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RESUMO 

O romance, como gênero, é uma forma atrelada a seu tempo. Na contemporaneidade, a 

hipermídia é a linguagem da escrita de si, através da qual se pode discursar ou inventar. 

Uma das vertentes do romance contemporâneo é a autoficção, que parece estar atrelada à 

rotina das escritas de si na internet, em blogs e redes sociais. Ela também pode ser uma 

forma de publicizar o sujeito que escreve, fazendo ecoar nele a voz do narrador ficcional. 

PALAVRAS-CHAVE: escrita de si; autoficção; hipermídia; rede social; Divórcio. 

Toda época faz verter suas centralidades, modos de pensar, sobretudo maneiras de 

dizer. Esses tempos de cultura digital são pródigos em definir tendências de expressão a 

partir da inserção do homem no espaço virtual. A comunicação via internet trouxe novas 

mentalidades a partir da transgressão espaço-temporal e também, sobretudo, a partir da 

colocação do indivíduo em uma extensa rede de comunicação, em que a linguagem 

hipermídia ainda possibilita novas formas de produção criativa. Escrever, publicar, nesse 

contexto, adquirem muito sentidos. 

A literatura, como uma das formas de expressar o mundo, é um sistema complexo, 

em que os espaços e suas culturas agem sobre a interação entre a voz que fala e o os olhos 

que leem. Às vezes, importa principalmente esse espaço, quando lugares e ambientes são 

protagonistas, influenciando e muitas vezes intervindo nas ações dos personagens, caso das 

obras que nasceram sob a vertente da escola realista/naturalista, a partir da segunda metade 

do século XIX. A realidade, observada sob o foco de uma lupa, de um microscópio, passou 

a ser descrita por vozes isentas, despidas de emoções; não são apenas experiências narradas, 

mas discursos, em que importa a verossimilhança estrutural das ações, em suas causas e 

consequências. Na literatura brasileira, temos o exemplo dos narradores de Machado de 

Assis, a perscrutar o caráter das personagens sem no entanto julgá-las – um modo de 

sugerir, uma linguagem, que importam mais que a própria fábula. 

Antes disso, a própria voz é que se colocava como protagonista, caso das poéticas 

que, ainda sob os efeitos das transformações sociais do final do século XVIII, sobretudo 

aquelas que dizem respeito à decadência dos regimes monárquicos e à ascensão da 

burguesia, frutificaram durante o Romantismo. Em uma época em que o instinto nacional 
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que impulsionava o sujeito a encontrar uma identidade acaba por desalojá-lo, turva-se a 

distância entre o espírito que fala e o mundo, impulsionando o foco para o próprio sujeito. 

Dizer, para esse sujeito, é expor o mundo sob um olhar emocional e particular. A 

onisciência desses narradores se justifica então pela capacidade de compreender a alma das 

personagens, “adivinhando” o que é universal ao ser humano. O Romantismo brasileiro, na 

esteira do europeu, trouxe esse narrador que faz da forma epistolar, por exemplo, o modo de 

convencer o leitor da veracidade de uma história cujo final ele já sabe. O sujeito que fala no 

romance do Romantismo escreve de olhos fechados, em vez de uma realidade onde a 

história é possível, são os cenários que, construídos sob um prisma particular, servem à 

história. 

Quando a realidade se sobrepõe ao homem, comunicar é sobretudo trazer à tona o 

que o sujeito apenas pode ver, e não sentir, sob um foco coletivo que carrega uma razão que 

nunca é íntima, mas cultural. Benjamin (1983, p.57), ao falar sobre o declínio da arte de 

narrar – a morte da narração épica, oral, e o nascimento do gênero romance – coloca o 

início desse processo de cristalização de uma nova forma de narrar na primeira guerra 

mundial: “Não se notou, no fim da guerra, que as pessoas chegavam mudas do campo de 

batalha – não mais ricas, mas mais pobres em experiência comunicável?”. O “frágil corpo 

humano” emudece diante da noção de sua pequenez – é a morte do herói épico e o 

nascimento do herói romanesco e, se esse herói “é um herói problemático, degradado, o 

narrador do romance também é um narrador em conflito” (FERNANDES, 1996, p. 16). 

Mais adiante, no início do século XX, a certeza de que a modernidade não traria de 

volta nenhum éden coloca a importância das experiências nos modos de dizer. Os 

narradores modernistas têm pés no chão e falares idiossincráticos. Sua voz comunica-se 

pela forma como diz e não apenas com o que diz, e assim ecoam os intertextos, as 

paráfrases, as paródias. Na literatura brasileira, o modernismo trouxe um novo 

nacionalismo, que levou o narrador de volta ao passado e à tradição, conferindo-lhe um 

novo status, que, no dizer de Silviano Santiago (2002, p.), é o daquele “que sabe e que por 

isso tem o dom de narrar”. 

Silviano Santiago demarca ainda a literatura brasileira pós 64 do século XX, a partir 

da mudança de temática, quando ela deixa de focalizar “a exploração do homem pelo 

homem” (2002, p.) para refletir sobre o modo como funcionam os países que adotaram o 

capitalismo. Essa realidade é muitas vezes metaforizada pelo sujeito que narra, caso da 
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literatura fantástica que nasce nesse período. Esse sujeito, no entanto, esquiva-se da história 

narrada:  

o narrador pós-moderno é aquele que quer extrair a si da ação narrada, em atitude 

semelhante à de um repórter ou de um espectador. Ele narra a ação, enquanto 

espetáculo a que assiste (literalmente ou não) da platéia, da arquibancada ou de uma 

poltrona na sala  de estar ou na biblioteca; ele não narra enquanto atuante. 

(SANTIAGO, 2002, p. 45) 

Certamente há critérios para confirmar essa escola pós-moderna sinalizada por 

Santiago, talvez também para pontuar esse modo de narrar típico dos romances entre os 

anos 60 e 80, época em que as vozes da América Latina sussurravam ou, ao contrário, 

gritavam, então cientes das estruturas do poder. E nesses tempos de comunicação via 

hipermídia, em que o sujeito tem à disposição uma rede imensurável para discursar e criar? 

Como se apresenta o narrador do romance brasileiro contemporâneo em uma época em que 

os discursos são tão plurais, efêmeros, contraditórios, como também as vozes individuais 

têm despontado por todos os cantos e se tornado cada vez mais, por que não dizer, 

ególatras? 

Como “gênero”, e assim sempre atrelado tanto às estruturas de pensamento e 

linguagem quanto aos meios de comunicação, a gênese do romance tem extrema relação 

com o contexto histórico: 

O romance não inaugura somente uma nova morfologia mas também uma 

representação de um modo de viver, um gênero que veio preencher um desejo, um 

vazio, uma mitologia que antes era exercida por outros gêneros. Com a amplitude 

de conhecimento [...], a criação e circulação de periódicos, o novo gosto burguês, o 

homem culto desses últimos séculos vai encontrar no romance o vasto mundo que a 

nova realidade lhe oferece e o parceiro ideal para compartilhar a história: o narrador 

(FERNANDES, 1996, p. 17) 

Aquém do contexto sócio-político em que vivemos e, como dissemos, de um 

“espaço e suas culturas” que regem os fenômenos literários, a ideia de uma escola pós-

modernista que agregue a produção literária contemporânea a partir de semelhanças ou 

diferenças – diferentemente do demarcado por Santiago, que olhou para o modernismo a 

partir da pós-modernidade – ainda é muito complexa. Para Linda Hutcheon (1991, p.19), “o 

pós-modernismo é um fenômeno contraditório, que usa e abusa, instala e depois subverte, 

os próprios conceitos que desafia – seja na arquitetura, na literatura, na música, na filosofia, 

na teoria estética, na psicanálise, na linguística ou na historiografia”. Quando não são 

possíveis as vanguardas – pois a mesma voz que institui se contradiz – seria possível 

sinalizar para a existência de uma tendência ou mesmo de certa disposição de espírito do 

narrador do romance contemporâneo? 
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Essas mesmas questões foram propostas para um recente trabalho apresentado no II 

Congresso da Confibercom, na Universidade do Minho (DOMINGOS; HOHLFELDT, 

2014), quando então foram analisados 20 romances contemporâneos brasileiros. A leitura 

dos romances escritos por jovens escritores – selecionados pela Revista Granta como “os 

melhores” – levou à confirmação da hipótese de que havia, sim, uma tendência do romance 

brasileiro nesses tempos de cultura digital: a escrita em primeira pessoa, já que todos eles 

apresentavam narradores em primeira pessoa, às vezes misturados a outras vozes. 

Tal hipótese partiu da constatação de que a escrita de blogs e redes sociais, 

predominantemente em primeira pessoa, estaria criando uma disposição para esse modo de 

dizer, já característico das dissertações e trabalhos acadêmicos. Isso foi reforçado pelo fato 

de que esses jovens escritores escolhidos pela Granta publicavam em blogs, sites e portais 

de periódicos e em redes sociais. Teriam, assim, os narradores abandonado a posição de 

expectadores, característica do narrador do romance pós-moderno descrito por Silviano 

Santiago, para narrar experiências, também como personagens? Outra evidência, no 

entanto, também foi percebida: surge uma espécie de aproximação entre a figura de papel 

do narrador e a de seu criador, o escritor. Em alguns dos romances foi possível perceber 

tanto algumas coincidências biográficas entre a figura do autor e do escritor quanto essa 

“colação” entre o discurso do escritor – em colunas de periódico, blogs e redes sociais – e o 

do narrador. Os narradores oniscientes do romance-folhetim conversavam com seus 

leitores, promovendo o recebimento de cartas pelos autores e, assim, criando um público 

leitor que fortaleceu o gênero romance. Teríamos agora um novo diálogo entre escritores e 

seus leitores a partir da hipermídia? Ou entre a leitura da voz do narrador e a do escritor? 

Essa evidência poderia se configurar como pertencente à outra vertente da produção 

contemporânea: a autoficção. O apagamento do autor no texto a partir da institucionalização 

dos agenciamentos da Crítica e, como profissional, do próprio autor, que passa a ter direitos 

sobre a obra, e a consequente cessão do lugar de quem diz ao narrador desencadearam uma 

categoria de narrativas muito peculiares chamadas de romances do eu. Essa categoria 

abrange três modalidades de narrativas diferentes: autobiografia fictícia, romance 

autobiográfico e a autoficção – que aqui nos interessa de modo particular (GASPARINI, 

2004, apud KLINGER, 2007, p. 45). 

 Cunhado por Serge Doubrovsky em 1977, a autoficção é uma narrativa que hibridiza 

as características da autobiografia e do romance (LIMA, 2011), a partir da narração – ou da 

ficcionalização – da memória ou de uma memória inventada. De acordo com a 
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conceituação de Doubrovsky, “para que haja autoficção é preciso que os nomes de autor, 

narrador e personagem sejam idênticos, ou seja, o autor deve assumir esse risco” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 92). Essa coincidência entre os sujeitos, no entanto, é a mesma da 

autobiografia, um gênero que se distingue da autoficção. 

Inventariando as ideias sobre o conceito de autoficção de Philippe Lejeune, Serge 

Doubrovsky, Philippe Gasparini, Vincent Colonna, Jean-Louis Jeannelle, Anne Garreta, 

Régine Robin, Madeleine Ouellette-Michalska, entre outros, Eurídice Figueiredo (2010) 

coloca uma definição para o termo a partir de dois critérios essenciais: a marca do gênero 

romance e a identidade nominal. Dessa forma, a diferença entre a autoficção e a 

autobiografia estaria reforçada pela condição de autoria, já que o gênero é uma categoria 

dada pelo autor, geralmente expressa em paratextos, na ficha catalográfica, por exemplo. 

Isso leva ao pacto autobiográfico, de Lejeune, e à importância da relação entre aquilo que o 

autor inscreve como condição de seu texto e aquilo que o leitor lerá: como verdade (fato) ou 

como ficção. 

Por outro lado, como também aponta Figueiredo (2010, p. 65-68) parafraseando 

André Gide e Paul Valéry, narrar é, de antemão, artifício, um procedimento de construção 

que envolve sempre seleção de repertório, organização espaço-temporal, ponto de vista e, 

sobretudo, linguagem. Assim, mesmo a autobiografia ficcionaliza a memória ao transformá-

la em texto – em tessitura. Para completar a noção de que os limites entre autobiografia e 

autoficção, verdade e verossimilhança, romance e biografia, não são fixos, é preciso 

lembrar que os escritores sempre têm sua matéria na realidade factual e escrevem a partir de 

seus repertórios e suas experiências, ou seja, a biografia do autor é sempre a matéria do 

escritor na criação de personagens e narradores.  

A partir dessas noções e assinalando que “todas as variantes formais e temáticas da 

autoficção teriam a reapropriação do eu e a volta do sujeito” (2010, p. 63), Eurídice 

Figueiredo aponta para seus próprios critérios na definição do que seja autoficção: 

A meu ver, a tendência hoje é se considerar autoficção sempre que a narrativa 

indiciar que se inspira nos fatos da vida do autor. Em relação ao nome do 

protagonista, ele tanto pode coincidir com o nome do autor (ou algum apelido), 

como pode ser ausente. Além disso, o romance autoficcional costuma ter as 

características apontadas para o romance pós-moderno: a fragmentação formal, a 

ausência de linearidade, a descrença na possibilidade de se oferecer uma verdade, a 

crise do sujeito, a autorreferencialidade: o escritor/narrador/personagem encena a 

escrita de si, rompendo a ilusão romanesca (típica do romance moderno, sobretudo 

do século XIX) (2010, p. 66).  

Além de tomar a autoficção como uma variante “pós-moderna” da autobiografia, 

concordando com Villan (2005, apud FIGUEIREDO, 2010), Figueiredo sinaliza para o fato 
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de que hoje o gênero romance vem-se transformando justamente a partir do aumento dos 

indícios do teor autobiográfico e das escritas de si. O romance contemporâneo apresentaria, 

assim, uma tendência a trabalhar com os biografemas
3
 do autor, deformando-os ou  

reformulando-os através de artifícios. Figueiredo cita, ainda, Régine Robin para reafirmar 

essa tendência, mostrando que há um esforço por parte dos escritores, sobretudo os jovens 

escritores, “em embaralhar as marcas e os sinais, em refinar os efeitos de polifonia através 

de vários procedimentos de escrita, que vão do duplo à ventriloquia, passando pelo 

tratamento de diferentes vozes” (1997, p. 17, apud FIGUEIREDO, 2010, p. 67). Isso tem 

sido percebido no vasto campo das artes, com o exemplo das performances nas artes 

visuais. O artista contemporâneo parece desejar justamente converter sua própria vida em 

uma obra de arte e, assim, é de sua subjetividade pessoal que emerge a matéria-prima de 

sua criação (LIMA, 2011). 

É preciso, ainda, sinalizar para o fato de que as autobiografias e os romances 

autobiográficos, considerados narrativas híbridas, são vistos em contraposição à “alta 

literatura” e tomados como gênero menor pela crítica (LIMA, 2011). Nesse sentido, “houve 

um salto qualitativo entre o romance autobiográfico e a autoficção, que passa da 

dissimulação e ocultação para a simulação e aparência de transparência” (LIMA, 2011, p. 

51). O selo da ficção carrega consigo uma intenção artística, em que entra em cena todo um 

conjunto de saberes e fazeres que dizem respeito  à arte literária – o artifício, as estratégias, 

o estilo, a verve do artista.  

Foi a partir dos indícios dessa nova tendência que nos deparamos com Divórcio, de 

Ricardo Lísias, cuja leitura trouxe à tona vários indicativos daquilo que Figueiredo aponta 

como critérios para a autoficção. Além disso, nossa tese corrobora a ideia de que não 

apenas o gênero romance tem-se transformado na contemporaneidade, sobretudo a partir do 

agenciamento do narrador, como também é a volta desse sujeito, cuja voz se cola (ou se 

confunde com) à do escritor, a marca da produção contemporânea. Nesses tempos em que 

nomes próprios e imagem estão em evidência, como diz Figueiredo (2010, p. 64), a 

transformação do sujeito a partir de sua inserção no universo da hipermídia pode levar à 

mutação do narrador e, assim, à própria transformação do gênero que tomamos como 
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Conforme o neologismo de Barthes, que ele explica em A câmara clara, biografema seria qualquer elemento 

da biografia do autor que, transformado em linguagem, constituiria o texto ficcional: “Gosto de certos traços 

biográficos que, na vida de um escritor, me encantam tanto quanto certas fotografias; chamei esses traços de 

„biografemas‟; a Fotografia tem com a História a mesma relação que o biografema com a biografia [...]” 

(1980, p.51).  
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romance – que, por sua vez, é inerente a uma época, à uma sociedade e a um sujeito 

históricos.  

É frequente hoje encontrarmos figuras públicas, que antes só eram vistas na 

distância permitida entre “a realidade” e a televisão, o cinema e o jornal, habitando 

simultaneamente o mesmo espaço – o ciberespaço – que nós, sujeitos sem nome –, ou seja, 

comentamos, curtimos, compartilhamos, seguimos, a partir de uma mesma diegese e, assim, 

colamos a identidade daquele sujeito público àquele perfil, como se fossem uma mesma voz 

– embora não sejam. Dessa forma, quando o leitor inicia o diálogo como o narrador de 

Divórcio, alguém chamado Ricardo Lísias, e encontra várias coincidências entre esse que 

conta a sua história e o escritor Ricardo Lísias, coloca-se diante do mesmo sujeito que 

escreve em outras mídias, por exemplo, o Ricardo Lísias que dá entrevistas falando do livro 

ou tem perfil no Facebook. E aquela informação na ficha catalográfica – “Romance 

brasileiro” – cede lugar a outra, que costuma gerar mais curiosidade: fofoca, palavra que o 

próprio narrador cita ao falar do interesse das pessoas por sua história. Mas esse protocolo 

de leitura é inteiramente provocado pelo narrador (há pelo menos cinco referências 

relacionadas ao conceito de autobiografia na obra), que conta ter preenchido “muitas folhas 

autobiográficas” durante o ano em que escreve o romance, anotações da memória que ele 

vai narrando, marcando sua história como biografia – biografia de um personagem-narrador 

que se confunde com a do escritor e mesmo com a do autor, se pensamos em sua imagem. 

Dessa forma, também o leitor lê a obra através dessa colação entre os sujeitos, também uma 

boa maneira de publicizá-la, já que o leitor busca o escritor nas mídias sociais. 

Em seguida ao lançamento de Divórcio iniciou-se a polêmica sobre o nível de 

veracidade do romance, quando o autor respondeu, sobretudo para websites, a inúmeras 

perguntas sobre se ele seria autobiográfico. Não são necessárias referências para encontrar a 

explicação de Ricardo Lísias para sua produção, basta pesquisar no Google (jul.2014) 

“divórcio ricardo lísias” para se encontrar 7.160 resultados, que vão desde a publicidade ou 

o link para comprar o livro até resenhas, entrevistas e artigos, lista essa cujo segundo lugar 

já sinaliza: “A verdadeira história fictícia de um escritor chamado Ricardo Lísias”. Ali, 

diante da muito repetitiva pergunta sobre “se é real”, Ricardo Lísias esclarece: 

 A ideia inicial do livro parte de um evento traumático, como no Céu dos 

Suicidas, mas eu não gosto dessa palavra realidade. Acho que é uma questão de 

linguagem e as pessoas ficam querendo saber o que aconteceu na minha vida, como 

se eu pudesse dois anos depois recompor o que aconteceu dois anos antes. O que 

aconteceu se perdeu no momento em que aconteceu. (REV. BRASILEIROS, 2013) 
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Entrevistado pela Folha de São Paulo (3 de ago. 2013), Lísias falou novamente 

sobre o trauma como ponto de partida e reafirmou o fato de que produziu um “texto de 

ficção”, completando: “Na literatura contemporânea universal, isso é ponto pacífico. [...] 

não pode haver uma confusão entre autor e narrador, mesmo que o narrador tenha o mesmo 

nome do autor” – essas são palavras do autor, pois escritor e narrador conhecem bem o 

valor da estratégia de confundir narrador e escritor. A “morte do autor”, neste caso, é 

necessária, para evitar que o leitor proceda da mesma forma com as personagens, colando a 

ex-mulher do narrador-protagonista Ricardo Lísias à ex-mulher do autor-escritor Ricardo 

Lísias – e basta procurá-la usando os critérios do narrador, para encontrar a jornalista que 

cobriu o Festival de Cannes em 2011 para um jornal – aquela que entrevistou o Lars Von 

Trier em seguida a ele transformar-se em persona non grata no evento e também o Brad 

Pitt parece estar (ou ter ficado) apenas na ficção.  

Os traumas são com frequência estopim para a produção artística. Em 1920, em 

Além do princípio do prazer, Freud já falava da experiência traumática como geradora de 

energia, e muitos outros pensadores seguiram falando sobre como essa energia pode se 

transformar em delírio, em sonho, ou em arte.  Lísias afirma que Freud, Lacan e M. Khan 

foram leituras importantes para ele, mas não escreve “por razões terapêuticas e sim 

estéticas” (GLOBO, 8 set. 2013). O narrador também confessa ter ficado obcecado pela 

psicanálise desde que começara a escrever (posição 484 de 2801
4
). Primo Levi, Maurice 

Blanchot, Georges Perec, entre outros escritores, também fazem relações entre o ato da 

escrita e a elaboração psíquica de acontecimentos, a necessidade de contar, de transformar a 

vida em linguagem – e linguagem é a ferramenta da literatura, como diz Lísias (GLOBO, 8 

set. 2013), que, ao tomar o trauma como motivo para outro romance, O céu dos suicidas, 

analisou “o discurso sobre o suicídio produzido pela psicanálise e pela religião” (Globo, 8 

set. 2013). Em Divórcio, Ricardo Lísias comenta esteticamente sua obra: “Um ótimo crítico 

apontaria como um possível problema do meu romance O céus dos suicidas, em texto 

generosamente elogioso, a brusca variação da sensação de raiva para a de alegria. Mas é 

assim mesmo que acontece. Ele nunca viveu um trauma.” (pos 1929). 

Se as razões do autor são apenas estéticas, as razões do narrador parecem ser 

também terapêuticas: “Divórcio é um romance sobre o trauma” (pos. 1565, grifo nosso), 

diz, admitindo que a redação desempenhava um papel importante no seu equilíbrio (pos. 

1766). Ele pelo menos deseja provar a si mesmo que pode escrever um livro – ou continuar 

                                                 
4
 A leitura de Divórcio foi feita em uma edição digital Kindle. Daqui em diante, marcaremos a localização da 

citação apenas com a abreviatura “pos.”, sempre a partir de 2801 páginas. 
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vivo – “depois de ter morrido uma vez” (pos. 1682). Em choque com a leitura do diário 

escrito pela mulher com quem casara há quatro meses, descobrindo que ela não apenas o 

traíra como não estava apaixonada e ainda mantinha uma opinião não muito elogiosa dele 

(simplório, patético, imaturo, retardado), Ricardo Lísias sai de casa, pede o divórcio e inicia 

uma trajetória de reconstrução de si, através da escrita: “Meu corpo ferido, por mais que eu 

ainda perca a energia, precisa virar literatura” (pos. 2028). O corpo ferido é um “corpo sem 

pele”, perdida no choque de descobrir-se vivendo algo falso – ou fictício? Em carne viva, o 

sujeito vai-se construindo através da narração, como se a pele fosse a última camada, dada 

pelo lápis do escritor. Esse “sentir-se descoberto” também é uma queda de máscaras, que 

significa tanto o desvelamento do cinismo que ele encontra na ex, na relação e mesmo no 

“círculo social” que ele passara a habitar pelo casamento, quanto a negativa de si mesmo 

como personagem verossímil – uma contradição regida pela dualidade personagem-

narrador/autor-escritor. Ao leitor, também é possível trazer uma referência ao filme que 

concorria em Cannes aquele ano – A pele que habito: Ricardo Lísias está desabitado de si – 

e lembrar do horror daquele personagem que recebe a contragosto uma nova pele. 

Uma das metáforas do romance está justamente nessa transformação, em que os 

biografemas parecem ter-se descolado de Ricardo Lísias, como a pele do personagem-

narrador, para virar o tecido do texto, que vai cobrindo-o novamente e, assim, construindo-o 

como personagem. Narrar é isso mesmo: transformar a pele – nossa percepção do mundo – 

em ficção. Esse sujeito sem pele veste-se, protege-se, adquire personalidade, com o tecido 

do texto. 

Mas, se ainda assim o leitor quer ter motivos para crer que o romance seja 

autobiográfico, contrariando o que o autor diz sobre seu texto – e ele mesmo já disse que o 

leitor tem essa liberdade –, deve pelo menos desconfiar do narrador, afinal, ele declara 

várias vezes não estar em seu juízo normal. Suas primeiras palavras são “Depois de quatro 

dias sem dormir, achei que tivesse morrido” (pos. 41) e então se seguem noites em claro, 

confusão mental, esquecimento – ele chega a pedir os apontamentos de um aluno para 

poder escrever um trecho sobre sua aula –, além de bebidas alcoólicas e, talvez, drogas. Há 

quinze referências a momentos de tontura. Duas noites antes de ir a uma festa onde um 

vendedor de ecstasy arrisca uns versos e onde ele ouve histórias sobre sua ex-mulher 

embalado pela vodka, Ricardo Lísias tem uma alucinação, a outra acontece quando ele lê o 

diário no metrô de São Paulo. Como confiar nesse narrador à beira da loucura?  
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Esse sujeito em crise, no dizer de Eurídice Figueiredo, característico dos heróis 

romanescos de autoficção, acaba por se situar entre o narrador, o personagem e mesmo o 

escritor, que, em seus biografemas, acaba por expor uma angústia que é real. Sobre a 

perturbação de seus personagens, diz Ricardo Lísias: “Esse é exatamente um dos pontos do 

meu projeto. Tento observar lugares deslocados e também distantes de focos e discursos de 

poder. Assim, as personagens de fato estão perturbadas e afastadas.” (GUERREIRO, 2013).  

São várias as coincidências entre o escritor Ricardo Lísias e o personagem-narrador 

Ricardo Lísias que afirmam a autoficção. A idade de ambos é a mesma, conforme 

comparamos a data de nascimento informada no perfil do Facebook do escritor – 7 de julho 

de 1975 – com o trecho de Divórcio em que o narrador afirma “Somos da mesma geração: 

fizemos trinta anos no meio da primeira década do século XXI, quando a universidade 

brasileira já estava em crise.” (pos. 132). Protagonista e escritor habitam a mesma cidade, 

São Paulo. A profissão do protagonista, professor e escritor como a do Ricardo Lísias que 

assina Divórcio, é afirmada em passagens do romance: “Adoro dar aula” (pos. 135); “Por 

duas vezes nesse período, porém, minha ex-mulher questionou minha postura como escritor 

e disse que o casamento com certeza me tornaria menos rígido.” (pos. 251). Além dessas 

coincidências, ambos praticam corrida – um correu a São Silvestre, outro a Corrida da Nike, 

em San Francisco, conforme o Facebook (jul. 2014) –, concorreram na seleção dos vinte 

melhores jovens escritores brasileiros e jogam xadrez – embora o Ricardo Lísias que tem os 

direitos autorais sobre o livro não tenha sido campeão de xadrez no Chile como o foi o 

Ricardo Lísias personagem e nem se possa garantir que esse Ricardo Lísias, o personagem, 

tenha ganho seu lugar na Granta como o jovem escritor Ricardo Lísias ganhou. 

Outra característica de Divórcio que o leva à autoficção é a autorreferencialidade, a 

forma como o narrador faz referência a si mesmo como um constructo, um personagem, 

que no romance é explícito, pois ele se sente como se fizesse parte de um conto, e às vezes 

pensa que realmente só existe como personagem:  

No sexto dia, com o corpo sem pele queimando apesar do frio, não me senti morto: 

tive certeza de ter enlouquecido. Eu acabara de escrever um SMS chamando minha 

ex- mulher de puta quando, na metade de uma frase autobiográfica, achei que estava 

vivendo um de meus contos.  

Com certeza eu assinaria essa história. [...] 

Será que tudo não passa de um conto que estou escrevendo? (pos.150) 

Essa confusão do próprio personagem-narrador sobre sua existência entre o factual e 

a ficção corrobora o sentido metaficcional do romance: “Não aconteceu nada: ela não 

escreveu esse diário e não cobriu o Festival de Cannes de 2011 para um jornal. É só um 
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conto”; “Só pode ser ficção. No meu último romance, O céu dos suicidas, o narrador 

enlouquece e sai andando. Agora fiquei louco e estou vivendo minhas personagens” 

(pos.156). Quem está louco: o narrador, o escritor ou é mesmo o personagem? Nas “frases 

autobiográficas” encontradas em seguida, está a resposta, em maiúsculas: “ACONTECEU, 

NÃO É FICÇÃO” (pos. 162) – aconteceu o fato ou o conto? 

A metalinguagem também reforça o aspecto metaficcional, já que o narrador é um 

escritor e descreve a produção de seu texto: “Estou redigindo a primeira versão deste 

capítulo em maio de 2012” (pos. 1444); “O capítulo fracassou” (pos. 1570); “[...], anotei 

uma frase alarmante: estou com medo de esquecer demais. Depois, logo abaixo, há algumas 

informações autobiográficas, cuja ordem me parece agora aleatória” (pos. 1647); “Para 

fazer esse fragmento, revirei o cafofo, mas não achei o manuscrito nem as folhas de revisão. 

Lembro-me de terminar a última leitura achando o texto ruim” (pos. 1815).  

Ambos, personagem-narrador e escritor, têm modos de pensar a literatura e a escrita 

muito próximos. Diz o narrador: “A literatura serve-me parte para isso: adoro ficar 

remexendo a linguagem, medindo todas as possibilidades e tentando entender até onde 

posso ir” (pos. 415). E, em entrevista, afirma o escritor: 

“Quando estou concebendo um texto, planejo sobretudo a linguagem, pois acredito 

que é ela o ponto central da trama. [...]”  

“A linguagem é a matéria-prima do escritor. Não temos mais nada. Por isso é 

preciso não só conhecê-la em todas as suas nuances como tentar ser original no uso 

de seus recursos. Tudo o que diz respeito à linguagem me interessa: de um fonema 

até o uso ideológico dos discursos. Nesse sentido, ter estudado Letras na faculdade 

fez muito bem para a minha carreira de escritor, embora naquele momento eu não 

soubesse que escreveria ficção. Saber quando colocar um ponto final em um livro é 

um mistério. Eu trabalho por muito tempo em alguns textos, até finalmente não ver 

mais de onde tirar expressividade da linguagem. [...]” (GUERREIRO, 2013) 

A graduação em Letras também é um ponto em comum entre personagem-narrador 

e escritor, uma vez que no romance o personagem afirma a certa altura da narrativa: “Eu 

estava no primeiro ano da faculdade de letras quando o dinheiro chegou e resolvi gastá-lo 

em um intercâmbio de um mês em Londres” (pos. 828). Ambos escrevem à mão, o narrador 

afirma: “Até hoje, escrevi todos os meus textos do mesmo jeito: primeiro à mão, depois 

passo para o computador, imprimo e vejo se há algo aproveitável, reviso tudo e reescrevo 

muitas partes.” (pos. 1817). No site da Revista Brasileiros há a imagem de um manuscrito 

do escritor feito naquele mesmo dia em que deu a entrevista e também a sua declaração: 

“escrevo todos os dias de manhã há mais ou menos 12 anos e isso me faz sentir melhor” 

(2013). Em Divórcio, o narrador nos conta que escreve “logo depois de acordar” (pos. 557) 
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e em “todas as manhãs” (pos. 1593), rotina que desagrada a mulher, para quem ele “vive do 

jeito que escreve os livros” (pos.1266). 

Enquanto escrevia o romance, Lísias publicou os contos “Divórcio”, na Revista 

Piauí, e “Meus dois Marcelos”, pela editora Dobra de Leitura, antes distribuído impresso e 

publicado em PDF na internet. Também tomando como mote os mesmos acontecimentos, 

publica “Corrida”, também na Revista Piauí. A prática de corrida, que também rege todo o 

romance, começou com caminhadas para lidar com a raiva: “Cheio de raiva, saí para andar 

de novo” (pos. 682); “Duas horas e meia andando por causa da raiva” (pos. 1046). Depois, 

segue-se a rotina de corridas: “Depois daquele tiro inicial, em que disparei por causa da 

raiva, resolvi organizar meus treinos” (pos. 1160); “[...] na última semana de novembro, de 

novo com bastante raiva, eu correria sem intervalo e com um bom ritmo uma hora e 

cinquenta e seis minutos cravados” (pos. 2084). Ao usar a raiva como combustível para 

correr, ele se resguarda de colocar esse sentimento como mote para escrever. Em entrevista, 

Ricardo Lísias diz que “É tudo mentira isso de corrida, eu corria desde o mestrado. 

Ninguém consegue correr a São Silvestre treinando três meses e fazendo o tempo que eu 

faço. É um livro de ficção que infelizmente as pessoas ficam querendo fazer estardalhaço 

em cima.” (REVISTA BRASILEIROS, 2013, grifo nosso). É mentira ou é ficção?  

Confirmando outros critérios apontados por Eurídice Figueiredo como instauradores 

da autoficção na literatura contemporânea, a fragmentação formal e a ausência de 

linearidade perpassam todo o texto. Como reconstrução regida pela memória – através de 

um confuso narrador – e por outros textos – anotações de um personagem à beira do 

colapso, a narração vai e volta no tempo, misturando sua voz com a de personagens, de 

emails, conversas sotto voce, telefonemas, e muitas vezes parafraseando dizeres de outros 

com modulação irônica: “Agora, por exemplo, estou me lembrando do episódio na fila da 

Notre Dame. Cinco horas para entrar aí dentro? Mas, Ricardo, é um monumento da história 

humana. A Notre Dame é um monumento da história humana! Joguei-me em um enorme 

clichê e não percebi.” (pos. 330); “Ricardo, a Notre Dame é um monumento da história 

humana. O Festival de Cannes tem uma tradição humanista e Lars von Trier é persona non 

grata.” As anotações recolhidas do diário da ex aparecem em itálico, mas as suas falas, 

recolhidas da memória, misturam-se às do narrador, repetidas, parafraseadas – é possível ao 

leitor escutar o tom da imitação, sardônico. 

O tempo da narrativa não é o mesmo da narração, que é construída através das 

anotações, folhas autobiográficas, a cópia de um diário cujo original já não existe e a ajuda 

http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-62/ficcao/divorcio
http://www.portaleditora.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3Ameus-tres-marcelos-ricardo-lisias&catid=1%3Acatalogo&Itemid=4
http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-65/questoes-afeto-desportivas/a-corrida
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de testemunhos. Enquanto vive o trauma e treina corrida e enquanto sua pele nasce, o 

personagem está escrevendo outro romance e dois contos – O céu dos suicidas e os dois 

textos já citados –, acontecimentos que estão no passado do Ricardo Lísias narrador: 

“Levantei e forcei as pernas no chão, como faço em momentos de crise. Não senti tontura 

ou falta de ar. Agora, escrevendo, acho estranho” (pos. 272). Essa não simultaneidade 

também pode ser desmentida, se tomarmos o narrador como alguém que observa a si 

mesmo: enquanto Ricardo Lísias se autorregenera escrevendo O céus dos suicidas, o 

narrador Ricardo Lísias observa-o, e o reconstrói através da ficção, escrevendo Divórcio a 

partir das anotações do outro. 

Essas características da narração acabam por promover aquilo que Figueiredo 

também coloca como critério para a autoficção, a “descrença na possibilidade de se oferecer 

uma verdade” (2010, p. 66), verdade essa que não diz respeito à fabula, que tem sentido no 

verossímil, mas na verdade como algo universal, incontestável, imparcial. O narrador de 

Divórcio, embora traga outras vozes, é extremamente parcial, como qualquer sujeito traído, 

em carne viva, à beira do abismo existencial. O discurso da ex-mulher, trazido da cópia do 

diário pelo narrador ou talvez das anotações sobre essa cópia feitas pelo personagem, beira 

o inverossímil: “9 de julho: [...] Hoje, treze anos depois, sou a maior jornalista de cultura do 

Brasil. [...] Eu seduzo quem eu quiser.” (pos. 306); “10 de julho. [...] Eu sou uma mulher 

atraente, não tenho dificuldades para achar amantes, nunca tive. [...] Sou a maior jornalista 

de cultura do Brasil.” (pos. 395, 403); “NY, 11 de julho de 2011 [...] Sou a maior jornalista 

de cultura do Brasil, a cultura pra mim é vida, é como o jornalismo, é aventura.” (pos. 

867,885).  

Essa manipulação de um diário que agora é apenas uma reprografia é uma estratégia 

comum a qualquer um que defende sua integridade, principalmente diante da justiça, como 

o personagem, que requer e ganha uma indenização da ex, mas também é uma estratégia do 

narrador, que deseja a fidelidade do leitor, e ainda é uma estratégia do ficcionista na 

organização do texto. Nesse discurso, em que a ex coloca a profissão de escritor como uma 

vantagem, também se subentende outro elogio que, na voz dela, é ofensa, mas não para um 

escritor, graduado em Letras e professor que deseja passar os cinco primeiros dias de sua 

lua de mel lendo no quarto, seja em Londres, Paris, Nova York ou Buenos Aires: “O 

Ricardo ficou trancado dentro de um quarto lendo a vida toda” (pos. 145 e repetido em pos. 

1472 e 1483); “Você é louco e vai passar a vida trancado em casa lendo” (pos. 1019). Será 

que realmente ficar trancado lendo é um defeito tão terrível para uma jornalista de cultura? 
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Os tantos defeitos creditados a Ricardo Lísias reforçam a tendência do gênero: “Esse 

escritor fictício, que aparece como narrador e personagem da autoficção, em geral é irônico, 

fala de si mesmo de maneira depreciativa, mordaz; como elemento positivo nessa figura de 

escritor, destaca-se uma certa devoção ao ato da escrita” (FIGUEIREDO, 2010, p. 66).  

Assumidamente um escritor de profissão, o narrador não subestima o leitor, ele sabe 

que sua seleção dos fatos, o estado de espírito do personagem e as estratégias do escritor 

causam desconfiança:  

Não reconheço a inverossimilhança como um defeito de Divórcio. Mas hoje, treze 

meses depois de começar a escrevê-lo e portanto dezessete de ter lido o diário, 

encontro alguns problemas no livro. Já os pressentia durante a redação e deixei o 

décimo terceiro capítulo para redigir por último para comentá-los (pos. 2320).  

A descontinuidade, já descrita aqui, é colocada pelo próprio narrador como um 

problema, quando ele se coloca como leitor do romance em construção (pos. 2374) – mas, 

neste momento, ao falar do narrador em terceira pessoa, a voz que surge é a do escritor. 

Nesse capítulo, escrito por último, após a leitura do romance, é o escritor que vem para 

aparar as arestas e, confirmando a confusão entre os papéis, tirar a culpa de si: “Não sei se 

seria honesto creditar essa falha à condição do narrador. [...] Estou com medo de que, na 

verdade, tenha sido um problema do autor” (pos. 2374).  Foi o autor – aquele a quem são 

creditados os direitos do livro – que sofreu o trauma, é dele, assim, que devemos desconfiar, 

diz-nos o, agora, escritor-narrador. Os outros problemas, quase todos, dizem respeito 

àquelas anotações autobiográficas, biografemas que o escritor – então personagem que 

manuscreveu os textos – decidiu cortar. No entanto, no último capítulo, muitas delas 

surgem, reforçando a ideia do desaparecimento/corte do narrador que falava até então. 

Outro defeito está no próprio discurso: o escritor sabe que errou a dose ao descrever a “elite 

brasileira” tomando como parâmetro a ex-mulher. Quem julga o discurso, assim, não é o 

narrador, mas o escritor – ou seja, quem fez uma análise parcial e magoada dos jornalistas e 

do “círculo cultural” não foi o narrador – uma construção ficcional – mas o escritor; no 

entanto, um pouco antes, a quem coubera a culpa? 

Essa estratégia ficcional de Ricardo Lísias (todos eles) também serve para publicizar 

o sujeito que se confunde com o personagem e com o narrador de seu romance: ele próprio. 

Hoje, não basta escrever um romance, é preciso trazê-lo à tona. A colação entre 

personagem-narrador e escritor-autor acaba por fazer ecoar a voz de um na do outro sempre 

que o autor fala do livro. A polêmica e até a suposta ameaça judicial ocasionadas peloa 

publicação reforçam essa estratégia de Lísias que, como pessoa física, é “responsável por 

um livro que demonstra que o ambiente da cultura é um ambiente de barbárie, jornalismo 
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de grande escalão é um jornalismo corrompido” (BRASILEIROS, 19 set.). Ao mesmo 

tempo, é conveniente, enquanto obra de arte, ao narrador como espaço de vazão de um 

discurso que já ecoa aquele do escritor: "essa lama toda é coisa de um grupo social. Por 

isso, mais uma vez, deve virar literatura" (pos. 2255, grifo nosso). O escritor, no capítulo 

que lhe cabe ao finalizar o livro, continua reafirmando o caráter ficcional de sua obra: 

“Divórcio é um livro de ficção em todos os seus trechos. Agradeço às três pessoas que 

foram fundamentais no processo que ele recria, mas que não aparecem na trama” (pos. 

2225). E atestando seu direito de converter um evento traumático em obra de arte: “Tenho, 

sim, o direito a elaborar ficcionalmente a violência a que fui submetido” (pos. 2761). 

Evidentemente é um “processo que recria”, uma estratégia que funciona naquilo a 

que se propõe: desequilibrar o leitor entre os dois lados do objeto literário – a vida donde 

ele parte e a vida que ele recria. Por outro lado, não é proibido ao leitor olhar para essa 

história – e sobretudo para o personagem-narrador-escritor-autor – com uma dose de ironia, 

como quem faz de conta que acredita, e até com aquela piedade pela qual clama o 

personagem no início da história. Este leitor, assim, sente-se, como o personagem, lendo 

um diário sobre o qual não deseja colocar crédito e, também como o personagem, precisar 

recorrer ao mundo cá fora, investigando, perguntando, duvidando sempre. É fácil acreditar 

na autoficção de Ricardo Lísias, para além do espelho da internet. 
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