se que valor estético indicado pelo crítico como o critério para os (seus) autores 

eleitos pauta-se no modelo imposto a partir do século XVIII e que consiste na valorização das 

obras porque elas alcançaram o belo. “Ora, o belo se caracteriza pelo fato de não conduzir a 

nada que esteja para além de si mesmo” (TODOROV, 2010, p. 48), para a contemplação e 

autovalorização. Nesse sentido, a análise que Bloom (1995) realiza segue quase na mesma 

direção das propostas teóricas do modelo de crítica cultural, a qual combate e chama de escola 

do ressentimento, pois revela os contextos biográficos de Shakespeare e as influências 

recebidas e exercidas sobre outros autores. A proposta teórica da crítica cultural teria 

contaminado, na visão de Bloom (1995), com suas análises politicamente corretas, o cânone 

ocidental e destronado o dramaturgo inglês de seu lugar central. Além disso, teria trazido para 

a crítica acadêmica um novo cânone pautado no feminismo, no pós-colonialismo, no neo-

historicismo e em outras correntes de pensamento teórico, o que contribuiria para uma 

literatura kitsch e sem a grandiosidade e genialidade dos autores apontados por Bloom (1995).  

                                                 
6
 Ressalta-se que se vale aqui dos postulados teóricos propostos por Bloom (1995) a respeito da formação do 

cânone ocidental para complementar a fundamentação das proposições acerca da autoria na literatura. Isso 

significa dizer que se utiliza as afirmações do teórico, pautadas na estética e na tradição dos estudos literários e 

que refutariam os pressupostos barthesiano e foucaultinano, as bases teóricas fundamentais deste trabalho, para 

demonstrar as relações arbitrárias e de poder que envolvem a formação do cânone. Ou seja, as relações que 

dizem respeito a eleição de autores prediletos e as constituições dos impérios autorais nas literaturas nacionais. 

Afirma o teórico: “A grande literatura é sempre reescrever ou revisar, e baseia-se numa leitura que abre espaço 

para o eu, ou que atua de tal modo que reabre velhas obras [...]” (BLOOM, 1995, p. 19).  
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Por outro lado, Todorov (2010, p. 17)
7
, questiona: “Como falar de literatura sem ter de 

me curvar às exigências da ideologia dominante?”. E, por conseguinte, dos autores que se 

alinham ou não às políticas estatais para ter lugar no cânone oficial? Desse modo, relata, 

revelando outro aspecto das questões autorais e como elas se relacionam com as políticas 

estatais nas áreas da educação e da formação universitária e profissional e a formação de seus 

cânones: 

 

A Bulgária fazia então parte do bloco comunista, e os estudos de ciências 

humanas estavam sob o domínio da ideologia oficial. Nos cursos de 

literatura, metade era erudição, e a outra metade se compunha de propaganda 

ideológica: as obras estudadas eram medidas pela escala da conformidade ao 

dogma marxista-leninista. Era preciso mostrar de que forma esses escritos 

ilustravam a boa ideologia – ou, então, como eles [autores] falhavam em 

fazê-lo (TODOROV, 2010, p. 16).  

 

Se nem tudo que se chamava de literatura o era, bem como aquilo que sendo, não foi 

tomado como tal pelos estudiosos e formadores dos cânones, o mesmo se pode afirmar acerca 

das posições teóricas adotadas ao longo dos séculos nos estudos de literatura a respeito do 

autor. Se houve exagero e distanciamento das questões cruciais em determinados momentos, 

não deixou de existir, em outros, postulados que se mantiveram ou provaram sua validade e 

aplicação teóricas até a contemporaneidade. Sem, no entanto, fechar a questão, como se 

afirmou anteriormente, essas formulações teóricas atenderam aos propósitos da época em que 

surgiram, ora trazendo a discussão para a promoção da imagem do autor, ora para o texto e 

para a linguagem, tomando o escritor como coadjuvante ou mesmo figurante na cena dos 

estudos literários. E como se manteve sempre atual, a questão da autoria foi, aos poucos, junto 

com a literatura e com os demais conceitos a ela relacionados, ganhando formatos e 

problematizações mais complexas e questionamentos que se exigem, por um lado, a 

sobrepujança dos conceitos e postulados do passado, requerem por outro, suas retomadas a 

fim de se compreender o tema e sua importância para os estudos críticos contemporâneos. 

Nesse sentido, a autoria já começaria ser questionada no passado se se pensasse as 

narrativas surgidas no contato entre povos distintos que, por sua vez, atribuíam, a seus modos 

e a seus gostos, alterações e adaptações necessárias para os mais diversos fins: morais, 

                                                 
7
 É válido observar que não se trata de um texto teórico ligado ao formalismo russo, como geralmente se 

costuma fazer com os trabalhos de Todorov, uma vez que teórico búlgaro tenha contribuído para a divulgação da 

grande fortuna crítica deixada pelos formalistas. Salienta-se que no texto citado neste trabalho, Todorov procura 

fazer uma análise crítica, madura e responsável sobre o formalismo e o estruturalismo. O destaque, porém, desse 

texto, é o exame da literatura contemporânea e sua situação de perigo, no que diz respeito às situações de ensino 

formal da literatura. Defende, então, que o texto literário volte a ocupar o centro e não a periferia do processo 

educacional.  
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pedagógicos, religiosos e, sobretudo, de explicação e validação de costumes, origens, ordem e 

estrutura sociais sem a preocupação com o anonimato e com o constante processo de 

(re)criação, à medida que circulavam entre as pessoas. No entanto, a necessidade de se 

estabelecer relação com a instância autoral sempre que se refere a uma obra literária ou não, 

passou a ser praticada na Idade Média e consolidada na Modernidade com finalidades que 

atenderam as épocas distintas. Instaurava-se, desse modo, a figura do autor no imaginário do 

público. O autor, bem como sua obra, excedia ao tempo.  

 Assim, às clássicas epopeias gregas, atribuiu-se o nome de Homero para que as 

narrativas da Ilíada e da Odisseia não caíssem no mesmo lugar classificatório dos mitos e 

desautorizasse os antigos gregos a utilizá-las na formação moral, cívica, militar e cidadã do 

homem grego. Isso porque o “anonimato literário não nos é suportável” (FOUCAULT, 2002, 

p. 47), embora se pressuponha que toda a consumação da leitura e da literatura e de toda sua 

especificidade, só tenha efeito com o desaparecimento, no sentido de retirada, de afastamento, 

de apagamento, do autor. No entanto, se se lê a Ilíada e da Odisseia não é porque Homero 

ausente, não pode narrar a história de Odisseu e da guerra de Troia oralmente para os 

espectadores de hoje. A ausência física não é um entrave, ao contrário, ela é a condição 

essencial da prática literária. Isso porque faz emergir a autoridade do autor (BRUNN, 2001). 

Foi, então, na mesma perspectiva que o conjunto dos livros bíblicos, bases da história 

e cultura do povo hebreu, que narram pela ótica da fé cristã e também da fé judaica, em parte, 

desde a criação do mundo ao surgimento da Igreja, necessitava de um autor, de um nome que 

legitimasse a escrita e regulamentasse a circulação dos seus preceitos, sem os 

questionamentos racionais e opositores a uma suposta autoria divina ou mesmo feminina e 

estrangeira (não israelita), como propõe Bloom (1995):  

 

J, como Homero uma pessoa ou pessoas perdidas nos escuros desvãos do 

tempo, parece ter vivido em, ou perto, de Jerusalém há cerca de três mil 

anos, muito antes de Homero ter vivido ou sido inventado. É provável que 

jamais saibamos quem foi o primeiro. Eu especulo, em bases puramente 

internas e literárias subjetivas, que pode ter sido uma mulher da corte do Rei 

Salomão, um lugar de alta cultura, considerável ceticismo religioso e muita 

sofisticação psicológica. [...] é uma ironia soberba, típica de J, o fato de o 

autor inaugural do que acabou se tornando a Torá não ser um israelita [...] A 

escritora J foi a autora original do que hoje chamamos Gênese, Êxodo e 

Números, mas o que ela escreveu acabou sendo censurado, revisado e muitas 

vezes anulado ou distorcido por uma série de redatores durante cinco séculos 

[...] (BLOOM, 1995, p. 14).  
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Ressalta-se que a atribuição de um nome de autor e do papel que este pode 

desempenhar, tornou-se, no caso mencionado por Bloom (1995), condição fundamental para o 

desenvolvimento das práticas religiosas. A suposta autoria divina do texto bíblico se 

fortaleceu ao longo da história com as sucessivas censuras, edições, anulações e revisões. A 

responsabilidade sobre as ações, por vezes arbitrárias da divindade e pelas promessas 

impossíveis de serem cumpridas pelo homem, justificava-se também por esse pressuposto. Os 

nomes de personagens que posteriormente seriam reconhecidos como escritores da vontade 

divina, reforçavam os fundamentos da fé e das religiões. Isso porque se acreditava que o autor 

divino, ausente na escrita do texto, pois este não poderia fazer descer dos céus a redação 

acabada da bíblia, tal qual se conhece desde o pleno estabelecimento do judaísmo e do 

cristianismo, fazia-se presente na e pela inspiração dada a seus eleitos, ou seja, profetas, reis, 

juízes, discípulos e apóstolos. Entretanto, vários desses eleitos apenas ascenderam a essa 

condição por conta de manobras políticas realizadas por conselhos e concílios. Os textos 

desses personagens narravam a história do mundo e da fé apresentando características que 

reforçaram os fundamentos da fé e tornaram inquestionáveis o caráter divino e autoridade de 

Cristo, dos profetas, da igreja e das autoridades religiosas.  

Cabe, por isso, nesse instante a indagação de Santiago (1986, s/p): “Quem narra uma 

história é quem a experimenta, ou quem a vê? [...] é aquele que narra ações a partir da 

experiência que tem delas, ou é aquele que narra ações a partir de um conhecimento [...] 

observado em outro?”. No caso de se questionar a autoria divina, assim como indagar a 

respeito das autorias literárias, caberia ainda, junto com as perguntas anteriores: Quem é, e o 

que é o autor? Com a ficção dos romances Estorvo (1991) e Budapeste (2003), de Chico 

Buarque, os narradores, burilando as palavras, responderá ao leitor:  

 

Quando vejo que já vai, sinto vontade de lhe perguntar qualquer coisa, mas 

ela tem os ouvidos tapados com um fone de walkman. Sua sopa é uma vaga 

canja, um caldo de arroz que tomo sem dissabor. Há videogame parado na 

televisão, carros de fórmula 1 no grid de largada. O sangue estancou nas 

minhas gengivas, mas alguns molares no lado direito me parecem bambos. 

Ouço um gemido rouco que não sei se é meu (BUARQUE, 1991, p. 71-72).   

 

O autor do meu livro não sou eu, me escusei no Clube das Belas-Letras, mas 

todos me fizeram festa e fingiram não me ouvir [...] O autor do meu livro 

não sou eu, emendei, levando a multidão às gargalhadas. [...] me telefonaram 

para dizer que a primeira edição se esgotara nas livrarias. Populares me 

paravam na rua, me solicitavam o autógrafo em seus exemplares [...] 

Estranhos artigos com meu nome apareciam na imprensa quase todo dia 

(BUARQUE, 2003, p. 170). 
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Percebe-se nos fragmentos reproduzidos acima que os narradores, chamando atenção 

para a questão autoral e para si mesmos, enquanto protagonistas de histórias que narram, 

ensaiam um desvio da problemática autoral. Assim, deixam para o leitor o juízo de valor e a 

responsabilidade sobre a crítica do livro. Em Budapeste (2003), o personagem ironiza sobre o 

livro que não escreveu, mas seu nome aparece como autor, ao contrário de outros livros que 

tendo escrito, viu-os sobre nomes de outros indivíduos. Em Estorvo (1991), a questão autoral 

vem dissimulada na dúvida do personagem que ao se perguntar sobre a dor que sente naquele 

momento, parece projetar a interrogativa, ao mesmo tempo, para além dos limites da ficção. 

Passa-se, desse modo, a impressão de uma angústia existencial própria de personagens 

fictícios autoconscientes sobre seus papéis e sobre o manejo, como ventríloquos, dado pelos 

escritores e autores (empíricos) dos livros.    

Como os personagens nunca puderam assumir a autoria de uma obra literária, mesmo 

que parcial, como no caso de Zsozé Kósta que necessita da autenticação de Chico Buarque 

para valer-se como coautor de um livro, a necessidade de se estabelecer relação com a 

instância autoral é uma prática literária que se consolidou na Modernidade
8
, como se afirmou 

anteriormente. Isso porque a exigência de um sujeito que assumisse ou que se 

responsabilizasse pela criação de algo regulamentava o império autoral e sua atividade 

literária. É também nesse cenário e época que se consolidam a figura do autor e a relação de 

propriedade autoral sobre a obra. Enfatiza Brunn (2001): 

 

O reconhecimento do autor teve como resultado sua sacralização, isto é, uma 

forma de conquista do poder idológico, o que o torna, pouco a pouco, 

incontornável no consumo da obra literária. Mas, é a aquisição de um 

estatuto jurídico que permitirá o autor ver seu papel verificavelmente 

definida pela sociedade (BRUNN, 2001, p. 23)
9
.  

 

                                                 
8
 Ressalta-se que o termo Modernidade utilizado neste trabalho apoia-se no conjunto das discussões de Walter 

Benjamin, (1991) acerca da “Paris do Segundo Império” e “Sobre alguns temas em Baudelaire”, ou seja, a 

experiência da modernidade que o filósofo aborda em seus ensaios. Trata-se de um trabalho de crítica à 

modernidade. Esta última se caracteriza, sobretudo, nos postulados do teórico, pelo empobrecimento da 

experiência que, com o advento das transformações econômicas e sociais, tornam as populações urbanas em 

grandes massas anônimas. Entretanto, ao escolher a obra baudelairiana e a partir delas teorizar sobre a 

modernidade, Benjamin revela nos entre-espaços de sua escrita de fragmentos, uma experiência oposta àquela 

empobrecida pelos tempos e pelas transformações. Trata-se de uma experiência autoral na literatura, na forma de 

fazer e de trabalhar com a linguagem. Mostra-se aí a percepção artístico-sensorial de quem, consciente da 

impossibilidade de a tradição lhe fornecer os instrumentos necessários para interagir com a época atual, tenta 

resistir à mudança e ao ritmo burguês de modernização.  
9
 Tradução nossa para o português de « La reconnaissance de l’auteur, qui aboutit à sa sacralisation, c’est-à-dire 

à une forme de conquête du pouvoir idéologique. Le rend peu à peu incontournable dans la consommation de 

l’oeuvre littéraire. Mais, c’est l’acquisition d’un statut juridique qui permettra à l’auteur de voir son rôle 

véritablement défini dans la societé » (BRUNN, 2001, p. 23).  
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Não se pode deixar de observar aí a influência capitalista sobre o trabalho do artista. 

Assumir a autoria de um texto significou, assim, ser o produtor de um discurso que conforme 

a transgressão que apresentava ao poder estabelecido, tornava-se passível de punições: o texto 

herético seria retirado de circulação pelas autoridades religiosas e políticas e o sujeito físico, o 

criador do texto, condenado a penas variadas entre o cárcere e a morte. A ideia de 

transgressão atualizou-se nos séculos XVIII e XIX à sombra do capitalismo e das regras do 

mercado. A escrita e a literatura tornaram-se produtos de um sujeito que deve ter direitos 

financeiros e de circulação sobre ela.  

 

Trata-se de uma verdadeira subordinação estrutural, que se impõe de 

maneira muito desigual aos diferentes autores segundo sua posição no 

campo, e que se institui através de duas mediações principais: de um lado o 

mercado, cujas sanções ou sujeições se exercem sobre as empresas literárias, 

seja diretamente [...], seja indiretamente [...]; do outro lado as ligações 

duradouras, baseadas em afinidades de estilo de vida e de sistemas de 

valores que, especialmente por intermédio dos salões, unem pelo menos uma 

parte dos escritores a certas frações da alta sociedade [...] (BOURDIEU, 

1996, p. 65). [grifos do autor] 

 

Como se observa no fragmento acima, os direitos dos escritores estiveram também 

ligados ou mesmo foram resultados da manipulação de editores a serviço de interesses 

próprios ou de interesses de mecenas, geralmente membros da burguesia interessada em 

mostrar seu poder e visão de mundo. A negociação em torno da publicação dos textos 

literários orientava-se e se interassava pelas cifras de vendas, dos números (valores mercantis) 

que os livros poderiam gerar. Na esteira dessa negociação, importavam ainda os novos postos 

de trabalho para jornalistas, editores, ilustradores, tipógrafos e vendedores que a impressão e 

distribuição dos livros geravam. Ressalta-se, ainda, o papel do Estado burguês e seu empenho 

para patrocinar e manipular trabalhos literários que valorizavam e exaltavam o nacionalismo. 

Reitera Bourdieu (1996, p. 67): “os detentores do poder político visam impor sua visão aos 

artistas e apropriar-se do poder de consagração e de legitimação que eles detêm”. Nessa 

perspectiva, o estabelecimento de um código de propriedade intelectual por parte do Estado 

para escritores e artistas tornou-se um dos mais decisivos índices de reconhecimento, de 

profissionalização e de estatuto social do artista (o papel social do autor, da literatura e da 

arte).  

No entanto, a figura do autor que se estabelece no imaginário do leitor é aquela que 

perduraria pelos séculos seguintes, ou seja, o autor passou a ser visto como um sujeito criador 

que entrega (ao leitor) as confissões de sua vida íntima através de histórias e personagens que 
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se não mostram as vivências de quem as escreveu, sinalizam para uma reelaboração ou 

recriação da realidade e que entregues ao leitor serviam para seu divertimento e formação do 

indivíduo burguês. Seu nome, nos folhetins, abaixo de histórias por ele assinadas, sem que 

significasse necessariamente que as tivesse criado, tinha a função de conferir autoridade e 

autenticidade ao que publicavam os periódicos. Por isso, fundamenta-se aí também o conceito 

de representação, no qual a literatura é o espelho ou reflexo do real. O conceito de 

verossimilhança ganha força nos estudos literários e o autor passa a ser valorizado ou sua 

escrita considerada e classificada como boa ou ruim, baseando-se no postulado de Aristóteles 

(1999) a respeito da mimese e de outras artes imitativas.  

São essas relações entre obra, escrita e autoria que sustentam, então, uma mitologia 

autoral. A obra de um escritor, melhor ainda, suas obras (completas), tornar-se-iam, nesse 

sentido, “o resultado de seu trabalho marcado por seu nome; mas esse resultado parece 

desfrutar de um modo de existência particular, ligado ao modo de existência do nome do autor 

ele mesmo” (BRUNN, 2001, p. 226)
10

. Desse modo, o conceito de autoria literária, construído 

no imaginário do leitor passa a ligar-se inevitavelmente ao sujeito físico, àquele que tem seu 

nome imortalizado, que cria histórias e cuja assinatura consta na capa do livro logo abaixo do 

título da obra para lhe conferir autoridade e autenticidade.  

Não se pode deixar de ressaltar que o pensamento e a práxis modernos em torno da 

figura do autor receberam também contribuições significativas dos periódicos ou folhetins da 

época. Uma vez estabelecida o ideal da burguesia, são as grandes cidades que começam a 

perceber os sintomas da modernização. A concepção de progresso e a formulação nova do 

conceito de história surgem nesse ambiente e nessa época e ao fortalecer a crença no avanço 

progressivo da humanidade, legitimavam seu percurso anterior, asseguravam seu longo futuro 

no pensamento ocidental. O ambiente urbano passa por transformações significativas e de 

impacto social considerável. Benjamin ressalta como sintoma dessa modernidade instaurada 

em cidades como Berlim, Londres e, sobretudo, Paris, os movimentos das pessoas que 

poderiam passar horas dentro de um trem, mirando-se, mas sem conseguirem trocar palavras 

entre si. Aponta ainda o noctambulismo como sintoma de uma modernidade que empobrece a 

experiência do sujeito na cidade. Conforme o autor, com a iluminação a gás nos centros 

urbanos (Paris é apontada como referência), as pessoas perderam o hábito e também a 

experiência de olhar o céu à noite, passando mais tempo nas ruas, apontadas também indício 

                                                 
10

 Tradução nossa para o português de « c’est le résultat de son travail marqué par son nom ; mais ce le résultat 

semble jouir d’un mode d’existence particulier, lié au mode d’existence du nom d’auteur lui-même » (BRUNN, 

2001, p. 226). 
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da época moderna: os transeuntes perdem o espaço para os veículos e se esbarram e se 

espremem em calçadas estreitas, sem, contudo, como no caso dos trens, conseguirem trocar 

palavras entre si. O espaço citadino protagoniza, pelos movimentos da massa mercantilizada, 

o sacrifício humano.  

 É nesse ambiente efervescente, mas que empobrece o sujeito, que surge uma espécie 

de literatura que mais tarde originaria o romance policial. Trata-se das panorâmicas, que 

Benjamin se refere como um tipo de escrita fisiológica. Isso porque essa literatura buscava 

explicar o funcionamento da cidade e da vida, explorando em detalhes aspectos da vida 

citadina e de tipos humanos: Paris à mesa, Paris à noite, exemplificam as temáticas 

recorrentes. Segundo Benjamin, é esse tipo de escrita que tem a ver com as massas e com suas 

funções na cidade, buscando captar o cotidiano citadino. Findando os assuntos relacionados 

com as temáticas recorrentes relativas à cidade, as fisiologias panorâmicas iniciaram 

detalhadas descrições do funcionamento dos organismos animais. São esses detalhamentos e 

perseguição de pistas que podem levar a descobrir e/ou a desvendar crimes que se pode 

associar ao gênero romanesco policial, cujos primeiros escritos serão publicados em folhetins 

parisienses.  

Desse modo, estabelecendo e mantendo contratos de exclusividade com escritores que, 

por sua vez, recebiam “exuberantes honorários” pela “mercadoria literária” (BENJAMIN, 

1991, p. 26) publicada diariamente, o Le Constitutionnel e o La Presse manobravam em torno 

dos romances publicados em partes, estratégias financeiras de fixação no mercado e no gosto 

do público leitor da época, dos quais também os romancistas tiravam proveito. Afirma 

Bourdieu (1996, p. 67): “os escritores [...] agindo como solicitadores e como intercessores ou 

mesmo, às vezes, como verdadeiros grupos de pressão, esforçam-se em assegurar para si um 

controle mediato das diferentes gratificações materiais ou simbólicas distribuídas pelo 

Estado”. Nesse sentido, afirma Benjamin (1991): 

 

Em 1846, Salvandy, Ministro das Colônias, ofereceu a Alexandre Dumas, às 

custas do governo – a empreitada custava 10 mil francos – uma viagem a 

Túnis para fazer propaganda [...] Mais sorte teve Sue que, devido ao sucesso 

de Os Mistérios de Paris, [...] foi eleito deputado como 130 mil votos do 

operariado de Paris. Os eleitores proletários não ganhavam muito com isso. 

[...] Se a literatura podia assim abrir a carreira política aos privilegiados, essa 

carreira é, por seu turno, valiosa na consideração crítica de seus escritos 

(BENJAMIN, 1991, p. 27). 

 

 Em trecho anterior o filósofo já postulara a respeito dessa relação mercantil e de 

interesses pessoais entre os periódicos e a literatura (isto é, a publicação de poemas ou textos 
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de ficção escritos em prosa): “Dificilmente a história da informação pode ser escrita 

separando-a da história da corrupção da imprensa” (BENJAMIN, 1991, p. 24). Tampouco se 

pode deixar de relacionar, com o estabelecimento da modernidade, a literatura com o mercado 

editorial, como se observa no poema de Lamartine dedicado a Alphonse Karr citado por 

Benjamin (1991) e reproduzido a seguir: 

 

Todo homem com orgulho pode vender seu suor! 

Vendo meu cacho de fruta como vendes tua flor, 

Feliz quando seu néctar, sob meu pé que a pisa, 

Nos meus tonéis numerosos como riacho de âmbar corre, 

Produzindo para seu dono, embriagado por sua carestia, 

Muito ouro para pagar muita liberdade (LAMARTINE apud BENJAMIN, 

1991, p. 27). 

 

 Revela-se no poema a adequação do trabalhador literato às normas empregatícias do 

mercado financeiro moderno, no qual Baudelaire e outros autores não eram êxito de vendas. 

A mitificação de seus nomes não se dava, como no caso de Victor Hugo, Alexandre Dumas e 

Lamartine, contemporâneos seus. Talvez isso se deva ao fato de o comportamento não-

conformista que adotava, isto é, a venda de seus manuscritos a várias redações de jornais e 

autorizações de reimpressões não informadas, o que complementavam a situação de sua difícil 

colocação no mercado literário. Talvez já tivesse percebido as regras editoriais em torno de 

um nome e de uma assinatura. Enfatiza Benjamin (1991) a respeito dessa situação: 

 

“Baudelaire – escreve Ernest Raynaud – tinha de contar com a prática de 

vigaristas; tinha de lidar com os editores que especulavam com a vaidade das 

pessoas mundanas, dos amadores e dos principiantes e cujos manuscritos só 

aceitavam se eles conseguissem assinaturas” [...] Desde cedo, contemplou 

sem ilusões o mercado literário. [...] Assim também é a literatura, que 

reproduz a substância mais difícil de avaliar, antes de tudo um enchimento 

de linhas, e o arquiteto literário cujo simples nome não promete lucros tem 

de vender a preço. Até o fim da vida, Baudelaire permaneceu mal colocado 

no mercado literário. Calcula-se que pelo conjunto de sua obra, não tenha 

ganho mais do que 15 mil francos (BENJAMIN, 1991, p. 29). 

 

Pode-se observar algo semelhante em Budapeste (2003) com o personagem José 

Costa. O grande desafio que se impõe a sua profissão de ghost-writer torna-se também sua 

maior angústia. Talvez, a mesma angústia que sofre o personagem não nomeado de Estorvo 

(1991). Isso porque vai-se tornando evidente ao longo dessas narrativas a necessidade de 

chamar a atenção para si, para seus mundos e seus dilemas. Fazem-no, sobretudo, de modo 

reverso, pois as reflexões anexas às suas problemáticas pessoais demonstram que a escolha 
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pelo submundo da cidade e das relações sociais e crescer pelo rumo das sombras de outros (ou 

da sombra do nome de outros) é algo consciente.  

Poder-se-ia mesmo afirmar que se trata de estratégias pensadas e habilmente 

articuladas nos romances para ganhar a atenção do leitor e provocar efeitos catárticos que 

caminhariam junto com a questão autoral para caminhos outros. Isso exigiria da crítica 

especializada a ampliação dos conceitos de mimese, catarse e mesmo do que seria um autor 

ou um escritor de e na literatura contemporânea. Isto significa dizer que esses efeitos 

produzidos por essas contemporâneas obras literárias parecem lançar por terra os conceitos e 

dicotomias sobre ficção e realidade e da relação autor, escritor e obra. Ambos, através de 

exercícios de metalinguagem, representam a si mesmos na narrativa ficcional no romance, de 

modo que “a ficção ou mimeses reveste-se de tal força que se substitui ou superpõe a 

realidade” (ROSENFELD, 2007, p. 21).  

Além disso, percebe-se no desenvolvimento do enredo e através da narração do 

personagem José Costa, que a atividade literária que envolve desde a criação de uma narrativa 

(autobiográfica, sobretudo) com seus personagens e lugares até a editoração, reedições e 

reimpressões do livro, vai-se transformando em conveniências e estratégias de um mercado 

especializado e preocupado em oferecer produtos prontos para serem vendidos e mão de obra 

pronta para produzir o que público espera, dentro de moldes pré-estabelecidos. Isto é, a 

produção artística passa a ser regida por regras de um mercado que toma a arte como mais um 

produto a ser comercializado e posto em prateleiras de uma loja para ser consumido pelo 

público leitor, como se pode verificar no trecho do romance Budapeste (2003) que segue: 

 

[...] O Álvaro lograva impor meu estilo, quase me levando a crer que meu 

próprio estilo, lá no começo, seria também uma manipulação dele. Quando 

me vi cercado de sete redatores, todos de camisa listradas como as minhas, 

com óculos de leitura iguais aos meus, todos com meu penteado, meus 

cigarros e minha tosse, me mudei para o quartinho que estava servindo de 

depósito, atrás da recepção [...] (BUARQUE, 2003, p. 24-26). 

 

Nesse sentido, as discussões em torno do autor, bem como a respeito da história dos 

direitos autorais, da proteção e das responsabilidades sobre a produção artístico-intelectual do 

indivíduo encontraram lugar de apoio ou mesmo de suporte teórico na história da literatura, na 

crítica biográfica, no estruturalismo e no pós-estruturalismo. Esses modelos teóricos-críticos 

sobre obras e autores, que serão abordados com maior ênfase na seção seguinte, procuraram 

explicar o trabalho de (re)criação artística ou interpretar a ficção ora a partir da biografia de 

quem a produziu, ora pelo contexto vivido pelo escritor, o que explicaria a escolha de certos 
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termos, temas, formas e estilos de escrita utilizados como meio de responder às situações 

empíricas, ou mesmo atendendo aos jogos e estruturas da linguagem e da atividade estética.  

Ressalta-se aqui a escolha de modelos teóricos-críticos fundamentais nos estudos 

literários. Optou-se por apresentar, sinteticamente nessa seção do trabalho e sem seguir, 

necessariamente uma ordem histórico-cronológica, embora a sucessão dos pensamentos assim 

o pareça. Isso porque segue na esteira de apresentação, o modelo proposto pela história 

literária, pelo biografismo, pelo formalismo russo, pelo estruturalismo e entre esses dois 

movimentos, o pensamento de Mikhail Bakhtin, e a corrente contemporânea de origem 

francesa, porque se acredita que essas correntes de pensamento sobre o fazer literário ao 

refletir sobre a literatura respondeu, indiretamente, a algumas questões sobre a autoria e 

outros temas a ela relacionados. 

 

  

1.2 A autoria literária e as correntes teórico-críticas 

 

Modelo de crítica e de estudos literários estabelecidos desde o século XIX, a história 

da literatura como se conhece nos manuais secundaristas sempre prezou o autor como o 

agente responsável pela comunicação da literatura com o seu público ou como o critério de 

interpretação do texto. Disso resultou uma quase exagerada valorização da pessoa e da 

subjetividade do artista. Isso porque com a tomada da literatura como uma arte de 

comunicação, aquele que escreve um romance seria o emissor de uma mensagem destinada 

aos que leem. Tinham-se equiparadas aí, a linguagem ordinária e a linguagem literária. Além 

disso, encontravam-se fundidas nessa noção de autor, as funções de escrivão e de criador de 

personagens, ademais de tomar estes últimos como sendo os mesmos. Personagens, narrador e 

autor poderiam estar e ser um só indivíduo identificado materialmente como um sujeito 

social. A finalidade da mensagem que supostamente entregaria a seus receptores teriam os 

mais diversos fins, sendo aquele que assumia o tom de confissão o mais utilizado e 

prestigiado pela história da literatura. Nota-se ainda que esses indivíduos (con)fundidos em 

um mesmo discurso se alinhavam, de acordo com a proposição desse modelo de crítica, aos 

ideais de indivíduo burguês, que mais tarde seriam atacados, confrontados e, por conseguinte, 

mortos pelo pensamento pós-estruturalista mais extremo.  

Sendo assim, não por acaso, diversas vezes a história da literatura se apoiou na tese da 

intenção autoral e da biografia para validar seus pressupostos teóricos. O autor como produtor 

e emissor de uma mensagem, além de estar comunicando algo a seus receptores (leitores), 
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manifestava através de sua obra, uma intenção cuja linguagem literária por conta dos aspectos 

apontados e responsáveis pela literariedade, segundo os críticos, não dava conta de revelar. A 

saída encontrada, como se afirmou anteriormente, sinalizava para a biografia autoral. A 

história da literatura conseguia, desse modo, avançar em seus propósitos de estudos críticos de 

literatura e legou aos contemporâneos dos séculos posteriores o modelo de estudo adotado 

pelo ensino básico em países como Brasil e França.  

Tributária dos estudos de Gustave Lanson e de Sainte-Beuve, buscando nos 

pressupostos desses críticos do século XVIII a base teórica de sua formação para o 

estabelecimento como uma disciplina ou ciência, a história da literatura conseguiu com a 

filosofia racional e enciclopedista da Idade das Luzes e do idealismo do Romantismo 

universal propor um modelo baseado nos movimentos da história de autores e obras 

organizados segundo características comuns ou compartilhadas entre eles. Com esse 

pensamento e com a literatura universalizada, alcançava-se o ideal burguês e iluminista da 

formação do indivíduo europeu. Concretizavam-se também os primeiros cânones da literatura 

ocidental e seccionados de acordo com as épocas definidas como estéticas, escolas ou como 

mais comumente se aborda no Brasil, movimentos literários ou estilos de época.  

É válido ressaltar que são dessa época diversas obras e autores, em todo mundo, que se 

tornaram clássicas por apresentar características que transcendiam aos estilos comuns. Traços 

de originalidade, no período, em que nada se assemelhavam aos anteriores. E, por isso, 

merecedoras do título de obras canônicas, por serem também tomadas como modelos a ser 

copiados pelos movimentos posteriores. Reitera-se que são também dessa época algumas das 

definições de literatura que sustentou por muito tempo a ideia de literatura: a imitatium. Trata-

se, evidentemente, de uma das interpretações mais famosas e, talvez, a mais conhecida e 

utilizada na época, da Poética de Aristóteles, no qual o conceito de imitação, como o filósofo 

definia a poesia e, por conseguinte, a literatura, foi tomada em seu sentido estrito. Nessa 

perspectiva, literatura tornou-se sinônimo de cópia (dos antigos, já tratados como clássicos) e, 

por conseguinte, o autor um copista, inclusive dos moldes, estilos e práticas biográficas de 

seus predecessores. Apresentar traços de escrita que se distanciavam desse ideal significava 

correr o risco de não ser lido ou, por outro lado, tornar-se a referência de um novo cânone que 

abrigava e conciliava antigos e modernos.  

Ao lado desse modelo crítico ou mesmo praticando-se juntas nas academias, a crítica 

biográfica, considerava a ficção produzida pelos romancistas e poetas, tomando como 

referência a realidade estabelecida ou ainda determinada pelo contexto, como resposta ao 

mundo concreto e da experiência palpável e, por isso, traria as mesmas vivências, porém 
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projetadas de modo como o escritor gostaria que fossem e não como foram ou aconteceram. 

Sendo assim, as personagens que povoariam o romance com suas vidas imaginárias e 

imaginadas a partir de um mundo exterior, seriam uma projeção autoral das expectativas do 

público, sempre em busca de novas e intrigantes histórias e as peripécias da vida do próprio 

escritor. Detalhado em suas peculiaridades físicas e situacionais, o mundo ficcional do 

romance se tornaria uma idealização, refletindo a exterioridade da obra. Os protagonistas não 

se assemelhariam a nenhum indivíduo em particular, mas seria possível identificar-se com sua 

angústia existencial caracterizadora. Far-se-ia possível ainda, reconhecer os problemas e as 

medidas adotadas, nem quase sempre exitosas, para solucioná-los. 

De acordo com Iser (1996), seriam essas as medidas do real mescladas, em justas 

proporções, à elaboração ficcional. O imaginário do leitor é que se encarregaria de traçar as 

semelhanças e provocar o efeito que a obra de arte causa. A perspectiva de Iser (1996) se 

apresenta como um complemento ao que é proposto por Aristóteles (1999) em sua Poética. A 

literatura sendo uma arte de imitação, de caráter mimético, apresentaria o mundo como ele 

poderia ser e não como é. Na ficção, o real e o imaginário combinados estariam ajustados para 

a catarse, isto é, para o alívio, a purgação; para a identificação das partes do real e de como 

poderia ser. A obra de arte, de literatura, tornar-se-ia, assim, um refúgio inventado, cujos 

limites explicitariam o mundo concreto e o ficcional em dois planos distintos e separados. 

Ainda assim, com uma área de intersecção que (con)fundiria os dois mundos. A diferença 

residiria no controle, na consciência das ações e dos rumos tomados em cada espaço.  Dessa 

forma, a literatura, bem como escrever literariamente ou produzir literatura, pode ser tomada 

como a expressão de quem a pratica, o que corresponde a afirmar que em todo texto de ficção 

literária haveria uma intenção autoral que somente aquele que produziu seria capaz de revelar.  

De acordo com o já afirmado anteriormente, história da literatura, a crítica biográfica e 

intenção do autor em alguns momentos se complementaram e se (con)fundiram nos estudos 

críticos de literatura.  Não faz muito tempo o exercício comum dos catedráticos de literatura 

nas universidades era perguntar, retoricamente, o que o autor do texto quis dizer, oferecendo 

aos estudantes respostas prontas colhidas junto a quem escreveu ou estimulando-os a buscar 

junto à biografia do escritor compor um retrato autoral, bem como sua interpretação e, assim, 

obter as respostas pretendidas sobre suas intenções no e com aquele(s) texto(s). A esse 

respeito afirma Barthes (2004):  

 

O autor ainda reina nos manuais de história literária, nas biografias de 

escritores, nas entrevistas dos periódicos e na própria consciência dos 
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literatos, ciosos por juntar, graças a seu diário intimo, a pessoa e a obra [...] a 

explicação da obra é sempre buscada ao lado de quem a produziu, como se, 

através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre 

afinal a voz de uma só pessoa, o autor, a revelar sua “confidência” 

(BARTHES, 2004, p. 58) [grifos do autor]. 

 

Encontra-se nesse ponto a comunhão da intenção autoral e da crítica biográfica sobre a 

qual se falou anteriormente e a contradição com os estudos críticos praticados até meados do 

século XX: se só quem produziu o texto pode explicá-lo, ou seja, revelar a intenção autoral e 

determinar o modo como se deveria interpretá-lo, quais seriam o papel e o sentido da crítica e 

da função dos críticos – estudantes de literatura ou profissionais? A resposta, por mais ou 

menos irônica quando se pensa na solução, seria o trabalho de entrevistar escritores, parentes 

e pessoas próximas ao indivíduo, buscando nos detalhes de uma quase reportagem 

investigativa as explicações para os aspectos apresentados nas obras produzidas, compiladas e 

editadas em formatos populares a cada ano. Anular-se-ia, desse modo, a teoria, uma vez que 

todas as respostas sobre a interpretação do texto já se encontrariam naquilo que o autor quis 

dizer. Se se toma a intenção de quem escreveu o texto como critério para sua interpretação, 

tem-se resolvido todos os problemas que envolvem a literatura e a autoria. E, talvez, por sua 

pretensão de fechar a questão em torno do autor que a tese da intenção tenha sido duramente 

atacada e seu método questionado no final do século XIX e abertamente reprovado durante o 

século XX e início do XXI. Com isso, mantêm-se o tema da autoria como um dos mais 

controversos tanto na teoria como na história da literatura.  

Por outro lado, no entanto, tratar da literatura e do ato de sua produção ou do processo 

de escritura é também abordar seus agentes possibilitadores, ou seja, os escritores que poderão 

ou não tornar-se autores: “se não é Cervantes, é Pierre Menard”, reitera Compagnon (2010, p. 

52). Portanto, trata-se de atos humanos conscientes e intencionais. A tese da intenção se tem 

por esta perspectiva um forte argumento a seu favor, encontra no mesmo ponto contradições 

que minam seu método investigativo. Isso porque a linguagem e o estilo empregado na 

composição da obra literária não trariam em si a expressão verdadeira da intenção de seu 

criador. Levada mais além, a questão encontra o ápice da problematização da autoria: 

referindo-se a “Pierre Menard, autor do Quixote”, uma das fábulas teóricas criadas por Borges 

em “Ficciones”, Compagnon (2010, p. 49) afirma que “o mesmo texto foi escrito por dois 

autores distintos, há vários séculos de distância; são, pois, dois textos diferentes, cujos 

sentidos podem mesmo se opor, pois os contextos e as intenções não são as mesmas”. 

Contudo, afirma o narrador da fábula:  
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[...] Aqueles que insinuaram que Menard dedicou sua vida a escrever um 

Quixote contemporâneo, caluniam sua límpida memória. Não queria compor 

outro Quixote – o que é fácil – mas o Quixote. Inútil acrescentar que nunca 

visionou qualquer transcrição mecânica do original; não se propunha a 

copiá-lo. Sua admirável ambição era produzir páginas que coincidissem – 

palavra por palavra e linha por linha – com as de Miguel de Cervantes 

(BORGES, 1972, p. 51-52). 

 

Se se vale da intenção que se encontraria no autor, como ponto de partida e habitual da 

explicação do sentido do texto, as duas obras citadas na fábula expressariam a mesma vontade 

autoral linha por linha. Sabe-se, entretanto, que ambas não o fazem. Ao contrário, coloca a 

questão do plágio e pastiche, termos comuns na contemporaneidade, em evidência. Trata-se 

de dois autores distintos para o mesmo texto. E como encontrar em um texto que coincide 

palavra por palavra as subjetividades e as personalidades de dois indivíduos diferentes? 

Afirmar-se-ia com base na tese da intenção: se não os encontrou ainda ou se ainda não se 

apresentou o intuito de cada um deles e, assim, não se explicou e interpretou adequadamente 

as aventuras do Cavaleiro andante e de seu fiel escudeiro, é porque ainda não se fez esforço 

suficiente para encontrá-las. No entanto, com os formalistas russos e com os estudos da 

linguística estrutural apropriados pelos teóricos da literatura, o autor e a sua intenção 

expressas no texto saíram de cena pela primeira vez, produzindo sua também primeira 

experiência de morte simbólica.  

Desse modo, as estruturas do pensamento e da linguagem ganharam o espaço dos 

estudos críticos da literatura oferecendo à teoria o suporte adequado para sustentar os 

pressupostos que recusavam a história da literatura, a tese da intenção e a crítica biográfica. A 

partir das contribuições do estruturalismo, o texto literário passou a dizer por si mesmo 

através de suas estruturas e de sua linguagem. Para compreendê-lo não se fazia mais 

necessário o auxílio daquele que o escreveu ou produziu como resposta a situações e 

contextos específicos. O elemento que vem à tona, desde os formalistas, a literariedade, e o 

método que consistia em buscá-la no texto a fim de explicá-lo e interpretá-lo, espalhou-se nas 

universidades brasileiras e rapidamente ganhou adeptos e trabalhos científicos cujo objetivo 

caracterizava-se por demonstrar a eficácia e aplicabilidade dos postulados estruturalistas sobre 

a literatura.  

 Com o autor fora do centro das questões teóricas e com a linguagem dominando o 

espaço, produzindo os seus jogos de escrita, as análises estruturais sobre o objeto literário 

versavam sobre os personagens e sobre os recursos linguísticos que caracterizavam o mundo 

criado nas narrativas longas ou curtas, bem como na poesia. Era o emprego ou não destes 
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recursos, bem como as medidas de sua utilização que determinavam a passagem do tempo, o 

lugar e o espaço das ações dos personagens e do narrador, além dos aspectos da 

verossimilhança. Isso porque nas análises estruturais se distinguia categoricamente o mundo 

verdadeiro e o seu lugar, ou construto ficcional. A este respeito afirma Rosenfeld (2009):  

 

Ainda que a obra não se distinga pela energia expressiva da linguagem ou 

por qualquer valor específico, notar-se-á o esforço de particularizar, 

concretizar e individualizar os contextos objectuais, mediante a preparação 

de aspectos esquematizados e uma multiplicidade de pormenores 

circunstanciais, que visam a dar aparência de real à situação imaginária. É 

paradoxalmente esta intensa aparência de realidade que revela a intenção 

ficcional ou mimética. Graças ao vigor dos detalhes [...] tende a constituir-se 

a verossimilhança do mundo imaginário (ROSENFELD, 2009, p. 20-21). 

 

 Observa-se que a literatura é tomada como criação imaginária ou como atividade 

imaginativa. O mundo ficcional, paralelo e de aparência que o texto conseguiria provocar no 

leitor é tratado de modo semelhante, isto é, como o resultado de uma elaboração artística. 

Esta, por sua vez, combinava a imaginação com estruturas já predispostas na linguagem, bem 

como a adição dos esquemas dados para essa criação: personagens, tempo, lugar, narrador e 

as estruturas do texto narrativo – introdução ou apresentação, problema, clímax, desfecho – 

acrescida de toda a multiplicidade de pormenores com valor semelhante à realidade. Nota-se 

que na busca da verossimilhança do texto literário no ato da criação, a afirmação de Rosenfeld 

(2009) coloca a aparência do real como característica fundamental da literatura. Não só a 

literatura como todo, mas o próprio conceito de verossimilhança se perde e se reduz a cópia 

ou intenção mimética. No entanto, não uma reprodução válida de algo autêntico, vivenciado 

em sua realidade. Na mesma perspectiva, Cândido (2009, p. 55) destaca nesse conjunto, os 

personagens como uma criação de fantasia, mas que ainda assim comunicariam “a impressão 

da mais lídima verdade existencial”. Contudo, na ficção, segundo esse posicionamento 

teórico, qualquer semelhança com a realidade não passaria de mera coincidência
11

.  

 Constata-se que o pensamento estruturalista, como herança advinda dos formalistas 

russos, isola do texto a presença e a intenção do autor. Quando trata de intenção, refere-se 

abertamente ao intuito da ficção, ao objetivo ou finalidade da linguagem literária. Com raras 

exceções o autor é chamado aos estudos estruturalistas sobre a literatura. E quando aparece é 

                                                 
11

 Como se pode observar, inclusive, nas inscrições das capas dos romances estudados, Estorvo (1991) e 

Budapeste (2003): “Os personagens e as situações desta obra são reais apenas no universo da ficção; não se 

referem a pessoas e fatos concretos, e sobre eles não emitem opinião”. 
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abordado pela perspectiva do melhor aproveitamento da linguagem na construção do mundo 

ficcional e dos seres que o habitam.  

Em suas análises, entretanto, Bakhtin (2010) conseguiu ir além quando abordou a 

questão da autoria. Ele conseguiu separar o autor de acordo com o momento da criação bem 

como do posicionamento interno ou externo de quem escreve. Nesse sentido, Bakhtin (2010) 

relata que há dois aspectos na atividade autoral: um autor-pessoa e um autor-criador, 

evidenciando aí, subjetividade, projeção, criação artística e combinação de estruturas.  

 Nessa perspectiva, o autor-pessoa, em que se manifestaria a subjetividade, 

diferentemente de expressar intenção, revelaria a experiência da vivência da obra durante sua 

elaboração. Na ficção, o autor-pessoa “reflete a posição volitivo-emocional da personagem e 

não sua própria posição em face da personagem” (BAKHTIN, 2010, p. 5). As ações das 

personagens surgem nas narrativas como respostas a essas vivências e é o autor-criador, o 

lado racional, que se torna responsável por enformar ou por dar o acabamento às personagens, 

exercendo sobre estes o completo controle. Para tanto, acentua suas particularidades e seus 

sentimentos de forma semelhante às experiências realizadas no mundo exterior por indivíduos 

concretos.  

Observa-se, então, que o autor-pessoa se encontra no plano interno do texto enquanto 

o autor-criador no plano externo. O primeiro vivencia seu objeto, o segundo vê no objeto, a 

finalização do produto criado. Enfatiza Bakhtin (2010, p. 5): “Por isso o artista nada tem a 

dizer sobre o processo de sua criação [...] restando a ele apenas nos indicar a sua obra; e de 

fato, só aí iremos procurá-lo”. Não fica evidenciado, assim, nenhuma intenção autoral, 

portanto. Não se faz tampouco, menção de que se deve buscar o sentido e interpretação da 

obra criada junto a quem a realizou. A esse respeito, aliás, Bakhtin (2010), defende que depois 

acabada a obra, os personagens ganhariam caminhos próprios, e tudo o que o artista viesse a 

dizer sobre eles, não corresponderia aos processos mencionados anteriormente, mas sim, a 

atitudes e juízos de valor sobre a impressão que a obra pronta causaria sobre ele enquanto 

leitor. O texto e o autor se tornariam independentes e quase estranhos entre si, se não fosse o 

nome assinado que carregariam em suas responsabilidades.  

 É, no entanto, com o surgimento da Nova crítica francesa, que o autor se torna uma 

espécie de adversário, de “bode expiatório [...], o anticonceito” [...] o “principal slogan de sua 

luta anti-humanista da ciência do texto” (COMPAGNON, 2010, p. 48; 50). Como um dos 

principais representantes desse novo posicionamento teórico e do fazer literário e da crítica, 

Roland Barthes, radicalizou e chegou ao extremo em suas hipóteses sobre o autor. A questão 

da autoria foi tratada pelo teórico com o completo apagamento daquele que escreve. Chegava, 
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assim, a formulação teórica sobre a necessidade da morte do autor. Dessa vez, porém, sem 

espaços para as ações do autor-criador e, sobretudo, para as do autor-pessoa defendidos pelo 

pensamento de Bakhtin. Era a resposta francesa e contemporânea e que almejava solucionar a 

questão da autoria e os problemas deixados pela história da literatura, pela crítica biográfica e 

pelo estruturalismo. Criava-se, desse modo, um mundo sem autores e uma literatura que se 

operava na e pela linguagem de modo autônomo e independente.  

Isso significa afirmar que os postulados da Nova Crítica francesa, corrente de 

pensamento teórico-filosófico surgida na França em meados de 1960 e que atingiria seu ápice 

no final da década de 1970 com nome de pós-estruturalismo, solucionava o problema da 

autoria adotando um modelo cuja medida se caracterizava como inversamente proporcional à 

proposta anterior. No mundo sem autores como propunha o pensamento pós-estruturalista de 

Barthes (2004), a pergunta em foco diante da obra se tornaria o que o texto tem a dizer. Isto é, 

abordava-se o texto, como o faziam os estruturalistas e formalistas, mas para o pleno 

estabelecimento de uma ciência do texto e da literatura, era preciso ir além. Foi necessário, 

por isso, declarar a morte do autor e trazer ao centro das questões teóricas o texto, a 

linguagem e o leitor como critérios válidos para a interpretação. Ressalta-se que a teoria 

barthesiana reconhecia o escriptor, uma espécie de escrivão literário, e que levada às últimas 

consequências da morte do autor, como defendia, não operaria a linguagem e sim seria 

obrigado por ela a registrar, contra sua vontade, aquilo que ele não quis dizer. A linguagem 

apresentava segundo Barthes (2004), uma característica fascista, que via no autor, ou melhor, 

no seu nome, um artifício para valer-se e autenticar-se.  

 Ora, se a linguagem obrigava o escritor a registrar aquilo que não queria dizer, a 

pressuposição da morte do autor deixava aberta a possibilidade de uma intenção autoral que 

pretendia fazê-lo, se a linguagem o deixasse. Além disso, se se declarava com a morte do 

autor, o seu fim, isso significava, por outro lado, afirmar sua existência na literatura e no 

mundo. Barthes (2004), após a publicação dos postulados em que tratava da morte do autor, 

voltaria a tratar da questão ratificando a afirmação anterior. Para ele, de fato, o autor se 

encontrava morto na literatura, mas a necessidade de relacionar um nome de autor à obra, 

prática comum desde a Idade Média, ainda permanecia e no contexto contemporâneo essa 

relação de dependência se tornava mútua. Não era somente necessidade do leitor, mas 

também do autor que para existir dependia daquele. Surgia, assim, com esse posicionamento 

barthesiano, o postulado que posteriormente guiaria as questões relativas à autoria e a 

interpretação literária: o leitor. Desprendia-se da mesma afirmação, outros conceitos que os 
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estudos críticos da contemporaneidade levariam adiante, tais como a intertextualidade, a 

metalinguagem e, sobretudo, aquilo que diz respeito à função autoral.  

Nesse sentido, Foucault (2002) logo após a declaração de morte do autor feita por 

Barthes, abordou a questão da autoria por outra perspectiva. Procurou com sua comunicação 

‘O que é um autor’, na Societé Française de Philosophie, oferecer respostas menos radicais e 

mais convincentes no que diz respeito às práticas que criavam, fundamentavam e mantinham 

o império autoral atacado por Barthes anteriormente. Com Foucault surgia a noção de função 

autoral. Esta, por sua vez, mantinha-se no imaginário através da assinatura de quem escreveu. 

Era o nome assinado na capa do livro ou logo abaixo do título de um texto ou de uma obra a 

garantia da existência do autor e a realização, a concretização e permanência do escritor. Não 

se deixava de relacionar aí a intervenção do mercado editorial sobre o objeto literário. A 

assinatura do autor era também o selo de autenticidade. Inicialmente, tratava-se de uma 

manobra adotada pelos artistas para demonstrar a solidez de sua obra e posteriormente 

utilizada pelos editores de livros como um aval de legitimidade e veracidade sobre a obra.  

Se Foucault (2002) não seguia pelo rumo das declarações de morte (do autor, da 

literatura, do romance) abertamente declarado pelos pós-estruturalistas, na tentativa de 

complementar o pensamento barthesiano, terminou por justificar ou mesmo fundamentar 

aquilo que Barthes se opunha. Quando questionava o que é um autor, indicando a relação que 

se dá com um nome que assume a autoria de uma criação ficcional e que tem a função de 

assegurar ao discurso o status de legitimidade, de real e, portanto, valor de verdade (para o 

leitor), descreve e contribui para a persistência daquilo que se denomina mitologia autoral.  

Nesse sentido, os pressupostos foucaultianos da função autoral, poder-se-iam resumir 

nas funções de manutenção, circulação e funcionamento de certos discursos na sociedade. A 

literatura, ainda que transcendesse os limites da linguagem comum, poderia ser interpretada a 

partir da relação autor e obra, como a validação da literatura como recriação e a defesa de seu 

caráter ficcional. Ainda assim, as afirmações foucaultianas causaram a desestabilização da 

verdade autoral que desde a Idade Média se fundamentava e se cristalizava para atender a fins 

específicos de cada época. A questão autoral e a figura do escritor se viam, desse modo, 

reduzidos a um nome e sua assinatura a representação da presença na ausência que vinha 

desde os tempos mais remotos dos estudos teóricos e críticos da literatura.  

 Mais contemporaneamente, toma-se como representante dos estudos críticos franceses 

e, talvez, herdeiro da Nova crítica, Antoine Compagnon (2009). Este último, em sua aula 

inaugural (Literatura, para quê?) da cátedra de literatura no Collège de France (na qual 

menciona sua experiência de encontro com as ideias e aulas com Roland Barthes e Michel 
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Foucault, além de outros encontros e cursos com Lévi Strauss e Julia Kristeva) retoma não só 

nesse texto, mas também em outros, alguns dos temas cruciais para o desenvolvimento da 

teoria da literatura e da crítica. Entre eles, o tema da autoria ganha com Compagnon uma 

revisitação e revisão mais contemporâneas. Partindo dos pontos mais obscuros ou menos 

resolvidos deixados por seus antecessores, consegue, através de análises críticas, demonstrar 

as aplicações ainda válidas dos postulados teóricos do pensamento pós-estruturalismo. Não 

deixa também de evidenciar em seus estudos os excessos do radicalismo praticado pela teoria 

que ditaria as regras dos estudos acadêmicos há até bem pouco tempo.  

Contextos e épocas distintas, a literatura contemporânea transcendeu a construção 

binária e oposicional ficção/realidade. Embora ainda válidos para outras finalidades, os 

postulados clássicos e modernos, já não mais atende aos fins de explicar os rumos que a 

criação literária tem tomado nas últimas décadas. Nesse cenário, tratar de autoria na ficção 

torna-se também sinônimo de conscientização a respeito de funções e de jogos de escritas que 

coloca o autor em questão a respeito de sua obra, o que evidencia, por sua vez, a 

aplicabilidade do pensamento de Barthes e de Foucault. É válido ressaltar que se a literatura 

não pode ser mais tomada como espelho ou reflexo do real, cabe também ressaltar que a 

função autoral foi e continua a ser ressignificada e, por isso, não pode ser mais tratada como 

refração do mundo concreto e palpável, ainda que mantenha seu caráter artístico.  

Entretanto, de acordo com o já afirmado anteriormente, o caráter humano ou os atos 

conscientes e intencionais na literatura permanecem ao lado da subjetividade como o aspecto 

que desafiam a ciência do texto e da literatura. Assim, outro aspecto retomado por 

Compagnon é o já apresentado na discussão de Barthes sobre o leitor como critério de 

interpretação e atribuição de sentido e de interpretação do texto. Se a literatura permanece é 

porque ainda restam vivos leitores de autores mortos e cujos textos continuam comunicando a 

esta época. O texto, a linguagem e o leitor se unem nessas colocações para formar uma 

espécie de júri que condenará, ou não, à morte textos e escritores do presente e do passado. O 

funcionamento desse tribunal da literatura contemporânea se dá à revelia do mérito e método 

acadêmicos. Por vezes, o resultado de fenômenos como os best sellers, de grande sucesso de 

venda e aceitação pública, mas também de qualidade e valor estético comprovado e aprovado 

por esses júris, terminam por influenciar o cânone acadêmico estudado nos cursos de Letras. 

Por outro lado, o contrário, também ocorre. Autores e obras aclamados pelo público 

especializado das universidades – estudantes e pesquisadores de Letras – junto ao grande 

público (consumidor) a que visa o mercado editorial, não atinge o que almeja seus 

idealizadores.  
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Nessa perspectiva, as distinções entre escritor e autor permanecem nas definições de 

Compagnon (2010): os escritores seguem com suas tarefas de registros e formalidades da 

escrita e do idioma utilizado como suporte para a transmissão de ideias ou a comunicação de 

mensagens diversas. O autor, ao contrário, teve sua função ampliada. Na contemporaneidade, 

apenas a assinatura de um nome não garante a autoria ou o lugar entre os (grandes) autores da 

literatura. Outras questões se atrelaram ao poder que tem a literatura, e assim, escrever um 

livro e tornar-se um autor, passou a significar também status social. E não estariam aí 

intenções e vontades humanas? – indagaria Compagnon (2010). A autoria tornou-se ainda 

uma espécie de fetichismo para o reconhecimento público. Nesse sentido, torna a entrar em 

cena na teoria e nos estudos literários a questão da autoria relacionada à intenção de quem 

escreve e de quem dita as regras do mercado e crítica acadêmica. A esse respeito afirma: 

 

A teoria que denunciava o lugar excessivo conferido ao autor nos estudos 

literários tradicionais tinha uma ampla aprovação. Mas, ao afirmar que o 

autor é indiferente no que se refere à significação do texto, a teoria não teria 

levado longe demais a lógica, e sacrificado a razão pelo prazer de uma bela 

antítese? E, sobretudo, não teria ela se enganado de alvo? Na realidade, 

interpretar um texto não é sempre fazer conjeturas sobre uma intenção 

humana em ato? (COMPAGNON, 2010, p. 49). 

 

Vai-se aqui mais adiante: os escritores de literatura, desejosos de reconhecimento de 

autoria permaneceriam passivos ou indiferentes diante do império autoral acusado pelo 

pensamento pós-estruturalista e à entrega de confissões defendidas pela história da literatura e 

da crítica biográfica?
12

 Nessa perspectiva, Eagleton (2010), propõe: 

 

Não é como se o projeto todo fosse um equívoco alarmante, e que bastasse 

agora alguma alma misericordiosa soar o apito para que todos nós 

pudéssemos retroceder ao que quer que estivéssemos fazendo antes que 

Ferdinand de Saussure assomasse no horizonte. Se a teoria significa uma 

reflexão razoavelmente sistemática sobre as premissas que nos orientam, ela 

permanece tão indispensável quanto sempre. Mas estamos vivendo agora as 

                                                 
12

 A respeito da posição dos autores, relata Brunn (2001) que a profissionalização dos escritores foi resultado de 

um processo gradual de luta por reconhecimento e pelo direito sobre sua obra. Assim, os escritores foram aos 

poucos mudando o caráter da relação mercantil que se estabelece entre o livreiro e o escritor. Se antes a prática 

corriqueira era permitir ao livreiro explorar a obra diante de uma pequena quantia em dinheiro paga ao escritor, 

no final do século XVIII, os autores passaram a ter autonomia para negociar os direitos de suas obras: “eles 

adquirem o direito de reproduzir suas obras durante suas vidas; e seus herdeiros conservarão esse direito por 

cerca de dez anos após sua morte [física]” (Tradução nossa para o português de « ils acquièrent personnellement 

le droit de reproduire leurs ouvrages pendant leur vie ; leurs héritiers conservent ce droit dix ans après leur 

mort » (BRUNN, 2001, p. 68)). É também nessa perspectiva que os romances Estorvo (1991) e Budapeste 

(2003) desenvolverão seus enredos e apresentará personagens inquietos que questionam ao(s) autor(es) seu(s) 

papel(eis) no mundo. Esta característica, por sua vez, permitirá a teoria pensar a autoria literária na ficção 

contemporânea. 
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consequências do que se pode chamar alta teoria, numa época que, tendo se 

enriquecido com os insights de pensadores como Althusser, Barthes e 

Derrida, também avançou, de alguma forma, além deles (EAGLETON, 

2010, p. 13-14).  

 

E o autor nesse contexto seria apenas uma representação contemporânea que, 

tornando-se presente apenas com o simulacro da assinatura de seu nome logo abaixo do título 

de uma obra literária, seria capaz de instaurar um sujeito que autentica e autoriza a circulação 

de narrativas no mercado e no meio literário. A figura autoral teria se reduzido a seu nome, ou 

melhor, a sua assinatura e se tornou na contemporaneidade uma representação para leitores e 

escritores, cuja função se presta aos fins mercadológicos da compra e venda de livros com 

narrativas de caracteres diversos: relatos autobiográficos, biografias ficcionalizadas, escrita 

realista, autoajuda e a ficção de relatos fantásticos e exóticos.  

As indagações possibilitam ainda uma falar de autorias contemporâneas ou das 

relações do autor e do escritor com seu texto e com o leitor, como presença na ausência. Em 

termos barthesianos: “o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do Autor” 

(BARTHES, 2004, p. 64). Se se defende nesses dias a criação literária como a retomada, 

encontro ou fusão e metalinguagem, em vários estilos dentro de uma mesma narrativa 

ficcional, o autor (criador) já não mais existiria. A ficção contemporânea se tornaria, desse 

modo, a sua lápide definitiva onde se poderia ainda encontrar alguns resquícios de sua 

possível existência no passado, isto é, sua assinatura. A mesma lápide, na qual seria possível 

ler a inscrição ‘aqui jaz um autor’ seria o lugar contemporâneo de transcendência do signo e 

do jogo das oposições morte/vida, presença/ausência, verdade/mentira, ficção/realidade.  

No entanto, se já não existe autor na literatura, se já não se pode afirmá-lo, por que, 

então, ainda o livro persiste e com ele, sob o rótulo de novas, narrativas literárias (romances, 

contos, novelas)? Arriscar-se-ia a dizer que o cabe ao escritor contemporâneo são os jogos de 

escrita jogados habilmente pelo escritor, que registra, atualiza e morre com a escrita, e pelo 

autor, que valida o registro do escrivão. E o leitor, enquanto aquele que se apropria do texto e 

lhe confere significados, na condição de produtor de sentidos, seria, junto com o autor, o 

agente possibilitador do mesmo relato-narrativo no entre-lugar do anonimato e do 

reconhecimento do escritor.  
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 Representação literária contemporânea e autoria 

 

A contemporaneidade nas artes, de forma geral, está marcada por características que se 

por um lado procuram romper ou negar o passado, por outro não se desprendem ou não se 

desvencilham dele, dialogando, em alguns casos, com o período anterior. Nessa perspectiva, a 

arte dessa época, ora tende para formas que buscam representar o contemporâneo sem remeter 

a outros momentos, ora se apresenta através de manifestações que se referenciam no passado 

para questionar tanto a arte quanto a época vigente. Dessa forma, essas configurações 

contemporâneas que a arte assume resistem à morte do sujeito, ao fim da história, a 

fragmentação e à narrativa não-linear, marcada, sobretudo, por uma ressignificação da arte, ao 

mesmo tempo em que se manifesta como produto artístico de um intervalo de tempo 

determinado, caracterizada, sobretudo, por tematizar e problematizar o lugar da arte na 

contemporaneidade. É válida, nesse sentido, a afirmação de Agamben (2009): 

 

o contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele 

perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles 

experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, 

aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando 

a pena nas trevas do presente (AGAMBEN, 2009, p. 62-63).  

 

Desse modo, mostra-se quase sempre arriscado tratar das qualidades da escrita 

contemporânea e mesmo dizer ou conceituar aquilo que seja a literatura contemporânea. 

Apenas referenciar-se no conjunto de obras publicadas desde o fim dos anos de 1980 não 

caracterizará, satisfatoriamente, o conceito. Outro aspecto que dificulta a noção é a 

apresentada por Agamben (2009) e mencionada anteriormente. Está-se diante de uma 

obscuridade. Está-se em tempos de trevas. Experimentar a contemporaneidade significará 

poder enxergar no escuro. Quando não mais, observar a época, a escuridão contemporânea e 

postular sobre um futuro próximo. Isso exigirá do sujeito ser também contemporâneo dos 

textos e autores que examina. Assim, sua capacidade de percepção do presente será medida 

pela “capacidade de estar à altura dessa exigência” (AGAMBEN, 2009, p. 57). 

Assim, diferentemente daquilo que se acreditou e se propagou amplamente no auge 

dos anos de 1970, com os adventos e movimentos de ‘pós’, pós-feminismo, pós-história, pós-

modernismo, e esse entendido como uma forma de cultura (EAGLETON, 1998) que alcança a 

contemporaneidade, o romance enquanto gênero e forma, e tal qual o sujeito, não morre ou 
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não desaparece como se teorizou os mais radicais (e otimistas) estudiosos da cultura. Negar-

lhe, entretanto, as influências e tendências advindas de tal momento histórico poderia 

significar, por um lado, um posicionamento crítico arriscado de caráter canônico 

regulamentador e enormemente seletivo e excludente que, se não reconhece os vários estilos 

contemporâneos em detrimento do que se convencionou classificar como romance (gênero 

moderno), coloca a produção literária contemporânea no lugar de escritos da época, sem 

reconhecimento destes como literatura. Também em sentido contrário, isto é, tomar a ficção 

atual como norma ou parâmetro de uma evolução da escrita romanesca, reproduziria os 

mesmo processos de exclusão por falta do mérito do fechamento ou do acabamento do 

gênero. Ter-se-ia talvez, nesse sentido, a morte do romance, nesse caso, o moderno. 

 Afirma, nessa direção, Agamben (2009): 

 

Um homem inteligente pode odiar seu tempo, mas sabe, em todo caso, que 

lhe pertence irrevogavelmente, sabe que não pode fugir ao seu tempo. A 

contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, 

que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais 

precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma 

dissociação e um anacronismo (AGAMBEN, 2009, p. 59) [grifos do autor]. 

 

Nessa perspectiva, o gênero romance, bem como seu produto (a narrativa e o livro 

impresso) não se fecha ou atinge a forma perfeita, acabada, mas passa a se caracterizar 

diferentemente do modelo originário e consagrado no século XIX, embora o princípio 

permaneça: narrar uma história (re)criada. A fragmentação e a não-linearidade (ou seja, a 

negação das partes sequenciais e organizadoras: apresentação, problema, clímax e desfecho) 

assumem e ditam os rumos do romance, atendendo aos ideais de leveza e rapidez, 

aproximando-se de formas midiáticas como a internet e televisão, exigidas pela época. O 

leitor, nesse contexto, parece ter alcançado com essa forma de narrativa caracterizada por 

trechos, por pedaços montados de uma história, o papel de protagonista: as lacunas do texto se 

alargaram e os espaços vazios agigantaram-se para significar no e pelo silêncio que pode ser 

preenchido pelo leitor. Entre um parágrafo e outro, ou melhor, entre um fragmento e outro, há 

a possibilidade de se escrever e se narrar outros relatos que explicariam e interpretariam o 

informe principal, exigindo, assim, uma participação mais ativa de quem lê e dá significado à 

realidade literária e à do mundo concreto, palpável.  

 Sendo assim, os postulados teóricos de mimeses, cunhados desde a Antiguidade e 

amplamente discutidos até hoje, e de ficção como criação ou elaboração artística da realidade, 

foram ampliados para além do conceito de representação, caracterizada tradicionalmente na 
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história da literatura como apresentar novamente, fazer presente outra vez a realidade. No 

cenário contemporâneo, a literatura deixa de ser um espelho do real, cujo discurso se tomou 

como reflexo de realidades e de verdades externas a obra. Discute-se na literatura 

contemporânea, a ficção como possibilidades de criação de simulacros que instauram 

realidades e que se estabelecem como sujeitos: uma representação que se valida e se legitima 

em si mesma. Isto significa dizer que os efeitos produzidos por essa literatura contemporânea 

parecem lançar por terra os conceitos sobre ficção e realidade e da relação autor, escritor e 

obra. Ambos, através de exercícios de metalinguagem, representam a si mesmos por meios de 

narrativas ficcionais.  

 

A representação contemporânea parece não mais representar, ela perde o 

sentido absoluto, encetado por argumentos tão diversos quanto consensuais. 

Rasura, crise, morte, perda, representação, se representam, não representa 

mais o mesmo. Ao que parece, estamos diante de mais uma etapa de 

problematização que a representação experimentou ao longo dos tempos 

(CARMO, 2011, p. 192).  

 

Como manifestação da cultura dessa época contemporânea, a literatura produzida sob 

o convencionalismo classificatório de pós-modernismo (SANTOS, 1988) mostra-se enfática 

no que diz respeito ao desnudamento dos atos de fingir. Isso significa dizer que a ficção 

produzida sob este título se apresenta ao leitor de modo desvelado, estabelecendo o contrato 

do ‘como se’ (ISER, 1996) entre a obra e o leitor. Nessa perspectiva de desnudamento, os 

ficcionistas contemporâneos ao abordar o processo de criação ficcional, têm-se utilizado de 

várias formas para revelar ao leitor o “forjamento da ilusão literária ao mesmo tempo em que 

desvenda o fingimento da ficção” (FARIAS, 2004, p. 287).  

Na mesma perspectiva, a noção de texto literário como aquele que representava, que 

apresentava de novo e fazia presente uma realidade anterior, sem, contudo, ser ou estabelecer-

se como uma verdade paralela a do mundo concreto, palpável, já não atende ao que a escrita 

literária atual estabelece. A relação binária e oposicional ficção/real se tornou demasiada 

tênue e por vezes (con)fundidas em si. A ficção é, nesse contexto, reitera-se, entendida como 

a possibilidade de criação de simulacros que buscam em um mundo anterior (talvez o mundo 

concreto, palpável) o ponto de origem para a (re)criação artística. A ficção termina por 

estabelecer com ele, pontos de interseção nos quais dialogam, trocam, influenciam-se, 

estabelecem-se. Trata-se de uma literatura que assusta e causa estranhamento ao leitor, que ao 

procurar algo de fictício ou de real de maneira distinta e separada, não encontra mais as 

limites que delineiam o interior e o exterior da obra. Reitera Scramin (2007 apud RESENDE, 
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2008, p. 9): “A literatura do presente que envolve uma noção muito maior que a noção de 

contemporâneo é aquela que assume o risco inclusive de deixar de ser literatura, ou ainda, de 

fazer com que a literatura se coloque num lugar outro, num lugar de passagem entre os 

discursos”. Para Resende (2008):  

 

Precisamos deslocar a atenção de modelos, conceitos e espaços que nos eram 

familiares até bem pouco tempo atrás. Teremos que deixar jargões 

tradicionais no trato literário e, saudavelmente, conhecer termos que vão da 

antropologia ao vocabulário do misterioso universo da informática, tudo isso 

atravessado pelas necessárias reflexões políticas (RESENDE, 2008, p. 15). 

 

Assim sendo, afirma-se que a contemporaneidade literária está marcada pela variedade 

de estilos e de escritas ficcionais. Reitera-se que mais que isso: o contemporâneo é a profusão, 

a mescla, o imbricamento de estilos, modelos, marcas pessoais e temáticas. A promoção e 

exposição dos encontros e diálogos da arte com a própria arte, isto é, exercícios de 

metalinguagem. Faz-se possível nessa literatura, “vê a própria história do texto, os bastidores 

[...]: o nascimento do personagem, o narrador na narrativa, a imagem do livro no livro” 

(REHEM, 1992, p. 170). Além disso, a tendência das narrativas literárias atuais consiste em 

apresentar vários narradores que deslocam o foco das ações, da voz, da condução e do ritmo 

do romance, ora para si, ora para as reflexões que fazem sobre outros personagens e sobre a 

história que narra e sobre a literatura através de construções espirais e quase abismais: “uma 

história dentro de outra que está dentro de outra... sem fim” (SANTOS, 1988, p. 40).  

Esses recursos literários não se constituem, entretanto, uma marca de originalidade ou 

novidade inaugurada com a contemporaneidade, pois esse jogo de desdobramentos, de 

representações dentro de representações já se faz presente nas epopeias gregas narradas por 

Homero, embora tenha sido uma característica, como já se afirmou acima, recorrente e 

empregada com frequência, uma vez que permite maiores possibilidades de diálogos da obra 

consigo mesma, na literatura contemporânea. “Trata-se da representação que se valida e se 

legitima em si mesma, sem o auxílio luxuoso da relação material ou visível, [...] sem 

indicação para o externo” (CARMO, 2009, s/p), reafirma-se.  

 No conjunto dessas discussões teóricas contemporâneas em torno da literatura, pensar 

a autoria é valer-se, então, dos postulados teóricos advindos da célebre indagação 

foucaultinana sobre a função do autor. Isso porque, como se buscou afirmar anteriormente, 

estes ainda se fazem notáveis e úteis nos estudos de narrativas ficcionais produzidas nessa 

época de (pro)fusão de estilos, de autodesvelamento e de metalinguagem. Na esteira desse 

debate pós-estruturalista que caracteriza os estudos literários nos dias atuais, caberiam ainda 
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para discutir questões de representação e de autoria, a colocação barthesiana da morte do 

autor.  

 Verifica-se, desse modo, como tendência dessa literatura anteriormente descrita, uma 

ficção que se por um lado contrariariam a tese da morte do autor, por outro a confirmaria na 

prática. Isso se pode afirmar considerando o grande número de obras lançadas por escritores 

que pouco a pouco vão-se tornando conhecidos do público-leitor contemporâneo. Em outro 

ponto desses lançamentos literários recentes, constata-se a tendência da entrada de artistas já 

consagrados em outros campos e seguimentos distintos da arte, como no caso de Chico 

Buarque
13

 (músico e compositor consagrado e bastante conhecido na história e na memória da 

música popular brasileira e que se tornou autor dos dois romances tomados como objetos de 

análise), lançam-se no terreno da literatura (SCHØLLHAMMER, 2009) caracterizando dentro 

desse movimento contemporâneo, o que se indica como uma fetichização autoral. Isso se 

daria em torno do livro impresso e de ver assinados seus nomes nas capas de trabalhos de 

escrita de relatos diversos com fins de entretenimento e classificados sob o rótulo de 

literatura. Dar-se-ia ainda para atender às demandas de um público-leitor interessado. Postula 

Resende (2008, p. 25): “As novas relações do livro com o mercado editorial aparecem a partir 

da maior rapidez com que o autor é editado, seja pela utilização da informática como suporte, 

seja pela multiplicação de pequenas editoras por todo país”. Como ironiza o ghost-writer José 

Costa, do romance Budapeste: Trata-se de “mercadoria com farta demanda reprimida” 

(BUARQUE, 2003, p. 25).  Pode-se constatar, então, nesse movimento, a retomada, senão 

atualização, do que Foucault (2002) postula como função autoral.  

 

A coroação do escritor caminharia de mãos dadas com sua fetichização; mas 

ela não é, certamente, aquilo que se escapa em torno de seu reconhecimento: 

tais considerações não são outra coisa que a manifestação emblemática do 

desejo do autor que instaura a literatura, e sem a qual, talvez, não tenhamos 

literatura (BRUNN, 2001, p. 26)
14

.  

 

                                                 
13

 É válido ressaltar o trabalho de escrita ficcional de Chico Buarque que se desenvolveu desde os anos de 1960 

ao lado de sua carreira musical, de modo que tão conhecidas quanto algumas de suas composições musicais são 

também conhecidos seus textos dramáticos, como Roda Viva e Gota d’água, que são também títulos de músicas 

feitas para a encenação das peças. A menção e tomada de Chico Buarque como um autor de literatura 

contemporânea se justifica por conta da publicação tardia, em 1991, de seu primeiro romance, Estorvo, ou seja, 

cerca de 15 anos após a publicação da primeira experiência de escrita literária, a novela Fazenda Modelo, ainda 

pouco conhecida do grande público.  
14

 Tradução nossa para o português de « Le sacre de l’écrivain irait de de pair avec sa fétichisation : mais il n’est 

pas sûr que l’on échappe à celle-ci en la reconnaissant pour telle : à bien des égards elle n’est pas autre chose que 

la manifestation emblématique du désir d’auteur qu’institue la littérature, et sans quoi, peut-être, il n’est pas pour 

nous de littérature » (BRUNN, 2001, p. 26).     
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 Reitera-se em torno dessa fetichização autoral, a democratização dos processos da 

escrita literária e da que se autodenomina literária. (Isso se se considerar que, conforme 

afirmou anteriormente, tomar-se a publicação dessas narrativas como trabalhos que somente 

atendem aos anseios e às necessidades de entretenimento do público em um determinado 

momento, incluindo nesse público, o sujeito que produziu o texto.) É notório e perceptível no 

mundo das letras inaugurado com os tempos de tecnologias facilitadoras e o advento da 

comunicação virtual por meio de máquinas inteligentes e ligadas em redes, a relativa 

facilidade para editar, publicar, imprimir, divulgar e distribuir, eletronicamente, sobretudo, 

um livro. Ressalta-se, nesse sentido, o papel e as funcionalidades da internet para esse 

movimento de democratização. Blogs, sites de relacionamentos, páginas pessoais de escritores 

ou sites coorporativos de associações de escritores profissionais, mas não reconhecidos do 

grande público, têm-se configurado como os principais recursos para a promoção e 

propaganda das produções de escritores independentes e não filiados às grandes, conhecidas e 

tradicionais editoras. Afirma Resende (2008):  

 

Apesar das queixas repetidas de que há poucos leitores, de que o livro vende 

pouco etc., é fácil constatar que se publica muito, que novos escritores e 

editoras surgem todos os dias, e que comenta-se e consome-se literatura. [...] 

A verdade é que os jovens escritores não esperam mais a consagração pela 

“academia” ou pelo mercado. Publicam como possível, inclusive usando as 

oportunidades oferecidas pela internet. E mais, formam listas de discussão, 

comentam uns com os outros, encontram diferentes formas de organização, 

improvisam-se em críticos (RESENDE, 2008, p. 16-17). 

 

 Como se mostra relativamente fácil publicar um livro nesses moldes, qualquer sujeito 

com uma história para contar e com o mínimo de habilidade para trabalhar com as 

ferramentas disponíveis nos computadores e na internet pode se tornar um autor. No caso de 

não saber como utilizar a internet e os recursos do computador, o pressuposto é também 

válido. Isso porque pode-se pagar para alguém fazer as tarefas de digitação, editoração e 

diagramação do texto eletrônico. Ou ainda, indo-se mais longe: pode-se contratar alguém que 

ouvindo o relato inicial desse sujeito, consegue conceber e dar andamento a história, como no 

caso de José Costa, o ghost-writer que escreve a partir de um pequeno relato de seus clientes, 

como se pode observar no fragmento que segue.    

 

Não pelo dinheiro, que mal dava para quitar o aluguel da sala; pagavam-me 

os honorários correntes no mercado, como se paga por página a um escriba 

velho, um digitador, um copiador de enciclopédias. Pagavam em espécie 

mediante a entrega da mercadoria e partiam às pressas, quando muito 
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entreabriam o envelope para conferir o número de folhas ali dentro. Para 

mim valiam como exercício de estilo [...] (BUARQUE, 2003 p. 15). 

  

 Nota-se, porém, nesta e em outra passagem do romance, que legalmente, o 

personagem se diz um prestador de serviços de digitação. O personagem não se apresenta 

como esse alguém que cria histórias inteiras que ocupam as páginas de um romance que 

seguirá para a publicação sob o nome de outros sujeitos que se tornaram coautores de suas 

histórias publicadas. Isso porque José Costa parte de um relato inicial, ou seja, parte de 

mundo real, da experiência concreta dos autores do livro que não escreveram, uma vez que 

essa habilidade e função de escrita, de escrivão e ainda de atividade imaginativa esteve sob o 

domínio do ghost-writer. Nos dois casos, publicação na internet e no caso ficcional 

apresentado em Budapeste, toma-se a definição de autor a partir de Foucault (2002). De 

acordo com o filósofo francês, fazendo-se público ou colocando-se um texto (discurso) em 

circulação, mesmo eletrônica, o sujeito que assim o fez, torna-se responsável por ele. Ainda se 

pode afirmar isso porque esse sujeito quando assume a função de autor, torna seu texto 

público e manifesta seu desejo, que a depender do grau – intensidade de publicações e 

vontade de reconhecimento – poder-se-ia caracterizar como um fetichismo autoral.    

 Sendo assim, cabe conceituar, então, o que se nomeia como fetichismo autoral. De 

acordo, com o que se afirmou anteriormente, a autoria literária se caracteriza como uma 

função na sociedade. Passa-se a categoria de autor quando se coloca um discurso em 

circulação e se assume a responsabilidade legal e jurídica sobre o conteúdo. Ressalta-se que 

mais do que isso, tornar-se autor significa ser o portador de uma autorização para falar, senão 

ser a própria autoridade sobre aquilo que se escreve e se discursa. Trata-se, nessa perspectiva, 

de relações de poder que passam pelas instâncias e valor de legitimidade, autenticidade e 

reconhecimento público. Disso, depreende-se a capacidade de transformá-los em lucro e 

retorno financeiro tanto pessoal como para aquele(s) que investe(m) no produto resultante da 

escrita e da atividade literária.  

 O fetichismo autoral se configura também, de acordo com a afirmação anterior, pelo 

desejo de público e de reconhecimento. A partir disso, então, o anseio de obter êxito no 

mercado editorial como fenômeno de vendas.  Em relação à internet, o interesse circula em 

torno dos milhões de acesso que uma página web pode ter e como esse fato pode gerar lucros 

para escritores e editoras. Em ambos os casos, está-se diante de mercados que crescem a cada 

ano e que vai conquistando cada vez mais números maiores de leitores e compradores 

(consumidores) de livros. Como se mencionou anteriormente, a entrada proposital de 
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determinados artistas, consagrados em outras artes, no campo da literatura caracteriza outro 

aspecto do fetichismo que sinaliza para o desejo de autoridade. Observe os trechos 

reproduzidos a seguir, de Budapeste e que encontram em Estorvo correspondência e 

complemento, ratificando as afirmações apresentadas a respeito do fetichismo autoral. 

 

Artistas, políticos e escroques famosos batiam à minha porta, mas eu me 

dava ao luxo de atender somente personagens tão obscuros quanto eu 

mesmo. Clientes que me lembravam aqueles da sala três por quatro do centro 

da cidade, exceto por serem ricos suficientes para pagar o cachê extorsivo 

que o Álvaro estipulava, além de custearem a tiragem do livro entre parentes 

e amigos. Tipos como o velho criador de zebu dos cafundós do país, cujas 

memórias reescrevi com muito sexo, transatlânticos, cocaína e ópio, 

proporcionando-lhe algum conforto num leito de hospital (BUARQUE, 

2003, p. 25) 

 

Hoje talvez anuncie o nome de bairro do outro lado da cidade, e lá chegando 

dirá “acho que é ali”, ou “é na próxima”, ou “já passou”, deixando evidente 

que mais uma vez estará improvisando um endereço. Pode ser que mande o 

chofer esperar diante de uma pensão amarela, e passe quatro horas lá dentro, 

saindo mais composta do que entrou e aflita para chegar em casa, na hora do 

rush. Pode ser que chegue ao mesmo tempo que o marido, os dois choferes 

se emparelhando na ladeira do condomínio. Talvez suba com o marido para 

o quarto, e tirando a roupa diga que passou quatro horas numa pensão 

amarela [...] Sem que eu tenha percebido minha irmã fazer qualquer sinal, o 

copeiro traz uma bandeja com o talão de cheques e a caneta prata 

(BUARQUE, 1991, p. 18).  

 

 Se em Budapeste a questão se explicita abertamente, em Estorvo são as ações do 

personagem-narrador que sugerem uma relação de controle das ações do outro, como no ato 

da criação literária em que o escritor tece o enredo de um romance. Como se observa também 

nas ações de José Costa que preenche inúmeras páginas com histórias (re)inventadas de 

personagens desconhecidos e que após a publicação do livro de memórias, ganham o 

reconhecimento do público. Em Estorvo se verifica ainda um ato criador que se opera na e 

pela linguagem. Isso porque o leitor só conhece as ações de outros personagens por meio de 

uma antecipação que se dá na mente confusa e divida entre a experiência onírica e mundo 

concreto do protagonista. São as descrições das ações futuras que parece se controlar com o 

discurso que faz a narrativa de Estorvo se aproximar de Budapeste. Afirma-se isso 

considerando que durante o ato de escrita e de atividade imaginativa de José Costa, é o ghost-

writer que controla as ações dos personagens e todo o mundo ficcional em que estes atuarão.  

O que corrobora a colocação de um fetichismo autoral com os fragmentos dos 

romances reproduzidos anteriormente, é o desejo de reconhecimento e de tornar-se 

autoridade. Primeiramente dos personagens obscuros, mencionados por José Costa, que 
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buscam se tornar figuras autorais públicas por meio de relatos que, originalmente, sendo seus, 

foram recriadas e tornadas ficção. Em segundo lugar, a busca desse reconhecimento que se 

volta para os narradores ou protagonistas dos romances: um não nomeado e o outro um 

escritor-fantasma, que buscam resolver suas questões existenciais que envolvem também o 

valor de propriedade.  

Desse modo, o fetichismo autoral é ainda entendido como uma supervalorização do 

autor. O indivíduo para tornar-se autor necessitaria antes da experiência concreta, que levada 

para o livro, transformar-se-ia em ficção e faria do sujeito uma espécie de herói, digno de 

culto e de mitificação. A experiência palpável fortaleceria o caráter verossímil da narrativa, 

geralmente em primeira pessoa, a autoridade do autor e legitimidade da obra literária. É a 

busca por essa legitimação e validade literárias para trabalhos que não sendo de literatura ou 

assim sendo, não apresentaria escrita e estilos que em nada lembraria a linguagem literária e a 

gama de recursos que esta dispõe, bem como a busca da autoridade tanto do escritor como de 

seu trabalho, que se compreende, então, como fetichismo autoral.  

 É válido ressaltar que não se trata de um novo biografismo, embora este modelo de 

estudo teórico-literário contribua para a fetichização do autor. Tampouco se pode dizer que é 

um movimento próprio da contemporaneidade. É a recorrência e a força com que se manifesta 

nessa época e o modo como se percebe no contexto atual que faz com que se associe mais 

diretamente aos escritos diversos agrupados sob a classificação de literatura contemporânea. 

Conhecer a vida do escritor e o contexto de produção da obra, não se constitui como critério 

para a atribuição de sentido e de interpretação do texto. Estes aspectos são antes curiosidades 

para quem lê. Contudo, além de fortalecer a figura autoral como se afirmou anteriormente, 

influenciará na recepção da obra pelo leitor, sendo talvez, por isso, uma manobra do mercado 

editorial. Isso se deve ao fato de certos artistas já possuírem carreiras consolidadas e de 

desfrutar prestígio junto a seu público, reitera-se.  

 

O nome do autor, então, é que permite efetuar as operações e instaurar 

relações entre diferentes textos. [...] Dar um nome, um autor, a um texto, 

fazer o texto depender desse nome, isto não é, pois, como queria a história da 

literatura, estabelecer um diálogo de mortos com mortos, e de mortos com 

vivos, fazer do autor um meio de datar o texto (BRUNN, 2001, p. 30-31)
15

.  

 

                                                 
15

 Tradução nossa para o português de « Le nom d’auteur, alors, est ce qui permert d’effectuer des óperations, 

d’instaurer des relations entre les différents textes. [...] Donner un nome d’auteur à um texte, faire dépendre un 

texte de ce nom, ce n’est donc pas seulement, comme le voulait l’histoire littéraire, établir un dialogue des morts 

avec les morts, et des morts avec les vivants, faire de l’auteur un moyen de datation du texte » (BRUNN, 2001, 

p. 30-31).   
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 Revela-se, assim, outro aspecto do fetichismo autoral que, desta vez, caracteriza-se 

pelo culto ao artista e ao produto resultante de sua arte. O que, por sua vez, no caso da escrita, 

contribui e fortalece a mitologia e o império autoral. Este império é criado pelas manobras dos 

editores junto ao público-leitor por meio de estratégias fetichistas. O escritor não deixa de se 

beneficiar com esses artifícios, tirando deles proveito e vantagens. No entanto, é mesmo o 

leitor (consumidor) que sustentará o império autoral. Isso se fará por meio do investimento 

financeiro que realiza quando adquire o livro e por meio da atividade da imaginação quando 

lê a literatura ou a produção escrita do indivíduo responsável por aquele texto. 

 Nesse sentido, observa-se que é o nome desse artista que se torna recurso e estratégia 

para o sucesso do livro
16

. De acordo com Foucault (2002) o nome do autor se converte em 

uma marca que por meio de sua assinatura atestará ao público a garantia de qualidade e 

veracidade. Isso se fará, sobretudo, se esse artista já tenha se consolidado como marca ou 

sinônimo de boas produções em outras áreas ou campos da arte. Decorre disso, que o nome do 

autor, além de marca, é também representação. No ato de publicação de um texto literário, o 

nome do autor é a representação de si, além de outras características mencionadas como valor, 

autoridade, legitimidade etc. Estas, por sua vez, instauram os rastros da relação entre escritor 

e autor, ou seja, aquilo que se configura como uma presença na ausência. Características que 

não são novidades no mundo das letras. No entanto, é com a literatura contemporânea, com a 

ficção que legitima e se valida em si mesma, apresentada anteriormente, que se terá o lugar da 

autoria em que se dará a morte do autor. Afirma Barthes (2004): 

 

[...] linguisticamente, o autor nunca é mais do que aquele que escreve, assim 

como “eu” outra coisa não é senão aquele que diz “eu”: a linguagem conhece 

um “sujeito”, não uma pessoa, e esse sujeito, vazio fora da enunciação que o 

define, basta para “sustentar” a linguagem, isto é, para exauri-la 

(BARTHES, 2004, p. 60).  

 

Como se pode observar na colocação de Barthes (2004) a morte do autor ocorre 

simbolicamente na e pela linguagem tanto na fala quanto na escrita, consolidando a relação de 

                                                 
16

 Como no caso de Chico Buarque que tendo os trabalhos literários de reconhecido valor e qualidades 

ressaltadas pelas críticas especializadas, apoia-se no nome Chico Buarque para se tornar uma marca 

indispensável para a promoção, divulgação e vendagem de seus romances por conta de suas composições 

musicais, caracterizadas e estudas, muitas vezes, como poesia de caráter universal. Nesse sentido, Fernandes 

(2004) afirma que até mesmo o estudo das letras das canções de Chico Buarque vai exigir do estudioso de 

literatura e do crítico literário uma demanda acentuada de atenção: “Enquadrar a poesia de Chico Buarque a uma 

circunstância, qualquer que seja a natureza dessa circunstância, é negar-lhe a validade poética e reduzi-la a coisa 

nenhuma [...] a poesia de Chico Buarque não se prende a um contexto circunstancial, mas a um contexto humano 

existencial do século XX” (FERNANDES, 2004, p. 37-38). Nesse sentido, enfatiza a qualidade dos trabalhos de 

autor de Budapeste e Estorvo e o engrandece equiparando-os em qualidade aos trabalhos de Fernando Pessoa, 

Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto.  
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uma presença na ausência. Constitui-se, assim, o lugar do autor como um espaço vazio. 

Entrarão em cena no ato da leitura, duas figuras que concorrerão pela atenção do leitor. 

Embora esteja morto, a necessidade de se estabelecer relação com a instância autoral trará o 

autor para o jogo da linguagem e da escrita, marcas de sua existência. Afirma Brunn (2001) 

que um texto supostamente sem autor termina por criar um. Assim o texto inventa uma figura 

que pode o assumir, que pode tomá-lo, ainda que ficcionalmente, a responsabilidade do texto. 

Na mesma direção, o escritor, o escrivão literário, por trás do nome e da assinatura do autor, 

emergirá avançando entre as sombras projetadas pelo ego e pelos muros do império autoral. 

Tem-se no cenário da leitura e da escrita, então, as duas instâncias que, muito próximas, ora 

se (con)fundem, ora se distanciam e determinam, cada um, seus espaços e marcas na 

narrativa. Trata-se, pois, do autor e do escritor. O leitor, não passivo, diante de um texto com 

espaços muito mais amplos para sua participação no jogo literário, será, então, o critério que 

atribuirá sentido e, por conseguinte, processará a interpretação do texto literário.  

 

É, então, o estatuto do autor que muda. Longe de parecer um lugar vazio, a 

morte do autor deixa aparecer uma nova ideia de autor. O nome do autor é o 

pivô em torno do qual se joga a prática literária, a condição de sua 

possibilidade [...] A mais inevitável é, em nossa prática de textos, a presença 

do autor, mais ou menos marcada, porém postulada pela definição, no 

paratexto (BRUNN, 2001, p. 32-33)
17

.  

 

Observe os fragmentos seguintes dos romances Estorvo (1991) e Budapeste (2003). 

 

Estou zonzo, não entendo o sujeito ali parado de terno e gravata, seu rosto 

intumescido pela lente. Deve ser coisa importante, pois ouvi a campainha 

tocar várias vezes, uma a caminho da porta e pelo menos três dentro do 

sonho. Vou regulando a vista, e começo a achar que conheço aquele rosto de 

um tempo distante e confuso. Ou senão cheguei dormindo ao olho mágico, e 

conheço aquele rosto de quando ele ainda pertencia ao sonho (BUARQUE, 

1991, p. 11).  

 

Já de algum tempo, conforme acabei sabendo, o Álvaro adestrava o rapaz 

para escrever não à maneira dos outros, mas à minha maneira de escrever 

pelos outros, o que me parecia equivocado. Porque minha mão seria sempre 

a minha mão, quem escrevia por outros eram como luvas minhas, da mesma 

forma que o ator se transforma em mil personagens, para poder ser mil vezes 

ele mesmo. [...] mas, o Álvaro tinha a pretensão de lhe transmitir o que era 

mais que propriedade minha (BUARQUE, 2003, p. 23).  

                                                 
17

 Tradução nossa para o português de «  C’est alors le statut de l’auteur qui change. Loin de laisser apparaître 

une place vide, la mort de l’auteur laisse apparaître une nouvelle idée de  l’auteur. Le nom d’auteur est le pivot 

autour duquel se joue la pratique de la littérature, la condition de sa possibilité. [...] Le plus inévitable est dans 

notre pratique des textes la présence de l’auteur, plus ou moin marquée mais postulée par definition, dans le 

paratexte » (BRUNN, 2001, p. 32-33).   
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Percebe-se nos fragmentos, a concorrência de que se abordou anteriormente. Nota-se 

que essa disputa envolverá questões de propriedade intelectual e dos direitos do autor, social e 

judicialmente reconhecidos. A respeito dos direitos sobre a propriedade intelectual e do autor, 

afirma Brunn (2001), referenciando-se no código de propriedade intelectual, que a qualidade 

de autor, o fato de tornar-se autor, com exceção dos casos contrários e previstos em lei, é dada 

àqueles que, sob seu nome, fazem publicar suas obras. 

Verifica-se, então, que José Costa, em Budapeste, experimenta a sensação de ser cópia 

de si mesmo. Mesclado a isso, a angústia em torno da originalidade de suas criações e de sua 

atividade de escrita artística e imaginativa. Constata-se que personagem que se indaga, e essa 

inquietação o seguirá por toda a narrativa, se seu trabalho e seu estilo de escrita fantasma não 

passam de uma criação ou invenção, ou ainda manipulação de Álvaro, seu agente literário e 

uma espécie de editor. Onde estaria o seu direito, enquanto produtor ou criador, sobre aquilo 

que escreve? A noção de propriedade se dará em Estorvo (1991) de modo indireto, por meio 

de reflexos, de jogos de espelhos, de duplos que se olham. Tentando o contato direto entre 

dois mundos ou entre dois planos distintos, o narrador-personagem faz lembrar José Costa, o 

ghost-writer, que se vê duplicado no estilo, nas linhas, na tinta e textura de suas palavras. 

Ambos os personagens, sentem-se como se seus passos fossem observados, controlados e 

pensados por alguém que os vê de fora de seus mundos.  

Na mesma direção se pode ainda aproximar as noções de ator e autor. Tal como relata 

Brunn (2001), durante a Idade Média quando um texto sem assinatura era lido, declamado e 

encenado por um ator, era este último que se tornava seu autor. Isso porque assumia a 

enunciação, a voz e ação dos personagens. Narrando os feitos dos heróis do passado, o ator se 

transformava neles mesmos, vivendo suas vidas fictícias: “O herói é aquele que entra no 

perigo, pois só assim conquista seu ser” (MATOS, 2009, p. 23) [grifos do autor].  

Concomitantemente, o ator convertia-se em autor, pois sua atuação o elevava, ainda, à 

condição de criador. Como afirma José Costa que o ator se traveste em mil outros para ser ele 

mesmo. Depois disso, “morre, mas conserva seu nome. Seu renome é sua fama” (MATOS, 

2009, p. 41). É possível, desse modo, então, retomar a discussão iniciada anteriormente em 

torno do autor e do escritor.   

Postula-se, nesse sentido, que um escritor é uma espécie de escrivão literário. Trata-se, 

tal qual ao autor, de uma função. Nesse caso, as funções de registrar, de organizar em formas 

narrativas e literárias diversas, aquilo que um sujeito, pensando ou observando, compõe, 

pinta, (re)inventa e (re)cria por meio da (e na) linguagem. Por isso que, quando se trata de 
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buscar a instância criadora de determinada história que se lê ou se ouve de alguém, deve-se 

remeter ao escritor, àquele que deu a forma pronta, após a organização dos relatos do que se 

pode ou não ter vivido, observado, experimentado ou apenas imaginado. Observe o fragmento 

seguinte de Budapeste. 

 

[...] A recompensa profissional, para valer, só obtive a partir da publicação 

integral de meus artigos em jornais de grande circulação. Meu nome não 

aparecia, lógico, eu desde sempre estive destinado à sombra, mas que 

palavras minhas fossem atribuídas a nomes e mais ilustres era estimulante, 

era como progredir de sombra. [...] Naquelas horas, ver minhas obras 

assinadas por estranhos me dava um prazer nervoso, um tipo de ciúme ao 

contrário (BUARQUE, 2003, p. 16-17).  

 

É possível depreender do fragmento anteriormente reproduzido que José Costa é um 

sujeito que, ficcionalmente, possui existência. Seu trabalho é o de escrivão, de registrar as 

histórias dos outros. O que caracteriza, porém, sua profissão de ghost-writer é o acréscimo 

ficcional que sua escrita realiza nos relatos que ouve. Isto é, o caráter imaginativo que os 

registros de José Costa adquirem depois de formatados. Assim sendo, cabe afirmar que o 

escritor, é, então, o criador das histórias, das narrativas. É o artista que se valendo de sua 

capacidade imaginativa e criadora, transformará relatos dos mais diversos em ficção, em 

literatura.  

Desse modo, o escritor tem uma existência real e, por isso, é possível reconhecê-lo 

como um indivíduo, como sujeito ou mesmo como uma pessoa. E assim como todas as 

demais, o escritor marca sua existência no mundo por meio da linguagem. Indo além dos 

demais, no entanto. Nisso residirá a diferença artística do escritor em relação às outras 

pessoas: ele vai operar com a linguagem, forjando-a, dando-lhe a forma almejada e, por vezes, 

manipulando-a para (re)criar narrativas literárias. Isso significa dizer que o escritor ao 

apropriar-se da linguagem e dos recursos que a língua lhe oferece, buscará combinar os 

elementos da realidade com os elementos da cultura e do imaginário de um povo para poder 

registrar uma história. Estará mesclada a isso, parte da experiência e da realidade do sujeito, 

bem como as marcas que tornarão possíveis ao leitor, perceber como o escritor compreende 

sua realidade. 

Disso resultará que o escritor poderá optar, ao registrar uma história no papel 

impresso, por apresentar os fatos por meio de um realismo ou por via da imaginação. No caso 

do realismo, a escrita procurará ser um retrato fiel de como aconteceram e se desenvolveram 

as ações. Entretanto, esbarrando na linguagem que, por mais rica e ampla que possa parecer, 
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torna-se imprecisa, indireta e limitada para a reprodução do real e para a composição do 

retrato do real. Escolher a via da imaginação, por isso, nem sempre se constituirá uma opção 

única e exclusiva para o escritor. Contudo, valendo-se uma vez desta, o real demonstrado pela 

escritura literária, não terá, a princípio, compromisso com a realidade imediata do escritor ou 

do público-leitor. Assim, a escrita ficcional extrapolará a razão e convidará o leitor a adentrar 

no mundo fantástico, do maravilhoso e das possibilidades de múltiplas existências das 

impossíveis realizações humanas no mundo concreto. A linguagem, desse modo, sempre 

pressuporá seleção e combinação (ISER, 1996). E por mais próxima à realidade que possa 

parecer, a narrativa seguirá por rumos da imaginação e, assim, chegará ao status de ficção, 

possuidora de verdades e realidades próprias.  

O escritor, entretanto, está continuamente sob a sombra de um autor, ou melhor, do 

nome de um autor, mesmo que estes sejam homônimos. Desse modo, sempre que se pergunta 

por quem escreveu um livro ou quem é o responsável pela publicação de um romance, a 

instância a que se refere é a do autor. Isso porque, como se afirmou anteriormente, ser autor é 

tomar a responsabilidade legal e literária do texto. A autoria é, nessa perspectiva, uma função: 

a de fazer circular os discursos literários na sociedade. No entanto, o autor só existe enquanto 

uma abstração, enquanto uma instância imaterial cujo nome fará vaga referência ao escritor. 

Portanto, como sujeito concreto ou como pessoa que sente e vivencia a realidade, ele não 

existe. A marca da materialidade autoral, porém, percebe-se no rastro de sua assinatura. Isso 

pode configurar, por sua vez, um paradoxo. Pelo o já afirmado anteriormente ao longo deste 

trabalho, ressalta-se que não.  

Assegura-se que na mesma medida em que o escritor depende do autor, o autor, antes 

mesmo de poder matá-lo como alega Barthes (2004), necessita do escritor para constituir-se e 

legitimar-se como tal. Somente depois do estabelecimento dessa relação de interdependência, 

que o nome e assinatura do autor passarão, então, a ser a garantia e o certificado de validade 

que a obra literária necessita. Desse modo, pode-se ainda, declarar que no processo de 

escritura, faz-se primeiro o escritor. Uma vez terminada a escritura, surge o autor. Afirma 

Foucault (2002): 

 

Sabemos que num romance que se apresenta como uma narrativa de um 

narrador o pronome de primeira pessoa, o presente do indicativo, os signos 

de localização nunca reenviam exatamente para o escritor, nem para o 

momento em que se ele escreve, nem para o gesto de sua escrita; mas para 

um “alter-ego” cuja distância relativamente ao escritor pode ser maior ou 

menos e variar ao longo da própria obra. Seria tão falso procurar o autor no 
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escritor real como no locutor fictício; a função autor efetua-se nessa cisão – 

nessa divisão e nessa distância (FOUCAULT, 2002, p. 54-55).  

 

E assim, o escritor não morre, mas torna-se um personagem, cujo estatuto se orienta 

pela verdade da obra que ele produziu. O autor, ao contrário, ao entrar em cena no jogo 

literário, vai-se tornando uma figura histórica específica, uma autoridade e uma função. 

Noções construídas, pois, através das obras que assina. Observe os fragmentos a seguir de 

Estorvo e de Budapeste, em que se estabelece um diálogo, por aproximação, das funções 

escritor e autor.  

 

Reconheço o sujeito magro de camisa quadriculada no ponto do ônibus que 

desce a serra. Avistá-lo ali, não sei por que, enche-me de um sentimento 

semelhante a uma gratidão. Sigo correndo ao seu encontro, de braços 

abertos, mas ele me interpreta mal; encolhe os ombros e puxa uma faca de 

dentro da calça [...] Estou a um palmo daquele rosto comprido, sua boca 

escancarada, e já não tenho certeza de conhecê-lo. Na verdade, conheço-o 

apenas pela camisa quadriculada, e é a camisa que abraço com força, e 

agarro e esgarço (BUARQUE, 1991, p. 139-140). 

 

Pegava a esmo uma das vinte fitas cassetes que o alemão deixara gravadas, 

ouvia vagamente sua voz e pousava os dedos no teclado, e eu era um homem 

louro, cor-de-rosa sete anos atrás, quando zarpei de Hamburgo e adentrei a 

baía de Guanabara. Eu nada sabia desta cidade, nem pretendia aprender o 

idioma nativo [...] Não contava conhecer Teresa, que me introduziu ao 

Chamego do Gambá, boteco onde se tomava cerveja e se cantavam sambas a 

noite inteira. Ali me iniciei na língua em que me arrojo a escrever este livro 

de próprio punho (BUARQUE, 2003, p. 29).  

 

Como se pode verificar a relação autoral com o escritor é, por ato de publicação do 

livro, apagada. Ambos, porém, de longe, reconhecem-se ao mesmo tempo em que se negam. 

O escritor serviu ao propósito de escritura do romance, no caso de Budapeste, o 

autobiográfico do alemão, em que José Costa, constrói Kaspar Krabbe e, ficcionalmente tece 

toda a trama das aventuras e desencontros com Teresa, com o samba, com o idioma nativo. 

Com o livro publicado, José Costa sai de cana. Surge, então, o autor, Kaspar Krabbe, gozando 

do prestígio e notoriedade autoral, com o livro que não escreveu, mas que destinou o escritor, 

à sombra de seu sucesso. Encontrando-se e vendo-se de longe, como sugere o fragmento de 

Estorvo, autor e escritor parecem não mais concordarem, apesar do vago sentimento de 

gratidão, como afirma o narrador. No entanto, ao tentar aproximarem-se, eis que um puxa 

uma faca de dentro das calças, revelando, assim, o desejo de matar. Metaforicamente, seria o 

autor que assinando seu nome na obra que não escreveu assassina o escritor? Ou, ao contrário, 
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seria o escritor manifestando sua vontade de matar o autor, almeja chamar a atenção para si, 

reivindicando o direito sobre sua criação literária? 

A disputa que se gera a partir do que sugere o fragmento, é aquela mencionada 

anteriormente, em que autor e escritor pelejam pela atenção do leitor no ato da leitura. “Que 

importa quem fala?”, indaga Foucault (2002, p. 71). Como se constitui uma função de maior 

prestígio e também por desfrutar de estatuto social e de regulamentação legal e jurídica, o 

autor será tomado, a princípio, como o lugar da unidade da escrita e que permitirá explicar a 

obra (FOUCAULT, 2002), destinando ao segundo plano, o escritor. Na colocação de Barthes 

(2004) é essa crença no autor que fortalecerá seu império. Isso fará com sua presença nos 

livros seja sempre considerada como um antes e um depois. Ou seja, a crença que o autor 

pode explicar sua obra, determina que o autor exista antes mesmo do livro e de sua escritura. 

Na mesma esteira, seria anterior ao escritor e ao processo de composição literária.  

Desse modo, então, que Barthes (2004) equilibra a disputa e postula que o escritor 

deve enterrar o autor e faça do ato de escrever, mais que atos de registro, de verificação e de 

representação. Assim, Barthes (2004) convoca a escritura e a criação literária aos atos de 

enunciação que se farão e se darão no aqui e no agora. Ou seja, a presentificação da escrita 

que “outra origem não tem senão a própria linguagem” (BARTHES, 2004, p. 62). Entretanto, 

ressalta Brunn (2001) que “a enunciação da obra literária não saberia se resolver em um 

simples cálculo, em uma simples imitação de toda outra enunciação; sua consumação, sua 

prática, a leitura, em sua especificidade, supõe em efeito que o autor desapareceu” [...] mas 

“ele constitui uma referência de aval, do tempo da leitura, e é pelo relato a este tempo que é 

necessário referir-se a ele” (BRUNN, 2001, p. 34)
18

.  

Como decreto final da morte do autor e do (res)surgimento do escritor, Barthes (2004) 

enfatizará a falta de paixões humanas deste último, cuja escrita não se configura como 

tradução ou expressão de subjetividades. A obra literária não se constitui como um dicionário 

das vontades e impressões do escrivão literário. Reitera: “a vida nunca faz outra coisa que 

imitar o livro, e esse mesmo livro não é mais que um tecido de signos, imitação perdida, 

infinitamente recuada” (BARTHES, 2004, p. 62). Convida-se, então, a ocupar o lugar na cena 

do jogo literário, o leitor. É este último que será tomado como critério de interpretação do 

literário. O leitor converte-se, desse modo, no lugar de unidade do texto, deslocando para fora 

das questões de sentido e de interpretação literárias, tanto autores como escritores. De acordo 

                                                 
18

 Tradução nossa para o português de « l’énonciation de l’oeuvre littéraire ne saurait se résoudre en un simple 

calque, en un simple imitation de toute autre énonciation ; sa consommation, sa pratique, la lecture, dans sa 

spécificité, supposent en effet qu’ait disparu l’auteur [...] il constitue une référence de l’aval, du temps de la 

lecture, et c’est par rapport á ce temps qu’il faut le référer » (BRUNN, 2001, p. 34).  
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com Barthes (2004), o escritor se transforma na presentificação do texto. O leitor, por sua vez, 

faz o texto adquirir sentido. Interpretando-o, conduz o autor ao leito de sua morte e, por 

conseguinte, a seu túmulo.  

Assegura-se que o nascimento do leitor paga-se com a morte do autor (BARTHES, 

2004). Evidentemente que não se trata de um leitor qualquer. Está-se tratando de uma 

entidade ativa, cuja participação se torna indispensável para a existência do escritor, do autor 

e, consequentemente, da obra literária. Nesse sentido, ser-lhe-á dada também uma função: a 

de manter reunidos “num único campo, todos os traços de que é constituída a escrita” 

(BARTHES, 2004, p. 64). Com isso, instaura-se a inversão do mito autoral. A atenção se 

volta, nessa perspectiva, para o leitor. Fora do texto, o autor e a recorrência a ele na busca do 

sentido do texto, não cabe no processo de interpretação literária. Sua função, entretanto, não 

desaparece. Isso porque sua marca, isto é, seu nome, continua a representar-lhe nos livros, 

tentando ocupar os lugares vazios que o leitor e escritor, por vezes, deixam de ocupar.  

Por isso, processar ou instaurar a morte do autor, vai se caracterizar na literatura 

contemporânea, como uma opção do leitor. Será este último que determinará as medidas, as 

regras e o desenrolar do jogo literário. Ditando o andamento do processo interpretativo do 

texto literário, o leitor é que determinará quais agentes ou instâncias participarão do seu 

processo de recepção, atribuição de sentido e interpretação da obra.    

Por que, então, escreve-se? Por que, então, tornar-se autor literário na 

contemporaneidade? Dir-se-ia que ao contrário de processar em definitivo a morte autoral, a 

literatura contemporânea se apresenta como a possibilidade de realização do fetichismo 

autoral para muitos escritores. Isso porque ainda não se deu ao leitor a primazia sobre a 

questão. Ao contrário do que formula Llosa (2007) sobre a ausência de bons escritores e da 

efemeridade da literatura contemporânea, o desejo de tornar-se autor nessa época de 

obscuridade, caracteriza-se como “um ato de fé, como o que fez da literatura um trabalho 

supremo e intemporal, um panteão de títulos incorruptíveis”, buscando, assim, sentar-se no 

Olimpo, entre deuses, titãs e imortais, “a salvo das contingências da vida medíocre” (LLOSA, 

2007, p. 62).  

Assim sendo,  

 

Em vez de se deprimir ou se considerar um ser obsoleto, expulso da 

modernidade, o escritor de nosso tempo deve, isso sim, sentir-se estimulado 

pelo formidável desafio que significa criar uma literatura que seja digna 

daquela, capaz de chegar a esse imenso público potencial que o espera, agora 

que, graças à democracia e ao mercado, existem tantos seres humanos que 

sabem ler e podem comprar livros (LLOSA, 2007, p. 65). 
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2.2 A pós-autoria de Chico Buarque
19

 

 

 Torna-se quase inevitável, ao tratar da ficção de Chico Buarque, não abordar o talento 

musical do escritor. Suas composições já há tempos fazem parte do imaginário nacional e da 

memória musical brasileira. Sendo um artista com habilidades para trabalhar com pelo menos 

três (trazidas a público pelo artista) linguagens distintas, mas muito próximas, Chico Buarque 

desde fins dos anos de 1960 produz uma obra admiravelmente sólida, consagrada, de 

reconhecida qualidade e aclamada pela crítica nacional e internacional. Nessa direção, afirma 

Cândido (2004): 

 

Como compositor (de textos e de melodias) denota essa coisa rara que é a 

sobranceria em relação às modas, a absoluta indiferença ao êxito, que pode 

ou não coroá-lo, mas não o fará jamais desviar-se do seu caminho para 

seguir essa ou aquela voga. Como homem de teatro, poucos foram capazes 

de, como ele de fundir harmoniosamente a maestria artística e a consciência 

social, completando um perfil de cidadão serenamente destemido e 

participante, sempre na linha da melhor orientação política. Para coroar, a 

surpreendente vocação de ficcionista, que revelou um dos melhores 

praticantes do gênero no país. Os seus romances são densos, sem 

concessões, muito inventivos, com um toque pouco frequente de 

originalidade. No entanto, comunicam-se bem e fizeram dele uma revelação 

(CÂNDIDO, 2004, p. 19).  

 

 Épocas distintas, porém, parecem separar a obra de Chico Buarque. Isso porque se 

pode constatar que a dramaturgia se desenvolveu ao longo dos anos ao mesmo tempo em que 

o artista consolidava sua carreira musical. Por vezes, a habilidade de escritor teatral se uniu e 

se aperfeiçoou ao lado das composições musicais. Os números musicais para o teatro, escritos 

individualmente ou em parceira com dramaturgos com não menos importância e destaque que 

o seu, permitiu a Chico Buarque compor peças musicais que fora dos palcos parecem, ainda 

contemporaneamente, desfrutar de existências próprias, além dos contextos em que foram 

produzidas. São os casos de Roda viva, Cala a boca Bárbara, O malandro, Gota d’água, 

entre outras. Nota-se que essas músicas quase sempre apresentam títulos homônimos ao texto 

dramático. 

                                                 
19

 É válido ressaltar nesse momento, o que se denomina aqui, de pós-autoria. Tal termo parte da constatação de 

uma espécie de transposição do sucesso e êxito autoral de Chico Buarque como músico e compositor para a 

escrita literária e após a carreira musical está consolidada e reconhecida nacional e internacionalmente. Pode-se 

verificar que o nome do autor se converte no mercado literário em uma espécie de marca e fetiche para os que 

admiram sua obra musical. Nesse sentido, muitos dos leitores esperam encontrar em seus romances, o mesmo 

talento, sensibilidade artística e uma escrita literária tão bem elaborada quanto suas músicas. O termo pós-autoria 

se inscreveria, ainda, na linha temporal em que se afirmaria um novo tipo de autoria, oriunda da 

contemporaneidade em que ser autor, converte-se em um fetiche, como se aborda no trabalho.  
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 A experiência de Chico Buarque com a escrita ficcional, desse modo, iniciou-se com o 

teatro. Porém, a aventura do escritor pelo campo da literatura narrativa, deu-se pela primeira 

vez com a publicação da novela Fazenda Modelo, ainda pouco conhecida do público. Assim, 

a entrada, de fato, do autor de Roda viva no cenário da literatura brasileira se dará no início 

dos anos de 1990, com a publicação de Estorvo. Uma obra emblemática e carregada de 

significações diversas que caracterizam a literatura nacional dos últimos anos. É, no entanto, 

com Budapeste, lançado cerca de treze anos depois de Estorvo, que Chico Buarque marcará 

sua permanência entre os autores literários consagrados pela crítica e pelo público, tornando-

se sucesso de vendas no mercado editorial brasileiro.  

 Assim sendo, a distância entre as publicações e a espera pessoal pela consagração em 

campos determinados da arte, a música e o teatro, para lançar-se ao espaço literário da ficção 

romanesca, irá caracterizar o que se denomina como pós-autoria. Esta última configurada 

ainda pela transferência do sucesso e da influência de Chico Buarque para a literatura. Ao 

abordar a pós-autoria do escritor, enfatiza-se também a solidez de sua carreira musical e a 

transformação de seu nome como uma marca ou ícone para a garantia de qualidade, ou seja, a 

função autoral assumida. Apoiadas nesse pressuposto que as estratégias em torno do nome do 

artista se farão.  

Assim, rememorar a trajetória do artista, suas passagens pelos festivais da canção 

popular e o período ditatorial e a perseguição ao artista, causa no público-alvo, consumidor, 

visado pela editora, o efeito de legitimação e de validade que faltam a outros escritores 

contemporâneos, cujo trabalho de qualidade, atestado, sobretudo, pela academia, faz-se pouco 

lido em outros espaços, restringindo-se quase sempre à análise universitária. A trajetória 

literária de Chico Buarque, ao contrário, parece seguir na mesma direção de sua carreira 

musical. A pós-autoria vai-se, assim, fortalecendo e diminuindo os intervalos entre as 

publicações, como se pode constatar observando os anos de lançamento de seus quatro 

romances, ou seja, os anos de 1991(Estorvo), 1996 (Benjamim), 2003 (Budapeste) e 2009 

(Leite Derramado).  

 Marcada por temáticas tão diversas quanto o vasto repertório de suas composições 

musicais, a pós-autoria de Chico Buarque apresentará, pelo menos nos três primeiros 

romances, um pensamento e indagações constantes a respeito do autor, da escrita, da literatura 

e da arte na contemporaneidade. Desse modo, a metalinguagem autoral será uma das marcas 

constantes na escrita de ficção literária de Chico Buarque. É pelo exercício da metalinguagem, 

então, ou pelo uso de metáforas muito construídas, ou ainda no jogo simbólico da linguagem 

literária, da conotação que o leitor e o crítico vão, aos poucos, adentrando no mundo e na 



59 
 

significação onírica do personagem não nomeado de Estorvo e no seu jogo de espelhos, de 

duplos, alteridade e sujeitos que se olham.  

O mundo distorcido que o narrador vê pelo olho mágico do apartamento, ilustra bem 

aquilo que será a narrativa do romance dali por diante. A angústia existencial experimentada e 

vivenciada pelo protagonista vai encontrando correlações com os processos que envolvem a 

escrita e a produção ficcional. Sinaliza, assim, por burilada aproximação, para o jogo das 

duplicidades que envolvem no plano ficcional, o narrador e o personagem (con)fundidos em 

uma só voz, em uma mesma instância enunciativa que pela linguagem faz  o mundo 

acontecer. Apontando para o plano externo da ficção, a aproximação indica a duplicidade que 

se dará entre o escritor e o controle sobre o mundo e as ações dos personagens por ele criado.  

A tendência metalinguística que rege as obras iniciais de Chico Buarque encontrará, 

então, em Budapeste, o auge da questão autoral e da relação que se estabelece entre a 

instância criadora da ficção, ou seja, o escritor, e a instância regulamentadora do fazer 

literário, isto é, o autor. Trazendo para a narrativa parte da realidade que envolve a profissão 

de ghost-writer, o romance lança as luzes necessárias para a compreensão das estratégias do 

mercado, sobre as sombras em que vive José Costa, o narrador-personagem de Budapeste, 

“aquele que escreve para que outros gozem a suposta ou autêntica glória de ver seu nome 

escrito na capa de um livro” (SARAMAGO, 2004, p. 21). O que, por sua vez, permitirá 

chegar às pressuposições de um fetichismo autoral que marca a contemporaneidade literária. 

Budapeste ainda suscitará outras questões envolvendo a temática autoral e que buscará por 

meio dos exercícios de metalinguagem, dobrando-se sobre si mesmas, responder ao longo da 

narrativa.  

 

Um livro existe, deixará de existir, existirá outra vez. Uma pessoa escreveu, 

outra assinou, se o livro desapareceu, também desapareceram ambas? E se 

desapareceram, desapareceram de todo ou em parte? Se alguém sobreviveu, 

sobreviveu neste ou noutro universo? Quem serei eu, se tendo sobrevivido 

não sou já quem era? Chico Buarque ousou muito, escreveu cruzando um 

abismo sobre um arame e chegou com maestria ao outro lado 

(SARAMAGO, 2004, p. 22).  

 

Evidencia-se, assim, a destreza de Chico Buarque que resulta em uma pós-autoria 

marcada por romances que combinando as qualidades de Best Sellers, conseguem trazer em 

seu bojo indagações que fazem repensar a ideia clássica do autor como o sujeito produtor de 

discursos e criador de personagens. Assim, desse modo, o que se pode afirmar acerca da pós-

autoria de Chico Buarque e seus romances corroboram ao longo de suas elaboradas, 
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sofisticadas e habilmente escritas narrativas, é que “o papel e a função do autor 

contemporâneo são desafiados” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 39). Isso demonstra a elevada 

habilidade do artista que “para o bem e para o mal” (RESENDE, 2008, p. 16), converte sua 

escrita e a si mesmo em ações performáticas, revelando, então, a persona autoral. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 O escrivão literário: morrer ou apagar-se para o autor (?) 

 

O escritor, conforme se apresentou anteriormente, caracteriza-se por ser uma função. 

Diferentemente da função autor, que regulamenta a produção literária, o escrivão, por sua vez, 

responsabiliza-se pela escrita, pela facção do texto posteriormente posto em circulação. De 

igual modo, afirmou-se que os nomes do autor e escritor poderiam ser os mesmos. Ambos, 

porém, indicariam dois sujeitos distintos. A relação entre o escritor e o autor configuraria, 

ainda, uma espécie de subordinação daquele diante deste último. E, por conseguinte, de 

ambos, diante do leitor. Configura-se, desse modo, aquilo que se denomina aqui como uma 

relação de presença na ausência, constituída no processo de escrita e de autoria.  

Isso porque o escrivão literário no processo de composição do texto ficcional vai-se 

apagando. Contudo, não somente por razão de ter começado e encerrado junto com seu texto 

escrito, seu ato enunciativo
20

. Acredita-se que a força de sua enunciação perdurará com a obra 

e será retomada pelo leitor sempre que este se disponha a realizá-la outra vez, por meio de sua 

ação leitora. A concepção barthesiana de que o escritor só existe no aqui e no agora 

enunciativo, ou seja, no próprio processo de composição do texto ficcional, perde diante dessa 

afirmação sua força argumentativa. Ainda que se defenda que a linguagem anteceda a ação 

humana e ao uso realizado pelos indivíduos, não se pode afirmar que a função escritor só 

passe a existir a partir do momento em que se concretiza o ato da escritura do texto literário. 

Nesse sentido, defende-se, pois, que a função de escrivão se origina antes mesmo da escrita, 

quando o indivíduo observando o seu cotidiano ou as realidades diversas de outros sujeitos, 

ressignifica-os e recria-os como gostaria que fossem. A escrita seria a materialização ou o 

resultado final dessa ressignificação e recriação artística.  

 

Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé nem super-homens, só resta, 

por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça 

salutar, essa esquiva, esse logro magnífico, no esplendor de uma revolução 

permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura. Entendo 

por literatura não um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo um 

setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma 

prática: a prática de escrever (BARTHES, 2007, p. 16) [grifos do autor]. 

 

                                                 
20

 Barthes (2004) enfatiza o papel do escriptor e como sua existência se dá no aqui e no agora da enunciação.  O 

escriptor barthesiano se configura ainda pela presentificação da escritura, da facção do texto. Nesse sentido, é a 

linguagem que ocupa o lugar de destaque e tomada como algo anterior a qualquer intenção ou vontade humana.    
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Reitera-se, porém, a colocação de Barthes (2004) de que o autor não pode pré-existir à 

sua obra. E, de fato, tal existência não se realiza, ressalta-se. O autor, enquanto função 

regulamentadora do discurso ficcional, somente passa a existir com a assinatura e, por 

conseguinte, com a publicação da obra. Quanto ao escrivão, no entanto, o processo de 

escritura, permite indicar um caminho distinto: o do apagamento e a supremacia do autor. O 

que, por sua vez, reforçarão aquilo que se denomina de império autoral, também proposto por 

Barthes (2004). Observe os fragmentos seguintes:  

 

Fico desequilibrado, sozinho naquela mesa oval, olhando o mel, o queijo de 

cabra, o chá de rosas, pensando na minha mãe. O copeiro traz uma bandeja 

com o telefone sem fio; é um aparelho de teclas minúsculas, que dedilho 

rápido e sem olhar direito, um pouco querendo esbarrar noutros números [...] 

O copeiro passa um tipo de espátula azul-celeste, catando as migalhas de 

cream cracker, enquanto eu invento umas palavras no bocal (BUARQUE, 

1991, p. 19-20).  

 

Naquelas horas, ver minhas obras assinadas por estranhos me dava um tipo 

de prazer nervoso, um tipo de ciúme ao contrário. Porque para mim, não era 

o sujeito quem se apossava da minha escrita, era como se eu escrevesse no 

caderno dele. Anoitecia, e eu tornava a ler os fraseados que sabia de cor, 

depois repetia em voz alta o nome do tal sujeito, e balançava as pernas e ria à 

beça no sofá, eu me sentia tendo um caso com a mulher alheia (BUARQUE, 

3003, p. 17-19). 

 

 Como se pode verificar nos fragmentos dos romances reproduzidos anteriormente, 

antes mesmo de se ter uma autoria assumida, isto é, antes de levar a assinatura ou um nome 

que remete a um sujeito, os textos a que se referem os narradores e protagonistas de Estorvo e 

Budapeste possuem um escrivão. Os textos, por mais que se afirme o fascismo da língua e que 

é na linguagem que se operem os signos e suas significações, necessitam dessas espécies de 

redatores, desses indivíduos que manipulando e, por vezes, burilando o vernáculo materno, 

deixarão nesses registros escritos marcas ou rastros que indicarão a sua presença na escritura. 

Trata-se, pois, de uma presença ausente porque empiricamente o escritor não mais está em seu 

texto, ou seja, não mais o escreve. Entretanto, as marcas de sua escrita, de sua personalidade 

permanecerão. O que sinalizará, ainda, o trabalho de composição ou de (re)criação artística. 

Assim sendo, percebe-se que a presença do escritor se materializa em seu estilo, em sua 

marca. Ou seja, naquilo que o faz distinguir-se de outros e lhe permite afirmar-se diante dos 

demais. Ele se tornará ausente também para o autor, uma vez que é o nome deste último que 

se fará imprimir na capa do livro e não o seu, de escritor.  
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 Desse modo, em Estorvo se pode notar a ação criadora e ao mesmo de caráter 

inventivo do personagem. É seu ato enunciativo que dá forma e vida ao mundo ficcional. No 

entanto, é somente esse seu mundo criado e os demais personagens que se realizam na 

narrativa e não ele próprio. O escrivão literário parece oferecer a possibilidade de ver o 

nascimento de um relato, baseado em sua experiência ao mesmo tempo empírica e onírica, 

como afirma Rehem (1992, p. 170): “O narrador, se introduzindo na narrativa como 

testemunha da aventura do personagem, promove que o final do relato remeta ao seu início”. 

E para tal oferecimento faz-se necessário antes, existir, ainda que ficcionalmente. Isso porque 

esse narrador não deixa aberta a possibilidade de ver seu surgimento como tal. Criar palavras 

no bocal pressupõe, desse modo, que para narrar uma história é preciso primeiro tornar-se a si 

mesmo narrador. Faz-se necessário, assim, existir antes de sua história, de seu relato, como 

uma consciência interna e independente da narrativa, mas que ao mesmo tempo apontará para 

a exterioridade da obra. Isto é, para um escritor de existência material e para um autor 

empírico.  

A invenção das palavras parece remeter o leitor também para a (re)criação das ações e 

dos personagens. Inventar palavras no bocal, como afirma o narrador, permite compreender o 

aspecto de verossimilhança, mas ao mesmo tempo parece dizer ao leitor que a narrativa que se 

apresenta, por ora, diante de seus olhos e de seu julgamento, não passa de um engodo. 

Entretanto, o relato desse mundo visto por um olho mágico e desses seres distorcidos que 

lembram alguém que há muito tempo se conheceu, demonstra tal força argumentativa que 

prende a atenção do leitor que almeja chegar até o final. É esse relato confuso, que mescla e 

(con)funde o mundo onírico e as experiências concretas, inventado no bocal da caneta que o 

narrador tem a mão, que despertará a atenção do leitor, que almejará descer as escadas com o 

narrador, ver e sentir a tensão das ruas e de ser observado todo o tempo como em um 

laboratório de estudos clínicos e comportamentais. Como se pode observar também no 

fragmento seguinte de Estorvo. 

 

Não posso dormir com a imagem daquele homem fixo na minha porta. Volto 

a olhar o olho mágico. Hei de surpreender uma imprudência dele, uma 

impaciência que o denuncie, que me permita ligar o gesto à pessoa. Mas 

enquanto estou ali ele não toca a campainha, não olha o relógio, não acende 

um cigarro, não tira um o olho do olho mágico. Agora me parece claro que 

ele está me vendo o tempo todo. [...] Assim ele me viu chegar, grudar o olho 

no buraco e tentar decifrá-lo, me viu fugir em câmera lenta, os movimentos 

largos, me viu voltar com a fisionomia contraída e ver que ele me vê e me 

conhece melhor do que eu a ele (BUARQUE, 1991, p. 12).  
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 Contudo, se em Estorvo esse narrador, que ao mesmo tempo se converte em criador 

não reivindica o direito de sua criação, oferecendo-a ao leitor e aos que tendo adentrado em 

seu mundo, interagem consigo e se tornam copartícipes de sua invenção, em Budapeste, tal 

característica se tornará o grande drama da vida do narrador José Costa. Ver seu texto 

assinado por outros sujeitos lhe causa ciúme. Contudo, é parte acordada de sua profissão de 

ghost-writer manter-se nas sombras dos nomes que levam seus textos. Não lhe é permitido 

reivindicar o direito de sua criação. Além disso, tratando-se de literatura, por mais que se 

afirme apagamento do escriptor, e as marcas por ele deixadas no texto, a imagem do autor é 

tirânica (BARTHES, 2004), ele é o centro do romance, um protagonista celebrado pela capa e 

por seu nome. E esse aspecto é que incomoda o protagonista. José Costa não somente permite 

o nascimento de mundos ficcionais e de seus personagens. Registrando a história que inventa 

no bocal da caneta e nas páginas de seu computador, José Costa oferece ao leitor a 

possibilidade de ver o nascimento dos autores de seus livros. É dado ao leitor a vez de 

perceber como se legitimam e se validam um autor e sua obra.  

Ressalta-se que estes livros serão seus e ao mesmo pertencerão a outros. Isso porque o 

escrivão literário José Costa não pode assumir a autoria de seus escritos, uma vez que não está 

autorizado para por em circulação o discurso literário que esteve sob sua responsabilidade de 

tornar documentado e em seguida possibilitar a impressão. É, pois, em sua presença ausente, 

em seu estilo (im)pessoal, em sua atuação e progresso na sombra que se justifica e se fortalece 

a mitologia autoral, como se pode verificar também no fragmento a seguir. 

 

José Costa é gênio. [...] E no entanto os artigos nas paredes me incomodava, 

estar em evidência era alguma coisa como quebrar um voto. Foi o que lhe 

comuniquei numa conversa franca, e o Álvaro me ouviu com o olhar parado, 

pensando noutras coisas. E seguiu ampliando a galeria, e contratou um 

empregado para carregar o book, que àquela altura já era um cartapácio. De 

qualquer maneira, ao alardear na praça a nossa fábrica de textos, tinha agora 

o cuidado de omitir meu nome; caso lhe perguntassem se não seria ele 

mesmo, Álvaro da Cunha, o versátil literato, baixava a cabeça e resmungava: 

deixa isso para lá (BUARQUE, 2003, p. 17).  

 

 Observa-se, pois, em Budapeste a afirmação de que a função escritor ou de escrivão 

literário pode pré-existir ao ato de sua enunciação ganha força ao mesmo tempo em que se 

fortalecerá também a evidência da relação triádica que comporá o texto literário. Isto é: o real, 

o imaginário e o fictício, proposto por Iser (1996). O narrador José Costa não oferecerá ao 

leitor apenas um breve relato de sua vida obscura no mercado da escrita. Trará também para 

conhecimento do leitor parte daquilo que criou e como seu rastro se espalha ou se faz presente 
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nessas obras de autoria alheia. Em Budapeste também se verificará com maior pujança o 

processo de apagamento do escritor diante do autor e de seu nome. O questionamento de José 

Costa a respeito de sua escrita evidencia a noção de valor e de propriedade sobre a criação 

ficcional. Isso porque ao compor romances para autores futuros, pois estes últimos somente 

assim se farão com a publicação, reitera-se, o narrador buscará elementos na experiência 

material desses sujeitos, apoiar-se-á no imaginário do leitor que acredita que o autor oferece 

uma confissão de sua vida íntima, e comporá, através das técnicas de criação literária, uma 

narrativa ficcional de caráter verossímil, cujo efeito catártico variará de acordo com a 

subjetividade do leitor. Verifique o trecho a seguir de Budapeste. 

 

[...] se eu não tinha uma celebridade a assiná-lo, tinha quantidade delas 

dentro do relato, e enquanto relacionava as atrizes de cinema, primeiras-

damas, senhoras do jet set e um ou outro príncipe que o velho levara para a 

cama, escutava o rebuliço e as gargalhadas na plateia. Minha produção era 

então copiosa, e já às vésperas de partir para a Turquia tinha me 

comprometido a pôr em livro as aventuras cariocas de um executivo alemão, 

que agora me aguardava na agência (BUARQUE, 2003, p. 25-26).  

 

Assim sendo, os demais personagens de Estorvo e Budapeste poderiam ser apontados 

como consciências internas ou criações de seus narradores. Suas vidas, suas ações, o mundo e 

os caminhos por que estes personagens vivem somente se tornam conhecidos a partir daquilo 

que o narrador informa. Se se pode conhecer ou se saber algo a respeito dos personagens e do 

desenvolvimento da história, isso somente será possível através do ato enunciativo desse 

narrador. Como afirmado anteriormente, esse narrador sinalizará para uma consciência 

externa e que parece também anteceder a história. Isso significa dizer que o escrivão 

manipulando a voz da narração projeta no narrador uma consciência interna a respeito dos 

rumos da ficção. A atuação desses narradores e aquilo que eles assumem ser nos romances 

permite uma sinalização para a exterioridade das obras. Nessa perspectiva, afirma Rosenfeld 

(2007): 

 

Todavia, os textos ficcionais, apesar de seus enunciados costumarem 

ostentar o hábito exterior de juízos revelam nitidamente a intenção ficcional, 

mesmo quando esta intenção não é objetivada na capa do livro, através da 

indicação “romance”, “novela” etc. Ainda que a obra não se distinga pela 

energia expressiva da linguagem ou por qualquer valor específico, notar-se-á 

o esforço de particularizar, concretizar e individualizar os contextos 

objectuais, mediante a preparação de aspectos esquematizados e uma 

multiplicidade de pormenores circunstanciais, que visam a dar aparência real 

à situação imaginária (ROSENFELD, 2007, p. 20).  
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No entanto, a distinção entre quem simula primeiro e controla as ações e o mundo de 

ambos vai-se tornando cada vez mais inconsistentes e difíceis de serem delimitadas. Isso 

porque os personagens negariam seus criadores, ou seja, seus narradores, aqueles que os 

criam em seus atos enunciativos, e se colocariam por esta ótica, em seus lugares de escrivão, 

transformando as funções de escritor e de autor em um personagem que só aparece na capa do 

livro por meio da assinatura. Na experiência concreta e material do leitor, autor e escritor se 

fundiriam e se tornariam funções e significações sinônimas. Afirma, pois, Brunn (2002): 

 

Se, pois, o nome do autor parece tornar-se um critério de literariedade, uma 

prova dada ao leitor, sua emergência progressiva não foi tão rápida. Não é 

impossível considerar que de Marot ao início do século XVIII, uma mesma 

fragilidade habita a figura do autor. Longe de ser verdadeiramente fixada, ela 

não se determina, em efeito, progressivamente, como um clima proibido de 

autoria [e de autoridade] que parece marcar todo escritor na modernidade 

(BRUNN, 2002, p. 21).
21

  

 

Na mesma perspectiva, evidencia-se a fragilidade de uma suposta representação que 

apresenta de novo. Com o rompimento das relações entre escritores, autores e narradores e 

personagens, e consequentemente entre obra e leitor, afirmar a ficção dos romances Estorvo e 

Budapeste como uma reapresentação de uma realidade concreta não se sustenta. À medida 

que se avança na leitura dos romances vai-se percebendo a diminuição e a desestabilização da 

validade de tal conceito. Além disso, a figura construída no imaginário do leitor como um 

sujeito criador de histórias e de personagens vai aos poucos sendo deslocada para a figura do 

escritor, de um escrivão que observa a vida alheia para transformar suas anotações e as ações 

observadas em narrativas literárias, como se pode percebe nos trechos reproduzidos 

anteriormente. Observa-se claramente a relação escrita e morte da qual fala Barthes (2004, p. 

57): “pela simples razão que a escritura é a destruição de toda a voz, de toda a origem. A 

escritura é esse neutro, esse composto, esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o branco-

e-preto em que vem a se perder toda a identidade, a começar pela do corpo que escreve”. 

O narrador de Estorvo relata ao leitor o que vê ou pensa que observa, ao mesmo tempo 

vivencia ou parece simular a experiência através do sonho. José Costa, por sua vez, é um 

escrivão, aquele registra e ao qual se paga por página escrita ou copiada, como se pode 

verificar nos fragmentos dos romances reproduzidos a seguir. 

                                                 
21

 Tradução nossa para o português de « Si donc le nom d’auteur semble devenu um critère de littérarité, um 

gage donné au lector, son émergence progressive ne fut rien moins que rapide : il n’est pas impossible de 

considérer que de Marot au début du XVIIIe siècle, une même fragilité habite la figure de l’auteur. Loin d’être 

vraiment fixée, elle ne se determine em effet que progressivement, como en termoignerait d’auctorialité qui 

semble marquer tout écrivain à la époque moderne » (BRUNN, 2002, p. 21).  
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A escrita me saía espontânea, num ritmo que não era meu, e foi na batata da 

perna de Teresa que escrevi as primeiras palavras na língua nativa. No 

princípio ela até gostou, ficou lisonjeada quando eu lhe disse que estava 

escrevendo um livro nela. Depois deu para ter ciúmes, deu para me recusar 

seu corpo, disse que eu só a procurava a fim de escrever nela, e o livro já ia 

pelo sétimo capítulo quando ela me abandonou. Sem ela, perdi o fio do 

novelo, voltei ao prefácio, meu conhecimento da língua regrediu, pensei até 

em largar tudo [...] (BUARQUE, 2003, p. 39).  

 

Nessa perspectiva, os personagens-narradores poderiam ser tomados como a função de 

escriptor barthesiano que busca em seu imenso dicionário os signos para compor o tecido dos 

textos que relatam e vendem aos outros. É nesse processo de escrita, entretanto, que o escritor 

vai-se apagando e delegando ao narrador a responsabilidade do relato (re)criado 

artisticamente a partir do que vê ou ouve. Contudo, o narrador somente se torna consciente de 

tal responsabilidade dentro dessa ficção. Necessita, por isso, de um sujeito de existência 

concreta que assuma a responsabilidade pelo objeto material, o livro ou o romance, diante de 

editores e, sobretudo, dos leitores. O que remete ao autor, ou melhor, a sua assinatura posta na 

capa do livro, sinalizando por meio desta última a relação de presença na ausência de que se 

afirmou anteriormente.  

Conforme informa Barthes (2004), a escrita seria neutra e exatamente por ser assim é 

que perderia toda a identidade ou as marcas de estilos de quem registra uma história alheia, 

restando apenas nesse jogo de escrita, a linguagem atuando, informando, sendo performática 

para significar através da participação do leitor. Este último e não o autor ou seu nome como 

colocaria Foucault (2002), que deve se apropriar da significação. No entanto, o escritor não se 

mostra passivo diante de sua produção como se afirmou anteriormente. Nesse sentido, o 

escrivão atuaria de modo que seu texto literário ultrapassasse o sentido comum da linguagem. 

Isso significa afirmar o que Barthes (2007, p. 16) nomeia como a “revolução permanente da 

linguagem”. Ou seja, a literatura ou as propriedades e características específicas do literário 

não se dobrariam ao fascismo da língua
22

. O escritor estaria no limite da significação: registrar 

com a limitação do código escrito, porém ressignificando o cotidiano.  

 

Posso portanto dizer, indiferentemente: literatura, escritura ou texto. As 

forças de liberdade que residem na literatura não dependem da pessoa civil, 

do engajamento político do escritor que, afinal, é apenas um “senhor” entre 

outros, nem mesmo do conteúdo doutrinal de sua obra, mas do trabalho de 

deslocamento que ele exerce sobre a língua (BARTHES, 2007, p. 16-17).  

                                                 
22

 “Mas a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, nem progressista; ela é 

simplesmente: fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer” (BARTHES, 2007, p. 14). 
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Nessa perspectiva, observar não significa ter o pleno controle sob a ação dos 

observados. No entanto, a atribuição e o acréscimo de características e das impressões de 

quem escreve no processo de criação ficcional permitiria defender os domínios que José Costa 

e o narrador não nomeado de Estorvo, enquanto produtores e criadores, tem sob sua produção. 

As narrativas e os personagens que criam dentro dos enredos de Estorvo e Budapeste estão 

sob o regime de sua vontade, no domínio de seus dedos, na responsabilidade de seus crivos, 

críticas e juízos de valores, além de seus critérios de seleção e combinação. Caberia, por isso, 

nesse instante, indagar sobre a possibilidade que fica evidenciada nessa relação entre escritor, 

narrador e personagem, sobre os limites da influência sobre o que podem ditar uns aos outros 

e até a que ponto isso chegaria às narrativas. Sendo também o narrador um personagem de 

ficção e, portanto, tendo sobre si características verossímeis, a indagação anterior poderia ser 

acrescida da indicação de um escritor interno consciente que reivindica sua produção. Ou seja, 

a projeção da consciência do escritor externo no modo de narração.   

Situação semelhante pode ser verificada ainda em Budapeste, quando José Costa 

afirma a respeito de sua profissão de ghost-writer e informa ao leitor do estranho 

acontecimento em sua vida e do livro que não escreveu e, que, no entanto, publicou-se sob seu 

nome, sob sua autoria. Budapest, romance de Zsozé Kosta, será representado exteriormente 

junto com Budapeste, de Chico Buarque. Isso porque o livro, o objeto material, trará em suas 

capas a situação descrita e vivenciada pelo protagonista. O que dará ao leitor a impressão de 

dois enredos distintos: um criado e manipulado, através da escrita, por José Costa, e outro que 

foge de seu controle e parece ter sido plagiado por Chico Buarque, que assume a autoria de 

Budapeste, um romance de existência material, mas que lembra Budapest, de Zsozé Kosta, 

que só existe ficcionalmente. Note o fragmento a seguir. 

 

Devagar, Kósta, mais devagar, e as primeiras páginas foram duras de vencer. 

Eu me atrapalhava com a pontuação, perdia o fôlego no meio das frases, era 

como ler um texto que eu tivesse mesmo escrito, porém com as palavras 

deslocadas. Era como ler uma vida paralela à minha, e ao falar na primeira 

pessoa, por um personagem paralelo a mim, eu gaguejava (BUARQUE, 

2003, p. 173). 

 

No desenvolvimento das narrativas, pontos de interseção entre ambas tentará conduzir 

o leitor à crença de que são dois livros distintos e de um possível plágio ou mesmo roubo de 

propriedade intelectual e violação dos direitos autorais, como afirma Brunn (2002): 
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O autor de uma obra de espírito representa sobre esta obra, do feito de sua 

criação, um direito de propriedade incorporal exclusiva e oposta a todos. 

Este direito comporta os atributos de ordem intelectual e moral, bem como 

os atributos de ordem patrimonial [...] A existência ou a conclusão de um 

contrato de locação da obra ou de serviço pelo autor de uma obra de espírito 

não leva nenhuma derrogação ao gozo do direito reconhecido (BRUNN, 

2002, p. 68-69)
23

.  

  

A duplicidade das capas, com seus dois nomes que dividem a autoria, seriam, nesse 

sentido, uma exteriorização de um problema ficcionalizado. Kaspar Krabbe, a quem José 

Costa contratualmente prestou serviços de digitação, tarefas de um velho escriba, como 

afirma este personagem em outro trecho do relato, teme uma exigência de reconhecimento da 

verdadeira autoria de O Ginógrafo, como se mencionou na primeira parte deste trabalho. 

Simulando e influenciado a si mesmos, o nome de Zsozé Kósta seja talvez o atendimento e a 

exteriorização do personagem observador, observado e registrado pelo escritor em um livro de 

capa furta-cor que ambos desconhecem e não entendem, indicado na trama narrativa pelo 

fragmento abaixo reproduzido. 

 

A capa furta-cor, eu não entendia a cor daquela capa, o título Budapest, eu 

não entendia o nome Zsoze Kósta ali impresso, eu não tinha escrito aquele 

livro. Eu não sabia o que estava acontecendo, aquela gente à minha volta, eu 

não tinha nada a ver com aquilo. Eu queria devolver o livro, mas não sabia a 

quem, eu o recebera de Lantos, Lorant & Budai e fiquei cego. [...] O autor do 

livro não sou eu, queria lhe dizer, mas a voz não me saía da boca [...] 

(BUARQUE, 2003, p. 167; 170). 

 

Demonstrando autoria ambígua interna e externamente, evidencia-se, além do 

fragmento anterior, os nomes do autor e obra que não são os mesmos. Tem-se por um lado o 

nome de Chico Buarque como autor de Budapeste, escrito em português e que narra a vida de 

escrita fantasma e anônima de José Costa, e tem-se por outro lado o nome de Zsose Kósta, 

uma possível transcrição fonética do idioma húngaro para a pronúncia do nome de José Costa, 

autor de Budapest, cuja reprodução gráfica simula a escrita húngara, como em uma 

explicitação daquilo que se afirma neste trabalho, a partir de Foucault (2002), como o 

apagamento do escritor, para ceder lugar ao nome e a assinatura do autor.  

Indaga-se, contudo, o que se dizer ou se afirmar a respeito de autenticidade e de 

criação literária quando se tem à sua volta sujeitos que escrevendo de maneira igual aos 

                                                 
23

 Tradução nossa para o português de « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de 

sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs 

d’ordre intellletuel et moral aindi que des attributs d’ordre patrimonial [...] L’existence ou la conclusion d’un 

contat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la 

jouissance du droit [...] (BRUNN, 2002, p. 68-69).  
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narradores de Estorvo e Budapeste, (con)fundem-se no mesmo texto escrito? Como se 

observa no fragmento a seguir.  

 

Era aflitivo, era como ter um interlocutor que não parasse de tirar palavras 

da minha boca, era uma agonia. Era ter um plagiário que me antecedesse, ter 

um espião dentro do crânio, um vazamento na imaginação [...] Quando me vi 

cercado de sete redatores, todos de camisas listradas como as minhas, com 

óculos de leitura iguais aos meus, todos com meu penteado, meus cigarros e 

minha tosse [...] (BUARQUE, 2003, p. 24-25).  

 

Observa-se, então o ápice da questão autoral. Isso porque de ghost writer José Costa, o 

produtor de texto sob encomenda para outros, passa a ser o autor, aquele que assina uma obra 

que não escreveu e que é lançada em Budapeste, capital da Hungria, por outro escritor 

fantasma inominado na narrativa. Nesse sentido, pois, ocorre a atribuição autoral de Budapest 

(cuja reprodução gráfica simula a escrita húngara, reitera-se com isso a noção de plágio como 

estratégia para ganhar a atenção do leitor) ao personagem José Costa, uma vez que este 

autentica o romance e se converte em um produtor para o mercado, porém, de modo autêntico 

e reconhecido, porque o personagem é um ghost-writer no Brasil. Ou seja, é transportado da 

posição de apagamento para promover a morte de outro (BARTHES, 2004) escritor fantasma 

sem nome mencionado e que vagamente lembra um sujeito de existência material e física, 

externo à obra e que se converte em autor e que assina uma das capas do livro.  

A afirmativa deixa aberta a discussão sobre o narrador-personagem ser também um 

leitor interno, uma vez que é “um homem sem história, sem biografia” (BARTHES, 2004, p. 

64), um indivíduo destinado à sombra, juntamente com os demais ghost-writers que se 

apresentam na narrativa, pois uma obra literária não sabe de seus leitores. Nessa perspectiva, 

ressalta Ronsenfeld (2007, 2007, p. 21): “O leitor, parceiro da empresa lúdica, entra no jogo e 

participa da “não-seriedade” dos quase-juízos e do “fazer de conta””. Reitera Compagnon 

(2010):  

 

A leitura tem a ver com empatia, projeção, identificação. Ela maltrata 

obrigatoriamente o livro, adapta-o às preocupações do leitor. [...] O leitor é 

livre, maior, independente: seu objetivo é menos compreender o livro do que 

compreender a si mesmo através do livro; aliás, ele não pode compreender 

um livro se não se compreende ele próprio graças a esse livro 

(COMPAGNON, 2010, p. 141-142).  

 

Seria, nessa perspectiva, e sob o título de escritores fantasmas, a ficcionalização do 

fim do mito autoral: “o nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do Autor” 
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(BARTHES, 2004, p. 64). Caberia, desse modo, a indagação se seria com a finalidade de 

evidenciá-los que se tem a duplicidade das capas do romance. No mesmo questionamento se 

inscreveria a questão se seria para deslocar de seu lugar de ostentação aquele que tem seu 

nome imortalizado e, assim, entronizar em seu espaço aquele outro que até então esteve 

relegado ao segundo plano, ou seja, o leitor. No conjunto dessas interrogativas colocar-se-ia 

ainda se tal discurso sem a validação autoral seria autêntico e reconhecido em culturas 

acostumadas às culturas de representação (apresentar de novo), como se constata no 

fragmento seguinte retirado de Budapeste. 

 

Algumas reflexões assaz ordinárias, na boca de finos intelectuais, eu próprio 

já havia transcrito a contragosto. E não raro elas eram reproduzidas na 

edição mensal da Revista de Belas-Letras que circulava sobretudo no meio 

acadêmico. Então, para preservar a reputação de uns e outros, fui tomando a 

liberdade de substituir certas baboseiras por tiradas de espírito, de minha 

autoria. Era um jogo arriscado, porque se minha intervenção não fosse do 

agrado do sujeito, a culpa recairia sobre o escrivão (BUARQUE, 2003, p. 

129).  

 

Budapeste, alinhado com as tendências contemporâneas de autoinserção na história 

que narra, e também se inscrevendo na tradição literária da metalinguagem, como já se 

afirmou anteriormente neste trabalho, problematiza a figura do autor e de sua relação de 

dependência do leitor como critério de validação, autenticação, legitimação e permanência na 

literatura. Além disso, o leitor é privilegiado por meio do deslocamento ao primeiro plano na 

e da literatura como nos casos dos romances Estorvo e Budapeste. No entanto, o leitor 

acostumado ao contrato do ‘como se’ (ISER, 1996) que a ficção estabelece consigo, parece, 

ainda na contemporaneidade, quando é chamado a participação mais ativa e colaborativa, 

esperar pelo veredicto autoral, ou seja, pela palavra final de quem assinou a obra. Isso 

significaria afirmar que o texto modificado e/ou recriado pela apropriação e interpretação do 

leitor, ainda pertenceria àquele cujo nome consta na capa do livro, tendo este último, por isso, 

o direito de decidir sobre a melhor maneira ou os melhores conselhos e roteiros para ler a obra 

que supostamente criou.  Seria o autor, nesse sentido, o conhecedor especializado das nuances 

da história e das falas das personagens. É o que fica evidenciado no fragmento de Budapeste 

reproduzido a seguir.   

 

[...] e me pediu que lesse o livro. Como? O livro. Eu não leria um livro que 

não era meu, não me sujeitaria a tamanha humilhação. E ela nem insistiu 

tanto, talvez porque soubesse que cedo ou tarde eu faria sua vontade. Apenas 

pousou o livro em meu colo e se deixou ficar inerte na cama. Tomei-o, suas 
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folhas se soltavam em minhas mãos, eu não entendia por que precisaria ler 

um palavrório que ela já lera mais de trezentas vezes. Porém numa obra 

literária deve haver nuances, disse Kriska, que só se percebem pela voz pela 

voz do autor. Sem querer ela me dava a deixa para lhe comunicar, de modo 

peremptório, que não poderia ser eu o autor de um livro que trouxesse meu 

nome na capa (BUARQUE, 2003, p. 172). 

 

 Observa-se que José Costa, que a esta altura da narrativa já se estabeleceu 

definitivamente como Zsoze Kósta, após a resistência em assumir a autoria de um livro que 

não escreveu, resigna-se e aceita, realizando-o por meio da leitura de Budapest para Kriska, 

sua amante na Hungria. Se assumir a autoria da narrativa significa apossar-se do texto no ato 

da leitura, a coautoria estaria rateada, internamente e especificamente no instante descrito no 

fragmento, entre os personagens Kriska e José Costa. Externamente o público-leitor de 

Budapeste, assumiria, nessa perspectiva, sua condição de coautor, pois fazendo a leitura do 

romance, realiza outra vez o ato enunciativo e escrito do escrivão literário e se apossa do 

texto, resignificando de acordo com sua subjetividade. No entanto, a mesma atitude observada 

em Kriska que prefere ouvir o suposto autor lendo sua obra, pode-se notar, por semelhança e 

experiência, no leitor físico e externo à obra. Isso porque prefere creditar a Chico Buarque a 

responsabilidade pela criação da narrativa apresentada no romance Budapeste. Reitera-se 

nesse momento a colocação de que ser autor, embora não signifique ser também o escritor, é, 

para o leitor, função sinônima a de escrivão literário. 

  A consequência imediata dessa afirmação transportaria o autor à condição de 

autenticador e seu nome, que geralmente é uma marca comercialmente viável, a uma 

assinatura de autorização, garantindo o sucesso da obra no mercado editorial. O escritor, por 

outro lado, adequar-se-ia à condição de escrivão, apenas um sujeito que registra o que lhe 

narram. Coprodução ficcional significaria afirmar a não criação literária, em um sentido de 

originalidade, de ineditismo. A literatura viveria na contemporaneidade a atualização do que 

já fora criado. Seria a literatura de refacção do passado adaptado ao gosto e jeito da época 

atual. Ter-se-ia aí o que afirma Barthes (2004) a respeito da morte do autor e do apagamento 

do escritor.  

 

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 outras, de modo que nunca se apoie em apenas uma delas; quisera ele 

exprimir-se, pelo menos deveria saber que a “coisa” interior que tem a 

pretensão de “traduzir” não é senão um dicionário composto, cujas palavras 

só se podem explicar através de outras palavras, e isto indefinidamente 

(BARTHES, 2004, p. 62). [grifos do autor]. 
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Por outro lado, se o escritor, assim, apaga-se para o surgimento do autor, matar este 

último teria como consequência imediata fazer surgir de seu próprio texto, o escrivão literário. 

No entanto, não o faz. Isso porque a morte do autor não significa a anulação da função e a 

repentina valorização da função escritor. Ao contrário: passar a significar a legitimação do 

leitor como critério de validação do texto. A subjetividade em cena no processo literário é a 

do leitor e não a do escritor. Não mais importando, desse modo, aquilo que ele tem a dizer, 

mas sim, aquilo que seu texto diz ao leitor. Desse modo, a autoria nos romances Estorvo e 

Budapeste é caracterizada como o lugar de desestabilização, de questionamento da verdade 

autoral determinada pela cultura do mercado. Esse espaço é caracterizado ainda pela relação 

entre escritor e autor (o que registra e o que assina, respectivamente), entre o texto e nome 

assinado ao final, pois a escrita e a literatura tornaram-se produtos de sujeitos que a produzem 

e a comercializam e sujeitos que a compram, assinando-a, autorizando-a, e deve ter, por isso, 

direito financeiro e de circulação sobre ela, como se verifica no trecho de Budapeste 

reproduzido a seguir. 

 

A revisão de um livro era para mim um tempo de estremo apego. Logo, logo, 

ele teria novo autor, e abrir mão de um livro pronto e acabado era sempre 

doloroso, mesmo para um profissional calejado como eu. Mas o livro do 

alemão, talvez por ter sido escrito assim num jorro, eu nem conseguia 

desfrutá-lo, as palavras me escapavam à vista. Palavras recém-escritas, com 

a mesma rapidez com que haviam sido escritas, iam deixando de me 

pertencer. Eu via minhas palavras soltas na tela e, horrorizado, imaginava 

que elas me abandonavam como o alemão perdia os pelos. Imprimi o livro, 

folheei-o pela última vez, e por ter a sensação de era meu o livro derradeiro, 

já não o queria vender por dinheiro algum (BUARQUE, 2003, p. 40-41).  

 

Nessa perspectiva, matar o autor, reconhecendo, porém sua função, é tirá-lo de cena no 

ato da leitura. É deixar que o leitor encontre os caminhos indicados pelo texto e que deve 

seguir para, na recepção do texto, poder não somente atribuir sentido, mas também interpretá-

lo. Ressalta Barthes (2004) que é essa mudança de posição que traz o leitor para o centro das 

questões literárias e a tomada de consciência do leitor de seu papel e função de julgamento 

literário, não dando vez à subjetividade autoral, que se completará o processo de morte do 

autor. Salienta-se que sua função permanecerá, seu prestígio e autoridade é que, sendo 

questionado na interpretação, passará pelo crivo e juízo de valor do leitor. Assim sendo, 

retoma-se a discussão iniciada na seção anterior deste trabalho: a morte do autor na literatura 

contemporânea se constituirá como uma opção do leitor. Isso permitirá afirmar o leitor como 

critério para a validação da literatura.  
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O leitor trazido à cena para participação na linguagem, afirma, na ótica barthesiana, a 

morte do autor. Isso implicaria, por conseguinte, a valorização da função do escritor, sem, 

contudo, ter o mesmo status de valorização e reconhecimento da autoria. Além disso, se a 

linguagem é a protagonista e o leitor aquele que consegue sobreviver à escrita, atribuindo 

sentido as palavras, ao texto literário, é válido investigar por que se insiste ainda na 

contemporaneidade no império da assinatura de um nome de um autor. A escrita passa pelo 

processo de criação artística; ser escritor é ser também um criador de uma obra de arte. As 

personagens e o mundo ficcional surgem como uma manifestação de resposta ao mundo e a 

sociedade da qual o artista faz parte. Nesse sentido, afirma Rosenfeld (2007): 

 

Mas ninguém pensaria em chamar de falso um autêntico conto de fadas, 

apesar de seu mundo imaginário corresponder muito menos à realidade 

empírica do que o de qualquer romance de entretenimento. O que os 

diferencia dos verdadeiros é a intenção diversa – isto é, a intenção que se 

detém nas objectualidades puramente intencionais (e nos significados mais 

profundamente por elas sugeridos), sem atravessá-las, diretamente, em 

direção a quaisquer objetos autônomos (ROSENFELD, 2007, p. 19). 

 

Ressalta Foucault (2002) que é uma assinatura, não necessariamente a de quem 

realizou o trabalho de criação ou de registro, que autoriza e valida essa obra criada, garantindo 

sua circulação. Isto é, a assinatura de um sujeito pode-se tornar o principal mecanismo que faz 

surgir um autor. A afirmação de Barthes (2004), porém, é enfática quanto à morte do autor. 

Cabe, por isso, ressaltar de que se trata este postulado barthesiano e como se daria na 

literatura. Como se buscou explicar ao longo das seções anteriores, o autor sempre foi o ponto 

de partida. Ou seja: a subjetividade autoral foi tomada ao longo da tradição dos estudos 

literários como a chave para a compreensão do texto ficcional. Com o autor em cena no jogo 

literário, ou melhor, no processo de leitura e o autor entendido como a subjetividade presente 

no texto, a obra ficcional apenas ganhava sentido. O leitor buscou entendê-la pela explicação 

disponibilizada pelo autor.  

O prejuízo que a literatura sofreu ao longo de vários anos em que os estudos teórico-

literários se guiaram por esse modelo foi o de não se perceber e interpretar a obra literária na 

pluralidade de seus signos. Foi preciso, por isso, matar o autor. Matar o autor, não significa, 

por sua vez, negá-lo do (en)cargo de sua função. Ao contrário: ser autor é assumir as 

responsabilidades que lhes são atribuídas social, legal e juridicamente. Nesse sentido, ressalta 

Foucault (2002) que a autoria é uma função de caráter regulamentador e social. Assim, 

definidos os rumos ou caminhos pelos quais seguem a literatura contemporânea e a autoria 
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literária, cabe, pois, conceituar ou ao menos, arriscadamente, posicionar o lugar da autoria na 

ficção de Chico Buarque. 

 

 

3.2 O leitor como critério
24

 

   

 De acordo com o já afirmado em seção anterior deste trabalho, matar o autor se 

configura como uma opção para o leitor. É, pois, nesse sentido que se reitera o leitor como 

critério de validação do texto literário e para a permanência de determinado autor na 

literatura. Nessa perspectiva, a função leitora do indivíduo funcionará de modo semelhante à 

assinatura de um nome de autor. Isto significa dizer que assim como é o nome do autor um 

critério de validação e de legitimação da obra literária, caberá, então, ao leitor, legitimar, 

através da leitura, a obra e seu autor. O escritor nesse jogo da leitura reafirmaria seu 

apagamento diante do autor. Não estaria, porém, em um lugar de completa passividade. Como 

já afirmado anteriormente, o apagamento da função de escrivão literário, por ocasião da 

publicação do livro, não anula a marca do estilo pessoal. Isso contribuirá para o que se 

configure uma relação de presença na ausência. Esses rastros estarão presentes na impressão 

da obra e serão identificados pelo leitor. Entretanto, garantem o êxito do autor. Isso porque no 

imaginário do indivíduo o autor ainda reina como aquele que lhe entrega suas confissões.  

Além disso, a criação literária está sob o domínio do autor, considerando o escritor 

como termo sinônimo da mesma atividade. O lugar da autoria seria, desse modo, determinado 

pela leitura. Contudo, o nome do autor ainda atuaria como “um dos princípios funcionais que 

regem nossa relação com o saber e com a literatura em nome de um poder e de uma 

autoridade” (ALMEIDA, 2011, s/p).  Observe o fragmento a seguir
25

. 

 

A esposa de José Costa sem dúvida era esta, que logo o convidada a se 

sentar, afirmando conhecê-lo sim de nome, não pelo marido circunspecto, 

mas por citações em suplementos literários. Propôs um drinque, solicitou à 

outra que providenciasse o gelo e lastimou não ter acesso à sua literatura no 

original.[...] Não seja por isso, disse Kaspar Krabbe, e sacou do envelope O 

                                                 
24

 É válido ressaltar que não se pretende neste trabalho, discutir os conceitos de leitura e de leitor. Utiliza-se o 

termo “leitor” aqui como referência ao indivíduo de existência concreta e que, realizando a leitura de um livro 

qualquer ou de um romance literário, torna-se o juiz ou autoridade responsável pela validação e legitimação da 

obra e do autor. “Nesse caso, escritura e leitura coincidem: a leitura será uma escritura, da mesma forma que a 

escritura era uma leitura” (COMPAGNON, 2010, p. 142). 
25

 Embora se tenha escolhido os romances Estorvo e Budapeste para análise das questões autorais, como se fez 

até aqui, optou-se, nesta seção deste trabalho, voltar-se com mais empenho para o romance Budapeste. Isso 

porque é nesse romance que se pode observar com maior força aspectos relacionados à participação do leitor e a 

determinação do lugar da autoria.  
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Ginógrafo, sua primeira criação em língua portuguesa. Livro que gostaria de 

presentear à senhora Costa [...] oferecendo uns poucos trechos para sua 

apreciação, como se dá a provar um vinho. [...] adiantou-se pois na leitura e 

se agradou da própria voz, soava-lhe adequado até seu moderado sotaque, 

visto que José Costa, com um misterioso engenho, lograra imprimir na 

escrita mesma um moderado sotaque (BUARQUE, 2003, p. 85-86). 

 

Pode-se verificar, então, que as funções escritor e autor se (con)fundem no imaginário 

do leitor. A relação de sinonímia se estreita de tal modo que causa a impressão de que são o 

mesmo ou que se trata da mesma profissão: a de criação artístico-literária. Isso significa dizer 

que autor e escritor são entendidos pelo leitor como sendo a mesma função. Como se pode 

verificar, nesse sentido, que o escritor José Costa esteve, por ocasião da futura história 

apresentada no livro O Ginógrafo, ao lado de Vanda, sua esposa.  

Contudo, é a Kaspar Krabbe que Vanda admira e expressa encantamento, uma vez que 

fora este último tornado autor com a publicação do livro que José Costa, marido de Vanda, 

escreveu. O prestígio é dado, pois, àquele que fez imprimir sua assinatura na capa do livro. O 

mérito pela criação de uma narrativa que impressiona e agrada o público, tornando-se um 

grande sucesso de vendas, porque apresenta a biografia do alemão, com suas desventuras e 

seu sucesso posterior em terras brasileiras, é transferido, assim, do escrivão literário, para o 

autor. Para aquele que assume a responsabilidade sobre o texto. E, de fato, Kaspar Krabbe 

torna-se autor de seu livro. A marca de seu nome lhe permite afirmar-se como tal, de modo 

que seu romance autobiográfico chama atenção até mesmo de produtores de cinema que 

desejam adaptá-lo em filme, como se nota no fragmento a seguir. 

 

E tinha o Álvaro o desplante de vir à minha casa interceder pelo cafajeste. 

Vinha com aquela voz fina me dizer que um escândalo respingaria na minha 

própria reputação, que eu deveria pensar na vergonha da Vanda, no 

sobrenome do meu filho, falou em confidenciabilidade. Se fosse uma 

questão de dinheiro, disse que se chegaria a um acordo amigável, mesmo 

porque eu havia firmado um contrato pro forma, para um serviço particular, 

sem finalidade comercial. [...] agora contabilizadas as sucessivas reedições 

do livro [...] e eventual adaptação para o cinema, era justo que eu recebesse 

algum por fora (BUARQUE, 2003, p. 88-89). 

 

Kaspar, porém, tem medo de que seja revelado que não fora ele o responsável pela 

(re)criação da narrativa apresentada em O Ginógrafo, como se afirmou anteriormente. Tal 

medo é justificável, entretanto. Reitera-se: para o leitor as funções autorais e de escrivão 

literário são sinônimas. Nessa perspectiva, permitir que o público descubra a separação entre 

autor e escritor, isto é, entre José Costa e Kaspar Krabbe, é também permitir que os leitores 
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recebam e entendam esse fato como mentira e enganação. Além disso, tratará a questão como 

plágio e roubo de propriedade intelectual. Essa questão trará, por sua vez, noções implícitas 

de violação dos direitos autorais, de desrespeito aos valores ético-morais e de interesses 

financeiros. Isso porque Kaspar Krabbe não se tornaria autor se também não desejasse 

prestígio, reconhecimento e status social.  

O fetichismo autoral, de que se tratou anteriormente, mostra-se também na relação de 

propriedade que o nome assinado cria entre o livro e seu autor. Kaspar Krabbe reluta no início 

para aceitar seu sucesso junto ao público. Mas uma vez aceita a autoria, Kaspar funde com as 

responsabilidades legais da função autor, as características de criação artística e registro que 

foram feitos por José Costa. Passa, então, a assumir com mais veemência o texto que não 

escreveu, tornando-se uma autoridade no assunto, senão uma referência sobre como um 

estrangeiro que não falava português, transforma sua biografia romanceada em um fenômeno 

de vendas e em sucesso no mercado editorial. Observe o trecho seguinte. 

 

O tabelião abriu o livro de notas sobre a mesa do Álvaro e leu em voz alta a 

escritura declaratória, onde José Costa confirmava ter prestado serviço de 

digitação a Kaspar Krabbe, sem qualquer participação autoral em seu relato 

autobiográfico O Ginógrafo; subscrevi o documento, o Álvaro assinou como 

primeira testemunha, a segunda ficou de se arranjar. Em seguida busquei na 

minha escrivaninha e entreguei a Kaspar Krabbe, conforme o combinado as 

vinte fitas cassete com sua voz gravada nos lados A e B, vinte horas de 

histórias mal contadas, imprestáveis. Retribui-me com um exemplar de seu, 

para não dizer meu livro, que autografou no ato, com letras garrafais e 

firmes: ao Sr. José Costa, estes despretensiosos escritos, cordialmente, K.K. 

(BUARQUE, 2003, p. 92).  

 

Ressalta-se nessa construção autoral, nesse tornar-se autor, a ação de seu agente 

literário – financeiro – e das manobras criadas pelo mercado livresco no qual circula. É 

Álvaro que manda publicar em nota no suplemento literário de um grande jornal carioca, o 

lançamento de O Ginógrafo. Até mesmo cria expectativa entre os leitores, anunciando antes 

do lançamento, a preparação do romance autobiográfico. O que, por sua vez, permite apontar 

outro viés para o que se denomina neste trabalho como lugar da autoria. Isso significa afirmar 

o lugar da autoria na literatura contemporânea também como o lugar do mercado editorial. E 

nessa perspectiva, autores e escritores são produtores de bens de consumo destinado ao lazer e 

para o entretenimento do público. Evidentemente, um leva vantagem sobre o outro enquanto 

profissionais desse mercado. Ser autor de um livro, como se pode constatar em Budapeste, 

não significa necessariamente que o tenha escrito. A persona autoral, porém, leva vantagem 

sobre o escrivão literário. Este último se destina ao apagamento enquanto aquele se projeta 



78 
 

como autoridade, gozando de prestígio e reconhecimento junto ao público, como se pode 

constatar no fragmento seguinte.  

 

Desculpou-se por aquela sua obra de estreia que, malgrado o caloroso 

acolhimento, estava longe de satisfazer suas ambições literárias. Relendo-a 

com distanciamento devido, encontrara um punhado de tolices, exageros, 

redundâncias, escassa imaginação no desenho das personagens femininas, 

em suma, deficiências que superaria em seu segundo volume de memórias, 

já em gestação. O alemão falava a sério, olhando nos meus olhos, e ainda 

disse que em breve me requisitaria para ditar o novo livro (BUARQUE, 

2003, p. 92-93).  

 

O protagonista José Costa, ciente de suas obrigações profissionais, porque ser um 

ghost-writer exige-lhe o silêncio e o mundo das sombras, não entende o incômodo e 

constrangimento que causa a Kaspar Krabbe quando resolve lhe telefonar para saber notícias 

do livro que naquele momento se tornara um grande sucesso de vendas. Observe o fragmento 

seguinte. 

 

O romance autobiográfico do alemão seria mais um livreco na minha gaveta, 

não fosse o Álvaro se investir em seu agente literário e desenvolver uma 

estratégia de marketing que otimizasse o produto, ele falou essas palavras. 

[...] Nas noites de autógrafo, nas entrevistas de rádio ou nos talk shows da 

televisão, até num colóquio informal com a Vanda, no telejornal da noite, 

ficava tenso, olhava para os lados, se virava de costas, imaginava que eu 

irromperia a qualquer momento para o desmascarar (BUARQUE, 2003, p. 

89).  
 

A possível revelação de José Costa sobre o processo de escrita do livro é definitiva 

para a recente e exitosa carreira literária de Kaspar Krabbe. Por isso, assusta-o tanto a 

presença ausente de José Costa. Ausente porque o livro não mais pertence ao escrivão, mas 

sim, ao autor. E ao mesmo tempo, presente porque mais que suas marcas pessoais no texto, é 

José Costa quem liga querendo saber do livro, atuando de modo como se materializasse um 

fantasma ou trouxesse das sombras a verdade sobre o livro. Tal revelação também abala a 

escrita do ghost-writer. Verifica-se que também José Costa se confunde nas funções de 

escrivão literário. Ele também quer ser autor, também almeja reconhecimento e sucesso. 

Porém, sabe das obrigações legais e contratuais de apenas ter prestado serviços de digitação 

ao alemão. O que despertará em José Costa tal abalo profissional e o desejo de autoria é fato 

de encontrar o livro O Ginógrafo autografado e cujo nome da esposa vê grafado com um W 

como se escreve em alemão, língua materna de Kaspar Krabbe, em sua casa em uma cesta 

marajoara que a esposa mantém com revistas e livros de seu interesse. Nessa perspectiva 
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reitera Delmaschio (2010, s/p), que o que se tem em Budapeste, é a ficção “convidando a um 

sem fim de simulacros e armadilhas especulares”. O nome do autor é a primeira porta a ser 

atravessada nessa engenhosa trama.  

Além disso, os elogios que Vanda, enquanto leitora, faz ao talento e ao livro do 

alemão vão-lhe causando uma espécie de ciúme e inveja até então, nunca experimentados em 

sua carreira de escritor fantasma. Não lhe causou nenhum estranhamento ver seus textos 

publicados sob o nome do “presidente da Federação das Indústrias, do ministro do Supremo 

Tribunal Federal, do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro” (BUARQUE, 2003, p. 16) e outras 

importantes figuras que buscavam seus serviços e a confidenciabilidade da Cunha & Costa 

Agência Cultural. Na época da publicação de seus textos e do auge de sua carreira de escritor 

fantasma no Brasil, a inquietação de José Costa se caracterizava pela relação de propriedade 

ou dos direitos sobre o que escreveu e dos quais abria mão, conformando-se com a 

nomenclatura profissional de escrivão, de velho escriba. Perceber que sua esposa Vanda não 

somente leu o texto que ele escreveu e que destina ao autor Kaspar Krabbe o reconhecimento 

que nunca lhe dera, provocará em José Costa uma explosão de ódio e ciúme que culminará no 

doentio ataque em público e que encerrará a breve carreira literária do alemão, como se pode 

verificar nos fragmentos a seguir. 

 

Puxou da bolsa um pequeno embrulho, e pelo formato adivinhei que era um 

livro. Nem precisei adivinhar que livro era, porque a embalagem estava 

troncha, e dava para ver um pedaço de letras góticas. Desculpou-se por tê-lo 

aberto no avião; já o tinha lido duas vezes e não resistira a uma terceira 

leitura: é absolutamente admirável. Entrou no elevador e com a porta 

fechada repetiu: absolutamente admirável (BUARQUE, 2003, p. 102). 

 

Talvez me tivesse mesmo acontecido, como a tantos artistas desgraçados, de 

se truncar a veia criadora na plenitude da vida. Mas a mim isso não 

angustiava, não seria motivo para eu me entregar à bebida, a religiões. 

Tampouco necessitaria viver recluso, ou sob disfarces, porque sendo um 

anônimo, e não um artista despojado da glória, estaria a salvo do escárni 

público. Não afundaria em reminiscências, muito menos em falsificador de 

minha própria escrita (BUARQUE, 2003, p. 106). 

 

 Uma relação de propriedade e de ciúme se evidenciará também em Estorvo como se 

pode perceber no fragmento reproduzido a seguir.  

 

Eu esperava por ela em casa. Habituei-me sem ela em casa, andava nu, 

cantava. Mudava a arrumação da sala, planejava empapelar as paredes. Já 

gostava mais da casa sem minha mulher. Sozinho em casa eu tinha mais 

espaço para pensar na minha mulher, e era nela fora de casa que eu mais 

pensava. Às vezes ela chegava tarde da noite e ia ao banheiro, e bulia na 
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cozinha, e ligava a televisão sem necessidade, e isso me dava um tipo de 

ciúme da casa. Preferia não ver, e amiúde fingia estar dormindo 

(BUARQUE, 1991, p. 39).  
 

 Pode-se observar que o sentimento de propriedade que o protagonista de Estorvo tem 

sobre a casa se assemelha com aquele experimentado por José Costa em relação a seus textos. 

Se em Estorvo o narrador declara que pensa mais em sua esposa quando está sozinho em casa, 

em Budapeste o protagonista se sente orgulhoso e ciumento quando se encontra sozinho, à 

noite, no escritório vendo e lendo sua produção em jornais e penduradas nas paredes da 

agência. Para o narrador de Estorvo, sua esposa parece contaminar a casa com sua presença. 

Observa-se uma espécie de sentimento de violação do espaço doméstico, o que em Budapeste 

atingirá a violação também do espaço da escrita e do fazer literário com a entrada de Kaspar 

Krabbe na vida de José Costa, em sua casa e na vida de sua esposa.  

O ciúme experimentado por José Costa vai além de sua atitude imaginada de adultério 

e de violação do corpo de Vanda e do espaço de sua casa. O que mais lhe dói é perceber que 

sua esposa não lhe legitima como escritor do mesmo modo como o faz com o autor alemão. É 

o talento não reconhecido de José Costa e o seu apagamento, convertendo-se, pois, em 

fantasma que é despertado nessa experiência de encontro com o livro O Ginógrafo. O 

cruzamento das fronteiras e a invasão desses espaços se dará tanto por José Costa quanto por 

Kaspar Krabbe, de acordo com o afirmado anteriormente e como se pode verificar com os 

fragmentos reproduzidos a seguir.  

 

E prosseguiu Kaspar Krabbe em seu recital, o dedo com saliva virando as 

páginas e as percorrendo, como se pelo tato localizasse cada parágrafo, frase, 

vírgula, e a cada vírgula se ouvia da esposa de José Costa uma respiração 

intensa; era flagrante que, apesar de esposa de José Costa, aquela era uma 

mulher abandonada, e antevendo-a em seus braços ao final da leitura, Kaspar 

Krabbe acelerou o ritmo. Vanda, com efeito, estava prestes a se entregar ao 

alemão, e eu teria preferido não continuar imaginando semelhante cena 

(BUARQUE, 2003, p. 86-87).  

 

Não adianta ficar aqui parado. Eu não posso me esconder eternamente de um 

homem que não sei quem é. Preciso saber se ele pretende continuar me 

perseguindo. Quando esse homem cansar de tocar a campainha e for embora, 

me levantarei da cama e irei atrás. Já terá caído a tarde, e ele dará por 

encerrado o expediente, decidindo voltar a pé para casa. Estará cansado, 

estará ficando corcunda, e lastimará mais um dia de trabalho inútil 

(BUARQUE, 2003, p. 51). 

 

 Verifica-se que é ação leitora da personagem Vanda, esposa de José Costa que 

despertará neste último o desejo de reconhecimento. Ação leitora de Vanda envolverá, para 
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José Costa, mais que a leitura de seu livro. Para o protagonista há uma evidente traição nas 

atitudes de Kaspar Krabbe e de Vanda. Encontrar o livro autografado em sua casa e depois 

ouvir sua esposa admirada, encher o romance de elogios e que não conseguia se desprender da 

leitura, foi para a carreira de ghost-writer de José Costa tão decisiva quanto a revelação que 

destinará Kaspar Krabbe ao esquecimento. O protagonista não admite que sua companheira 

realize a leitura de um livro escrito por ele e confira o crédito pela criação a Kaspar Krabbe, o 

autor que assina na capa. Desde que o narrador apresenta a sua relação com Vanda deixa 

evidenciado que a esposa ignora quase por completo sua profissão e sua produção escrita e 

literária.  

Assim afirma o protagonista: “É verdade que a Vanda tampouco se preocupava em 

saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano, em congressos que 

ninguém noticiava” (BUARQUE, 2003, p. 31). É para ganhar, então, a admiração de Vanda, 

que José Costa compromete a carreira literária do alemão e reivindica a autoria de O 

Ginógrafo. A ação exigiria uma realização maior. Não bastaria apenas mencionar ou ficar no 

campo das suposições como acontecera com o poeta húngaro Kocsis Ferenc, “o grande 

intérprete da alma húngara” (BUARQUE, 2003, p. 34) que mais tarde se beneficiaria do 

trabalho de escrita fantasma de José Costa na cidade de Budapeste, capital da Hungria, para 

onde o narrador se desloca provisoriamente até que os ânimos e a agitação no Brasil em torno 

de Kaspar Krabbe e de seu livro O Ginógrafo, de Álvaro e da agência cultural Cunha & Costa 

se acalmem e voltem à normalidade, como se nota no trecho seguinte. 

 

Nem gritar com ela eu queria, só esperava o final da algazarra para lhe dizer 

umas palavras. Segurei seus cabelos com as duas mãos, colei meu nariz no 

seu, senti seu hálito de champanhe, ou era o meu, senti nossos corações 

batendo, e assim permanecemos. Até que a orquestra em peso produziu um 

acorde seco, e antes que rebentassem aplausos, morteiros e gritaria, houve 

um átimo de silêncio. Naquele instante oco, com uma voz que não era a 

minha, lhe comuniquei: o autor do livro sou eu (BUARQUE, 2003, p. 112).  

 

E parece ser na mesma direção que se questiona o narrador de Estorvo. Fica 

evidenciado na indagação a necessidade de uma ação eficaz que ponha fim a situação de 

observação e de observado. Observa-se no fragmento, a recorrência do “narrador, envolto no 

torvelinho dos acontecimentos, percebendo os seus próprios contornos se diluindo 

irremediavelmente, junto com os dos demais a sua volta, e nada faz para retê-los” 

(DELMASCHIO, 2010, s/p). Observe os fragmentos seguintes.  
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Minha ex-mulher não olha para mim nem para o menu; olha fixo para lugar 

nenhum, como quem fala ao telefone. E repete “que é que você quer?”, com 

a prosódia exacerbada de uma ligação ruim. Digo que estou metido numa 

encrenca séria, e ela diz “sei”. Digo que tem gente me seguindo, e ela diz 

“sim”. Digo que podem me matar, e consigo despertá-la. Mas em vez de 

apreensão e pânico, ela fez cara de desgosto, como se morrer fosse sujo. E 

diz “você desceu mais baixo do que eu pensava” (BUARQUE, 1991, p. 37).  

 

[...] eu sentia prazer em escutar a respiração da Vanda, eu necessitava fruir o 

som das minhas palavras. Então Kaspar Krabbe falou: e a mulher amada 

cujo leite eu já sorvera, me fez beber da água com que havia lavado sua 

blusa. E fechou o livro. E silenciou, ciente de que qualquer palavra a mais, 

oriunda de sua mente bruta, poderia gelar e endurecer a esposa de José [...] 

Possesso Kaspar Krabbe saltou sobre a mulher sem se despir, deitou-a em L 

no sofá em L e dessa forma a possuiu (BUARQUE, 2003, p. 87).   

 

Pode-se verificar em Estorvo que a relação entre o protagonista e sua ex-esposa é 

dificultada pelas atitudes do narrador. Do que o narrador apresenta sobre seu casamento pode-

se perceber o quanto fora omisso e irresponsável. Percebe-se que esse passado, em que narra 

como se dera seu casamento, só é possível pela enunciação do narrador. O personagem parece 

ter vivido, ter experimentado as sensações. Essas lembranças estão vivas em sua memória, 

mas ao leitor não é permitido o acesso às recordações do rápido e desastroso casamento, bem 

como de outras as ações passadas e até mesmo futuras. Isso porque a narrativa está sob o 

controle de seu narrador. Reitera-se, pois, a afirmação anterior de que o narrador parece 

preceder a história que narra e, por isso, não se realizaria e existira apenas no ato da 

enunciação. É possível, assim, saber que a ex-esposa lhe tem uma espécie de aversão, 

colocando em descrédito tudo o que protagonista diz e só com a leitura em andamento quando 

o protagonista narra, então, alguns acontecimentos do passado e como vai projetando o futuro 

e presente, é que se compreende as razões da ex-esposa.  

O mesmo tipo de sentimento que Vanda começa a nutrir por José Costa, uma vez que 

este, desde sua passagem por Budapeste, tem se tornado omisso e agido de modo 

insatisfatório nas suas obrigações de pai e de marido. Atitudes que o narrador se mostra 

consciente quando percebe que Vanda não resistirá em cair nos braços de Kaspar Krabbe 

quando este último resolve levar em pessoa, um exemplar de O Ginógrafo para José Costa. O 

protagonista na alucinação que seu ciúme doentio causa chega a ver sua esposa com o alemão. 

Contudo, afirma que gosta de ouvir a respiração de Vanda à medida que escuta a leitura de 

suas palavras por Kaspar. Evidentemente que a esposa não sabe que são de José Costa. A 

catarse do momento da audição se dá porque é o alemão que possuindo a escrita do 
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protagonista, possuirá também a atenção de sua esposa. Um tipo de atenção não recebida 

quando José Costa leu para Vanda parte de sua produção.  

Observe que se reitera o que se afirmou anteriormente. Legalmente Kaspar é o autor 

de O Ginógrafo. É ele o responsável pela publicação e circulação do texto. A autoria aqui lhe 

cabe por conta de sua assinatura e não pela feitura da obra. O alemão sabe que se trata de sua 

história de vida. É válido ressaltar que não se apresenta no romance como aconteceu ou como, 

de fato, foi sua vida no Rio de Janeiro. Porém, o romance autobiográfico faz surgir a 

possibilidade, e é essa que se apresentará ao leitor, de mostrar como poderia ter sido 

(ARISTÓTELES, 1999). A vida e a história narrada, entretanto, são suas. A habilidade de 

recriar o relato ou fazer uma nova versão da história e conferir a narrativa pessoal de Kaspar 

Krabbe o caráter de literatura é que o ele não tem. O manejo do vernáculo e a capacidade de 

burilar a língua portuguesa para (re)inventar a vida do alemão, este último encontrará em José 

Costa, que habilmente marcará a escrita imprimindo um moderado sotaque. Esse aspecto 

afirmará o que já se abordou anteriormente que na relação entre autor e escritor há 

apagamentos, morte e aquilo que denominou como presença na ausência.
26

  

Se, porém, José Costa, não é reconhecido como autor no Brasil, será em Budapeste, 

que alcançará o objetivo de sê-lo. A peripécia final do romance Budapeste parece destinar o 

protagonista José Costa ao lugar de autoria, ou seja, de reconhecimento que desde a 

publicação de O Ginógrafo, com sua mulher sendo possuída pela leitura, desejava. Os trechos 

finais do romance se confundirão com os parágrafos finais do livro escrito por José Costa e 

publicado por Kaspar Krappe. Além disso, trará para a leitura, a noção de metalinguagem, 

uma vez que Budapest fará menção à Budapeste e à trajetória dos mesmos personagens, 

criando a impressão de um livro que vai sendo escrito ao poucos dentro de outro. A leitura do 

romance Estorvo, porém, parece não surpreender ao final. Isso porque o destino incerto do 

personagem fica evidenciado todo o tempo por meio da tensa narrativa. Observe os 

fragmentos a seguir.  

 

Quando minha irmã chegar de viagem, de bom grado me adiantará seis 

meses de aluguel de um apartamento. Se mamãe não atender, andarei até a 

casa do meu amigo; ele não se importará de me hospedar até a volta da 

minha irmã. Se meu amigo tiver morrido, baterei à porta de minha ex-

mulher. Ela sem dúvida estará atarefada, e poderá se embaraçar com a visita 

imprevista.Poderá abrir uma nesga da porta e fincar o pé atrás. Mas quando 

olhar a mancha viva na minha camisa, talvez, faça uma careta e me deixe 

passar (BUARQUE, 1991, p. 140-141). 

 

                                                 
26

 Ver seção anterior e o capítulo 2 deste trabalho.  
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Ameacei arrancar meu nome daquela capa já meio manchada, untuosa, mas 

ao ver o sorriso plácido de Kriska, seus olhos caídos, sua pele quase 

transparente, tive pena de magoá-la. Ela decerto preferia seguir imaginando 

que fosse meu o livro que levava sempre junto ao peito. Era para ela muito 

lisonjeiro que um autor tão premiado, tido pelo venerado Buzanszky Zoltán 

como o último purista das letras húngaras, fosse este tipo de selvagem que 

ela iniciara no idioma (BUARQUE, 2003, p. 172). 

 

Pode-se afirmar, então, a ação decisiva do leitor na criação e na recepção desses 

recursos literários. A permanência do autor no mundo da literatura dependerá da habilidade 

criativa e de manipulação do vernáculo. Além disso, a destreza para conseguir prender a 

atenção do leitor até o final do livro. Assim, se Estorvo vai perdendo força à medida que o 

romance caminha para o desfecho provocando “imenso cansaço” (BUARQUE, 1991, 140), 

Budapeste consegue levar o leitor a beber da água com seus escritores haviam lavado suas 

blusas (BUARQUE, 2003). O lugar da autoria, desse modo, além do já mencionado mercado 

editorial, configura-se na ação leitora do público consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tratar do problema da autoria exige pensar como a figura do autor se firmou no meio 

literário e se tornou indispensável para a garantia de sucesso da circulação de uma obra 

literária no mercado editorial. Não se pode deixar de notar na trajetória de sacralização autoral 

a influência do modo de produção capitalista. O artista se converteu em um produtor (e não 

mais criador) de produtos artísticos comercialmente rentáveis. A importância de um nome 

nesse espaço de negociação de compra e venda faz-se indispensável para a garantia do êxito 

artístico e editorial. Isso porque desde o estabelecimento do capitalismo, a ideia de autoria que 

significava ser responsável para poder assumir as transgressões da arte, foi acrescida com a 

perspectiva de possuir direitos comerciais e financeiros sobre o trabalho resultante da arte.  

 Na literatura se ampliou ainda mais o conceito de autoria: ser o autor de uma obra não 

significa necessária tê-la produzido. No entanto, deu-se com a produção literária 

contemporânea de metalinguagem e autodesvelamento a maior abertura para a possibilidade 

de evidenciar e problematizar a questão. Essa mesma literatura é que pensa e discute o lugar 

da autoria na literatura, incluindo no debate os lugares do escritor e do leitor, nos contratos 

que a ficção estabelece entre eles. Budapeste, romance de Chico Buarque, alinhado a essa 

tendência da época, narrando a trajetória da vida de um personagem que não assume o que 

escreve para que outros assumam o direito de fazer circular social e comercialmente seus 

textos, trata da questão da autoria e das relações que se estabelecem entre ghost-writers e a 

sombra de um nome conhecido do público leitor, problematizando a função autoral através 

dos seus trechos de metalinguagem. 

 Assim sendo, os romances Estorvo e Budapeste, que também conseguem ampliar os 

postulados de mimese e representação firmados desde a Antiguidade, trazem para a discussão 

em torno da problemática que evoca, a colocação a respeito do atendimento às exigências ou 

às demandas da época, como uma resposta ao alinhamento às regras da arte literária 

contemporânea.  A duplicidade das capas, com seus dois nomes que dividem a autoria de um 

romance que aparentemente parecem ser duas narrativas distintas, seriam, nesse sentido, uma 

exteriorização de um problema ficcionalizado.  

 É quase inevitável no conjunto dessas discussões teóricas contemporâneas acerca da 

literatura e da autoria, não recorrer aos postulados sobre o que é um autor e sobre sua função, 

bem como o nome de um sujeito físico posto logo abaixo do título da obra, autoriza a 

circulação dos discursos literários na sociedade. A afirmação causa uma desestabilização da 
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verdade autoral que desde a Idade Média se fundamenta e se cristaliza para atender a fins 

específicos de cada época. É na mesma esteira contemporânea de questionamento da 

totalidade do sujeito e das estruturas que se problematiza a função do autor e ressalta-se sua 

morte no processo de escrita.  

 Desse modo, o leitor é trazido à cena para a participação na linguagem, o que significa 

apropriar-se do texto e atribuir-lhe sentido, recriando através da interpretação.  Isso tornaria o 

leitor um como o critério de validação, legitimação e permanência de autor na literatura. 

Todavia, o leitor acostumado ao contrato do como se que a ficção estabelece consigo, parece, 

ainda na contemporaneidade, quando é chamado a participação mais ativa e colaborativa, 

esperar pelo veredicto autoral, ou seja, a palavra final de quem assinou a obra. Isso 

significaria afirmar que o texto modificado e/ou recriado pela apropriação e interpretação do 

leitor, ainda pertenceria àquele cujo nome consta na capa do livro.  

 Observa-se assim, que se assumir a autoria da narrativa significa apossar-se do texto 

no ato da leitura. A coautoria estaria rateada entre o público-leitor, o escritor e autor. No 

entanto, prefere-se creditar ao autor somente a responsabilidade pela criação de uma narrativa. 

Reitera-se nesse momento a colocação de que ser autor, não significa ser também o escritor.  

A consequência imediata dessa afirmação transportaria o autor à condição de autenticador e 

seu nome, que geralmente é uma marca comercialmente viável, a uma assinatura de 

autorização, garantindo o sucesso da obra no mercado editorial.  

O escritor, por outro lado, adequar-se-ia à condição de escrivão, apenas um sujeito que 

registra o que lhe narram. Coprodução ficcional significaria afirmar a não-criação literária, em 

um sentido de originalidade, de ineditismo. A literatura viveria na contemporaneidade a 

atualização do que já fora criado. Seria a literatura de refacção do passado adaptado ao gosto e 

jeito da época. O lugar da autoria em Budapeste e em Estorvo tornar-se-ia, desse modo o 

espaço da multiplicidade autoral recriadora das mesmas histórias e comportamentos sociais do 

mundo concreto, palpável. Seria, também, o lugar do mercado editorial, das manobras dos 

agentes literários, da manipulação do coral de ventríloquos em que se transformam os 

escritores. A ação leitora seria, por fim, o lugar final da autoria, uma vez que autores e 

escritores são dependentes do leitor. É a este último que se paga o preço da morte ou da 

existência autoral, do reconhecimento ou do apagamento do escrivão literário. 

 O império autoral permaneceria nesse espaço múltiplo. O escritor, por sua vez, 

permaneceria à sombra de um nome ou de uma assinatura. Seu apagamento seria uma 

obrigação e parte de uma ética criada e imposta pelo mercado editorial. O autor, por seu lado, 

tornar-se-ia uma representação, uma presença na ausência, pois apenas com o simulacro da 
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assinatura de seu nome logo abaixo do título de uma obra literária, seria capaz de instaurar um 

sujeito que autenticasse e autorizasse a circulação de narrativas no mercado e no meio 

literário. A figura autoral estaria, assim, reduzida a um nome, ou melhor, a uma assinatura, 

cuja função se prestaria aos fins mercadológicos da compra e venda de livros com narrativas 

de caracteres diversos.  

Se se defendesse a criação literária como a retomada, encontro e/ou fusão e 

metalinguagem, em vários estilos dentro de uma mesma narrativa ficcional, a morte do autor 

se realizaria, pois o autor (criador) já não existiria para uma produção de retomada e/ou 

atualização. A ficção contemporânea tornou-se, desse modo, a lápide definitiva do autor onde 

se poderia ainda encontrar alguns resquícios de sua possível existência no passado, isto é, sua 

assinatura. A mesma lápide, na qual seria possível ler a inscrição ‘aqui jaz um autor’ é o lugar 

contemporâneo de transcendência do signo e do jogo das oposições morte/vida, 

presença/ausência, verdade/mentira, ficção/realidade; o espaço da multiplicidade autoral de 

recriação. 
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