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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem por objetivo analisar e interpretar os romances Flores Azuis 

(2008a) e O inventário das coisas ausentes (2014a), de Carola Saavedra, através 

da perspectiva metaficcional. Este viés de estudo propicia, além do estudo do 

texto como produto, uma investigação do próprio fazer literário. Analisamos o 

conceito de metaficção e o seu emprego nas obras do corpus, bem como o perfil 

do escritor e o momento de nossa ficção, ressaltando a utilização de matéria 

autobiográfica na escrita ficcional.  

 

Palavras-chave: Autoficção – Carola Saavedra – Ficção contemporânea – 

Metaficção 

 
 

 
  



 

 
ABSTRACT 

 
 
 

This paper aims to analyze and interpret the novels Flores Azuis (2008a) and O 

inventário das coisas ausentes (2014b), by Carola Saavedra, through a 

metafictional perspective. This bias of study provides, beyond the study of the text 

as a product, an investigation of the literary doing. We have analyzed the concept 

of metafiction and its use in the works of the corpus, as well as the profile of the 

author and the moment of our fiction, highlighting the use of autobiographical 

material in the fictional writing. 

 

Keywords: Autofiction – Carola Saavedra - Contemporary fiction – Metafiction.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Carola Saavedra é uma das novas vozes da literatura brasileira 

contemporânea. Todavia, antes de falarmos sobre sua carreira profissional, 

vamos conhecê-la um pouco mais. Nascida em 1973, na cidade de Santiago do 

Chile, Carola Andrea Saavedra Hurtado veio para o Brasil com a família, aos três 

anos de idade. Aos oito anos, matriculou-se em uma escola alemã do Rio de 

Janeiro. Formou-se em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica, do Rio 

de Janeiro e, aos 24 anos, foi fazer mestrado em Comunicação Social na 

Alemanha. 

Ela também morou na Espanha e na França. Durante a década que 

viveu em solo europeu iniciou sua carreira de escritora. Em entrevista, Saavedra 

revelou que, desde a infância, desejava ser escritora “mas, naquela época, querer 

ser escritora era como querer ser astronauta. Uma coisa fora da realidade” 

(SAAVEDRA, 2010c, não paginado). Ela afirmou ainda que esse distanciamento 

do Brasil foi essencial para sua constituição enquanto escritora. Em 2012, iniciou 

seu doutoramento em Literatura Comparada na UERJ. Atualmente, com 42 anos 

de idade, é casada, tem uma filha e mora no Rio de Janeiro.  

Profissionalmente, Saavedra começou a destacar-se em 2012. Ela foi 

listada pela revista Granta entre os vinte melhores jovens escritores brasileiros. 

Essa revista, fundada em 1889 por alunos da Universidade de Cambridge, é uma 

das mais importantes publicações literárias em língua inglesa e prenunciou o 

sucesso de grandes escritores como Salman Rashdie, Ian McEwan, Jonathan 

Franzen, Kazuo Ishiguro, entre outros. A revista propôs que escritores, de até 

quarenta anos, enviassem obras inéditas para a análise de um júri que incluiu, 

dentre outros, os nomes de Benjamin Moser e Ítalo Moriconi. 

Ao lado de Carola Saavedra aparecem alguns escritores mais 

conhecidos no meio literário que se misturam a outros quase incógnitos. Os 

demais vencedores são Daniel Galera, Ricardo Lísias, Chico Mattoso, Michel 

Laub, João Paulo Cuenca, Tatiana Salem Levy, Carol Bensimon, Julián Fuks, 
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Emilio Fraia, Laura Erber, Miguel Del Castillo, Vanessa Barbara, Javier Arancibia 

Contreras, Cristhiano Aguiar, Luisa Geisler, Antonio Prata, Vinicius Jatobá, 

Leandro Sarmatz e Antônio Xerxenesky. Com a leitura desta edição especial da 

revista Granta1, que foi traduzida para o inglês e o espanhol, pode-se compor 

uma faceta, de tantas outras possíveis, da atual literatura brasileira. 

A primeira obra publicada de Saavedra foi a coletânea de contos Do 

lado de fora, de 2005. O livro é composto por seis narrativas curtas que retratam a 

fragilidade dos relacionamentos humanos nesta sociedade pós-moderna, o culto 

ao corpo, a busca pelo prazer imediato, o egocentrismo, a sociedade de 

consumo, a tentativa de destacar-se em meio à massa de anônimos, a perda das 

certezas, o descentramento do sujeito, a tentativa de fugir de si próprio. Com 

sutileza e ironia, a autora escreve sobre questões atuais e destaca-se por sua 

forma de lidar com as palavras. 

Ao longo de todo o ano de 2006, Carola Saavedra , assim como muitos 

escritores contemporâneos, valeu-se das ferramentas da internet para divulgar 

seu trabalho. No blog “Escritoras Suicidas”2, que difunde obras de autoras 

iniciantes, ela publicou cinco microcontos: “Striptease”, “Happening”, “Homem e 

bandoneón”, “Ponto de ruptura” e “Mau passo”, todos focando temáticas já 

presentes em seu livro de contos. 

Em 2007, foi publicado Toda terça, o romance inaugural de Carola 

Saavedra. A trama desenrola-se a partir de relatos que a protagonista Laura faz 

ao analista nas consultas que ocorrem sempre às terças-feiras. As conversas têm 

como tema a relação da paciente com um homem casado, os seus sonhos e o 

seu envolvimento com o latino Javier que, na outra ponta do romance, vive na 

Alemanha e tem um relacionamento um pouco estranho com a húngara Ulrike. 

Com o transcorrer da narrativa, percebe-se que os fragmentos de histórias, que 

pareciam à primeira vista isolados, cruzam-se e se complementam. 

O segundo romance de Saavedra é Flores azuis, de 2008. Marcos era 

casado e tinha uma filha de três anos, Manuela. O casal separa-se e ele muda-se 

                                                           
1 REVISTA GRANTA. Os melhores jovens escritores brasileiros. Rio de Janeiro: Objetiva, v.9, set. 
2012.  
2 Blog criado em 2005. Além de Carola Saavedra, revelou outras escritoras como Andréia del 
Fuego e Bruna Beber. Disponível em: <www.escritorassuicidas.com.br>. Acesso: 15 out. 2014. 

http://www.escritorassuicidas.com.br/andrea_del_fuego.htm
http://www.escritorassuicidas.com.br/andrea_del_fuego.htm
http://www.escritorassuicidas.com.br/bruna_beber.htm
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para um novo apartamento. Lá começa a receber cartas destinadas ao antigo 

morador. Essas cartas eram escritas pela ex-esposa do locatário anterior e 

assinadas somente com a inicial A. O tema é sempre os momentos finais de seu 

relacionamento até a ruptura do casal. O protagonista Marcos cede ao impulso de 

abrir a primeira carta e, a partir daí, é dominado pela curiosidade e cria-se uma 

espécie de obsessão. O trabalho, os amigos, a namorada, a filha: tudo é relegado 

ao segundo plano. A narrativa vai tomando corpo com a alternância entre uma 

carta e um relato sobre Marcos. 

Paisagem com dromedário, de 2010, é o terceiro romance de 

Saavedra. Nele, a protagonista Érika mantém uma espécie de triângulo amoroso 

com Alex, um consagrado artista plástico com quem ela trabalha. No terceiro 

vértice, está a secretária Karen que descobre ter um câncer terminal. Após saber 

da doença, Érika afasta-se, sem motivos, de Karen e isola-se em uma ilha. Lá faz 

gravações para Alex, revisita suas memórias e reflete sobre sua vida, amor e arte.  

O Inventário das Coisas Ausentes, de 2014, é a mais recente obra de 

Saavedra. Um professor universitário conhece Nina, uma chilena de 23 anos que 

estuda no Brasil. Eles têm um breve relacionamento até que Nina desaparece, 

deixando-lhe seus dezessete diários. Através deles, o narrador procura traçar um 

esboço de Nina e sua família, ao passo que revive suas próprias memórias em 

busca de tentar compreender a relação entre ele e seu pai. O romance também é 

uma metaficção, pois o narrador quer ser um escritor. Por isso, para evidenciar o 

processo de criação, a obra é dividida em duas partes: a primeira, intitulada 

“Caderno de anotações”, são notas que o narrador acredita servirem como 

matéria para a confecção de seu livro, que cria corpo na segunda parte chamada 

“Ficção”. 

Além de escrever, como conhecedora do espanhol, inglês e alemão, 

Carola Saavedra também trabalhou com traduções. Tomemos por exemplos as 

obras Morte de Tinta, de Cornelia Funke (2010) e Tudo o que tenho levo Comigo, 

de Herta Müller (2011), ambas escritas originalmente em alemão. Alguns dos 

romances de Saavedra, devido à boa recepção de público e crítica, têm sido 

traduzidos para outros idiomas por editoras reconhecidas. É o caso, por exemplo, 

de Paisagem com dromedário, que foi lançado em 2013 em língua alemã, e de 
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Flores azuis, lançado em 2014, ambos pela editora C. H. Beck. Paisagem com 

dromedário também foi publicado na França, em 2013, pela Mercure de France, e 

Flores azuis foi publicado nos Estados Unidos pela Riverhead, selo da Penguin. 

Parte desse último, também foi traduzida para o espanhol a fim de compor o 

primeiro número da Revista Machado de Assis – Literatura brasileira em 

Tradução, lançada em outubro de 2012 na Feira de Frankfurt. Em agosto de 

2015, a Tajamar lançou O inventário das coisas ausentes em espanhol. Em 

Portugal, foram lançados, pela Plátano, os dois primeiros romances de Saavedra.  

Antes de figurar em 2012 na Granta – os melhores jovens escritores 

brasileiros com o texto “Fragmento de um romance”, Carola Saavedra também 

contribuiu para outras antologias. No mesmo ano, participou da antologia, em 

espanhol Sam no es mi tío: veinticuatro crónicas migrantes y um sueño americano 

(2012). São vinte e quatro latino-americanos jornalistas, escritores ou pessoas do 

meio acadêmico que escrevem sobre as Américas – as venturas e desventuras 

dos imigrantes. A crônica de Saavedra intitula-se “Herencias”, em português, 

heranças. 

Ainda no mesmo ano é lançado O livro branco (2012), em que vinte 

escritores fãs dos Beatles usaram, como ponto de partida para escrever contos, 

as músicas da banda inglesa. Saavedra escolheu a canção “Michelle” para criar o 

conto homônimo. 

A antologia Geração Zero Zero: fricções em rede foi lançada em 2011. 

O organizador Nelson Oliveira tinha por intento eleger os melhores escritores da 

primeira década deste século. Critérios e métodos de escolha à parte, Saavedra 

aí também marca presença como um expoente da literatura desse decênio com o 

conto “A rainha da noite”. 

Em 2010, o nome da escritora aparece em mais duas coletâneas. Em 

Essa história está diferente – dez contos para canções de Chico Buarque, 

Saavedra toma a música “Mil perdões”3 como ponto de partida para criar uma 

narrativa que esmiúça uma discussão sobre relacionamentos. Já em Escritores 

                                                           
3 Canção composta e interpretada por Chico Buarque lançada em 1984, em álbum homônimo.  
Disponível em http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/mil-perdoes.html. Acesso: 01 nov. 
2015. 

http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/mil-perdoes.html
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escritos, em que cada texto tem como personagem um escritor estrangeiro morto, 

Saavedra “faz reviver” o autor austríaco Thomas Bernhard. 

Para celebrar o centenário de morte de Machado de Assis, em 2008, é 

lançada a coletânea Um homem célebre: Machado recriado em que escritores 

puderam recriar, parafrasear e, até mesmo, desconstruir a obra desse mestre da 

literatura nacional. Ainda nesse ano, Carola Saavedra toma parte em um projeto 

que cria forma nos estádios de futebol. Todavia, o foco não está no gramado: nas 

arquibancadas é que se encontram as personagens. Diversos fotógrafos 

capturam, em preto e branco, momentos de alegria e de tristeza, de união, de 

paixão, de angústia, de frustração e de fé vividos por aqueles que estão de fora 

das quatro linhas. Em Torcedor fan, de 2008, Saavedra e Luís Fernando 

Veríssimo utilizam essas fotografias de torcedores como mote para escreverem 

pequenos textos em versão bilíngue português-inglês. Saavedra continua no meio 

futebolístico em Torcida/supporters, de 2009, agora em companhia de Luiz 

Ruffato.  

A Primeira Aula: trânsitos da Literatura Brasileira no estrangeiro, de 

2014, é uma coletânea organizada pelo professor, em Princeton, Pedro Meira 

Monteiro. O mote que levou professores e escritores a escreverem foi como 

falar/ensinar Literatura Brasileira a estudantes estrangeiros. Ressaltamos aqui 

que Saavedra tem uma posição dupla, pois transita entre o meio acadêmico (está 

fazendo doutorado) e a profissão de escritor. Isso ocorre (ou ocorreu) também 

com inúmeros escritores, como Cristóvão Tezza, Milton Hatoum, Silviano 

Santiago.  

Em seu texto “O contorno de uma ilha”, a chileno-brasileira escreveu 

sobre sua experiência na Alemanha, ou melhor, da sua experiência com a língua 

germânica e de que maneira ela constrói, lá, uma ilha para si própria: o 

apartamento em que escreve seus dois primeiros romances. Saavedra afirma que 

“se a língua é nossa pátria, [ela] precisava de um lugar para poder voltar” 

(SAAVEDRA, 2014, p.217). Escrever, em português, era estar em casa. 

Após esse panorama sobre a autora escolhida, nota-se que a obra de 

Carola Saavedra é um campo vasto para investigação. Todavia, parcas ainda são 

as pesquisas sobre seus escritos. Em varredura feita no Portal de Periódicos da 
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Capes4 e em outros sítios foi encontrada apenas uma tese do doutoramento de 

Edma Cristina Alencar de Góis intitulada “Cartografias dissonantes: 

corporalidades femininas em narrativas brasileiras contemporâneas” (2013). Nela, 

a pesquisadora da UnB analisa dez romances de autoras contemporâneas, dentre 

eles, Paisagem com dromedário, de 2010. Em sua pesquisa, Góis promove, a 

exemplo de Carola Saavedra nesse romance analisado, um “diálogo interartes”, 

pois as narrativas são estudadas em contraponto com obras de artes visuais 

também produzidas por mulheres. 

Góis (2013, p.172) investiga os problemas de representação e 

deslocamento de gênero a partir da cartografia da corporalidade das mulheres-

personagens. Segundo ela, Carola Saavedra traz “o discurso como emblema de 

corpos”. A protagonista Érika sai da cidade onde morava, isola-se em uma ilha e 

passa a comunicar-se com o meio do qual se retirou através das gravações. 

Vinicius Lourenço Linhares, pesquisador da PUC - Minas, defendeu a 

dissertação intitulada “Leitura literária: uma abordagem do romance Flores azuis, 

de Carola Saavedra, a partir da perspectiva da enunciação”, em 2014. Ele faz 

uma leitura analítica e teórica do romance à luz dos estudos de Bakhtin, 

Benveniste e Wolfgang Iser a fim de mostrar a contribuição desses também no 

campo da leitura literária. 

Alguns artigos também foram publicados. Em “Ficção de autoria 

feminina contemporânea: indicações no Brasil”, de 2013, Rosa Géns, 

pesquisadora e professora da UFRJ, apresenta algumas autoras contemporâneas 

brasileiras e, paralelamente, investiga o papel de escritora e a imagem por elas 

veiculada. Ela comenta obras de Ana Paula Maia, Clarah Averbuck, Fernanda 

Young, Patrícia Melo, Tatiana Salem Levy e, por fim, Carola Saavedra sobre cujas 

narrativas pontua que: 

 

Em sua prosa, sucedem-se estratégias que ora misturam marcas 
da latino-americana deslocadas para a paisagem europeia, ora 
estudos de intimidades e desejos trabalhados de forma delicada e 
sensível. Há sempre um certo distanciamento da matéria narrada, 
como se a voz narrativa sempre estivesse situada ‘do lado de 
fora’, ainda que utilizando o recurso à primeira pessoa. Assim, 

                                                           
4 Disponível em:< http://www.capes.gov.br/>. 
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também aparece distanciada a emoção, como se os sentimentos 
fossem congelados e pudessem ser observados à distância, como 
uma experiência do olhar (GÉNS, 2013, p.38). 

 

Também nesse ano, Diana Klinger publicou o artigo “Carola Saavedra: 

da (im)possibilidade de alcançar o  outro”. Nele, Klinger aborda nos três romances 

iniciais de Saavedra, as relações triangulares, a comunicação ou incomunicação 

com o outro, o desconforto nos afetos e a literatura como forma de lidar com tudo 

isso, “a literatura é o que resta da impossibilidade de alcançar o outro. O que 

resta e o que resiste, isto é: o que persiste” [grifos da autora] (KLINGER, 2013, 

p.79).  

Ainda em 2013, Eurídice Figueredo lançou o livro Mulheres ao espelho: 

autobiografia, ficção, autoficção em que discute questões sobre a sexualidade 

feminina retratadas por diversas escritoras, dentre elas Saavedra, a quem dedica 

um capítulo. 

“Ruídos de afeto: projeções de memória em Paisagem com 

dromedário, de Carola Saavedra”, de 2011, é um artigo escrito por Maria 

Fernanda Garbero de Aragão, professora da UFRJ. Nele, a autora investiga a 

memória e os afetos e conclui que eles, ao “serem reelaborados discursivamente 

[...] convocam para si o status de objetos estéticos, recriados pela voz de Érika” 

(ARAGÃO, 2011, p.2492). Em outro artigo da mesma pesquisadora, “À terceira 

margem, a terceira imagem: os afetos triangulares nas narrativas de Carola 

Saavedra”, de 2012, é feita uma leitura das relações afetivas, os afetos não 

correspondidos, a partir da análise dos três romances iniciais de Saavedra. 

No artigo “Cadernos para jogar: a encenação lutuosa na escritura de 

Carola Saavedra”, publicado em 2015 na Revista Mulheres e Literatura, a 

pesquisadora Cassiana Lima Cardoso, da Universidade Cândido Mendes, propõe 

uma reflexão sobre as lacunas deixadas no processo de escrita metaficcional de 

O Inventário das coisas ausentes (2014) como uma espécie de jogo. Jogo que 

cabe ao leitor jogar. Para Cardoso, as personagens vivem “o desencontro do 

mundo e das subjetividades; o descompasso entre as narrativas individuais e 

coletivas” e que o amor é sentimento oportuno “para a encenação lutuosa de uma 

realidade em estilhaços” (CARDOSO, 2015, não paginado). 
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Por fim, o ensaio “O uso de cores em textos literários: três casos5”, de 

Caio Yurgel, da Universität Tübingen, na Alemanha, reflete sobre o uso de cores e 

as sensações que despertam em Toda terça, obra de 2007, de Carola Saavedra e 

mais duas obras literárias. Para tal reflexão, o autor vale-se de conhecimentos 

relacionados desde o esoterismo até a filosofia. 

Assim, diante dos estudos já realizados sobre a obra da autora e tendo 

como pano de fundo os estudos da pós-modernidade, esta pesquisa tem a 

intenção de tentar compreender como Saavedra constrói narrativas a partir do 

olhar da metaficção. Para tal, procederemos a uma análise de seus romances 

Flores azuis, de 2008, e O inventário das coisas ausentes, de 2014. Este recorte 

foi feito porque em uma pesquisa de mestrado não teríamos tempo suficiente para 

abarcar um estudo sobre todos os romances de Carola Saavedra. Ademais, 

esses romances são marcados, sobremaneira, pelo aspecto metaficcional, o que 

os torna mais favoráveis à análise que se pretende realizar. 

Dado o corpus literário, buscar-se-á investigar os modos peculiares que 

Saavedra usa para compor seus textos através de suas experimentações 

narrativas. Em Flores azuis utiliza cartas remetidas por A. a seu ex-namorado, 

mas que chegam (por engano ou não) às mãos do recém-separado Marcos. Já 

em O inventário das coisas ausentes há uma divisão do romance em duas partes: 

a primeira são anotações e rascunhos que podem ser úteis na hora da escrita de 

um livro que toma corpo na segunda parte. 

De acordo com Saavedra (2011b), em depoimento ao programa 

“Encontros de Interrogação”, em 2011, o que interessa para ela não é 

simplesmente contar uma história, mas o trabalho com a estrutura da narrativa, os 

papéis do leitor e do narrador. Assim, compreender e explorar as estratégias 

narrativas de Saavedra bem como situá-la no contexto da literatura que se produz 

contemporaneamente no Brasil são as vias pelas quais este trabalho de pesquisa 

pretende enveredar-se. 

A metaficção é o olhar da ficção para dentro de si mesma, propiciando 

uma reflexão sobre o fazer literário bem como da própria literatura. No primeiro 

                                                           
5 YURGEL, Caio. O uso de cores em textos literários: três casos. Disponível em:  
<http://revistaliter.dominiotemporario.com/doc/RL_11O_uso_de_cores_em_textos_literarios_Literis
_.pdf>. Acesso: 27 ago.2015. 
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capítulo abordaremos o conceito e os desdobramentos teóricos de metaficção, 

um artifício narrativo explorado por Saavedra nas obras que integram o corpus de 

nossa pesquisa. Para tal, recorreremos aos estudos de Linda Hutcheon 

(1984,1991), David Lodge (1998), Gustavo Bernardo (2009, 2010), entre outros. A 

seguir, rastrearemos os recursos metaficcionais utilizados nos romances que 

citamos a pouco. 

No segundo capítulo, falaremos sobre o que se tem chamado de 

literatura brasileira contemporânea e delinearemos algumas tendências que 

marcam a produção literária desse período que, conforme sabemos, está em 

desenvolvimento, em processo. Beatriz Resende (2008, p.16-18) salienta que a 

fertilidade e a qualidade dos textos, aliadas às possibilidades editorais, constituem 

a multiplicidade de nossa literatura. Focaremos também na figura do autor da 

contemporaneidade bem como na maneira com que a crítica tem recebido esses 

novos escritos. Ressaltaremos, de modo particular, a presença de Saavedra 

dentro desse contexto. Nortearão esta etapa de trabalho, dentre outras, as 

pesquisas de Karl Erik Schøllhammer (2011) e de Beatriz Resende (2008). 

Por fim, no terceiro capítulo, usaremos o conceito de autoficção, de 

Doubrovsky (1977), em paralelo ao de autobiografia, de Philippe Lejeune (2008), 

para analisarmos uma tendência literária da contemporaneidade, que nos é 

especialmente cara nas obras de Saavedra: as escritas com traços biográficos. 

Essa produção de verve autobiográfica coloca em debate discussões acerca da 

intimidade, das fronteiras entre o factual e o ficcional bem como a criação de 

identidades. 

Nas considerações finais retomaremos os objetivos de nossa pesquisa 

bem como suas contribuições para as discussões acerca da literatura. Por fim, 

apresentaremos as obras que referenciaram nossos estudos. 
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Escrevo essa matéria e a história dessa matéria. E o que havia antes dela quando 

não havia nada. Escrevo o nada. Cubro-o delicadamente com uma rede, as 

palavras incessantes à sua volta. 

(SAAVEDRA, 2014a, p.47) 

 

 

 

 

 

  



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 

INVENTARIANDO A METAFICÇÃO 

 
 
  



22 
 

CAPÍTULO 1 – INVENTARIANDO A METAFICÇÃO 

 

 

1.1 Metaficção: breves considerações 

 

 

A metaficção tem sido uma estratégia narrativa bastante explorada 

desde a segunda metade do século XX e, também, neste início de século XXI. 

Por isso, vem se configurando como uma tendência da literatura brasileira 

contemporânea. Todavia, seu uso já era comum desde as tragédias gregas que 

empregavam o coro e o deus ex machina6 com fins metaficcionais, pois tais 

recursos lembravam à plateia da ficcionalidade daquele espetáculo a que 

assistiam. A teórica Linda Hutcheon (1984), uma das principais estudiosas do 

assunto, aponta exemplos de obras produzidas por escritores como Miguel de 

Cervantes e Shakespeare. No Brasil, podemos pensar em Machado de Assis para 

deixar evidente que o emprego da metaficção como prática narrativa não é uma 

prerrogativa pós-moderna. 

Muitos se confudem ao atrelar a metaficção ao pós-moderno. Isso 

ocorre porque foi justamente entre os anos de 1970 e 1985, período marcado por 

manifestações artísticas pós-modernas, que houve uma intensificação na 

produção de romances de verve metaficcional e, por conseguinte, a popularização 

da técnica que, assim, tornava-se mais explícita e explorada de múltiplas formas.  

A origem do vocábulo metaficção, no entanto, pode ser considerada 

recente, datando-se da década de 1960. No entanto, há divergências quanto a 

sua autoria. Algumas fontes como o E-Dicionário de termos literários de Carlos 

Ceia7 e Patrícia Waugh (1984) atribuem-na a Willian H. Gass, escritor e crítico 

americano. Outras, como a Routledge Encyclopedia of NarrativeTheory, de 2005, 

                                                           
6 Expressão latina que significa, literalmente, “deus da máquina” ou "deus de dentro da máquina"; 
alude a um instrumento mecânico utilizado na tragédia clássica e que permitia a uma divindade ou 
ser sobrenatural descer sobre o palco, oferecendo, dessa forma, uma saída para uma situação 
aparentemente irresolúvel. Disponível em: <http://www.edtl.com.pt/business-directory/6188/deus-
ex-machina/>. Acesso: 27 ago. 2015. 
7 Disponível em: <http://www.edtl.com.pt/>. Acesso: 07 abr. 2015. 

http://www.edtl.com.pt/business-directory/6188/deus-ex-machina/
http://www.edtl.com.pt/business-directory/6188/deus-ex-machina/
http://www.edtl.com.pt/
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afirmam que o termo fora criado pelo teórico e historiador da narrativa Robert 

Scholes.  

A palavra metaficção designava um número crescente de ficções que 

se preocupam com os próprios processos ficcionais e com o trabalho com a 

linguagem. Nas palavras de Linda Hutcheon (1984), na obra Narcissistic 

Narrative: the metafictional paradox, a metaficção “é uma ficção que inclui em si 

mesma um comentário sobre sua própria identidade narrativa e/ou linguística8” 

(HUTCHEON, 1984, p. 1). É uma reflexão consciente sobre o próprio fazer 

literário e também da sua recepção. 

Hutcheon (1984, p.5-6) pontua que, nas metanarrativas, o foco de 

interesse desloca-se da mimese do produto para a mimese do processo, isto é, o 

contar a história é considerado tão ou mais importante que a história contada, 

acabada. Ou seja, a metaficção “torna o processo visível” (HUTCHEON, 1984, 

p.6).  

Outros estudiosos embrenharam-se pelas veredas da metaficção. 

Muitos são seus nomes e também as definições a elencar. Gustavo Bernardo 

(2010) em O livro da metaficção define essa estratégia do seguinte modo: “trata-

se de um fenômeno estético autorreferente através do qual a ficção duplica-se por 

dentro, falando de si mesma ou contendo a si mesma” (BERNARDO, 2010, p.9). 

Salienta ainda que a metaficção não é uma técnica restrita à literatura, mas está 

presente na pintura, na escultura, no cinema, na música, na fotografia, em suma, 

em todas as formas de arte. Podemos observá-la, por exemplo, na gravura de 

Escher9 – FIG. 1 – nomeada “Mãos que se desenham” (1948). 

 

 

                                                           
8 Esta e as demais traduções serão feitas por nós. 
9 O artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972) produziu uma série de 
litografias e xilogravuras que procuravam representar construções impossíveis, inúmeros padrões 
geométricos, além de provocar no observador uma verdadeira confusão mental com suas 
brilhantes ilusões de óptica. Disponível em: <http://abrimus.blogspot.com.br/2008/11/escher-e-sua-
ciencia.html>. Acesso: 03 set. 2015. 

http://abrimus.blogspot.com.br/2008/11/escher-e-sua-ciencia.html
http://abrimus.blogspot.com.br/2008/11/escher-e-sua-ciencia.html
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FIGURA 1 – Mãos que se desenham 
Fonte: 
http://abrimus.blogspot.com.br/2008/1
1/escher-e-sua-ciencia.html>. 
Acesso: 03 set. 2015. 

. 

 

Nela, vemos mãos que desenham e desenham a si mesmas, aludindo 

ao processo criativo, não só na esfera da arte gráfica, mas em todas as outras. As 

mãos entram em ação para colocar no plano do concreto aquilo que o artista 

imaginara, aquilo que, antes, só existia na sua mente. 

Em Metafiction: the theory and practice of self-conscious fiction, Patricia 

Waugh (1984) afirma que: 

 

Metaficção é um termo dado à escrita ficcional que autoconsciente 
e sistematicamente chama a atenção para seu status como um 
artefato, a fim de colocar questões sobre a relação entre ficção e 
realidade. No fornecimento de uma crítica de seus próprios 
métodos de construção, tais escritos não só examinam as 
estruturas fundamentais da ficção narrativa, eles também 
exploram a possível ficcionalidade do mundo fora do texto literário 
ficcional (WAUGH, 1984, p.2)10. 

 

A metaficção, segundo David Lodge (1998), em A arte da ficção, “é a 

ficção que fala da ficção: romances e contos que chamam a atenção para o fato 

de que são inventadas e sobre seus próprios procedimentos de composição” 

(LODGE, 1998, p.325). O leitor é relembrado constantemente de que aquilo que 

está lendo é inventado, é ficção11. Já é sabido que a metaficção é usada há 

séculos, mas Lodge (1998, p.325) aponta como motivos para que ela floresça, de 

modo mais veemente, entre escritores contemporâneos, o fato de eles se 

sentirem oprimidos por seus antecessores e pela consciência daquilo que são e 

                                                           
10 Esta e as demais traduções são nossas. 
11 De acordo com o dicionário Priberam, fic.ção: sf. (latim fictio, onis, ação de modelar, formação,  
criação, invenção, suposição, hipótese).Disponível em:  
<http://www.priberam.pt/dlpo/fic%C3%A7%C3%A3o>. Acesso: 12 out. 2015. 

http://abrimus.blogspot.com.br/2008/11/escher-e-sua-ciencia.html
http://abrimus.blogspot.com.br/2008/11/escher-e-sua-ciencia.html
http://www.priberam.pt/dlpo/fic%C3%A7%C3%A3o
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fazem. Medo de dizer o que já fora dito antes. Ou seja, medo de dizer o mesmo e 

da mesma maneira que já fora dito. 

Jonh Barth apud Lodge (1998) reflete pontualmente essa questão dos 

predecessores. Para ele, a metaficção é justamente uma ferramenta através da 

qual “um artista pode parodicamente converter o que considera limites últimos de 

nosso tempo em material e meios para seu trabalho” (LODGE, 1998, p.327). Ou 

seja, é uma forma de usar o que já existe para criar algo novo, é fonte de 

inspiração.  

Resende (2008) cita Andreas Huyssen para mostrar que o pós-

modernismo opera “num campo de tensão entre tradição e inovação, conservação 

e renovação, cultura de massa e grande arte” e que dessa “fricção” nascem 

“múltiplas possibilidades de criação” (RESENDE, 2008, p.18). Nos romances que 

constituem o corpus da presente pesquisa, por exemplo, lemos Carola Saavedra 

e percebemos os ecos do que ela leu e com quem ela dialoga: influências 

brasileiras como Clarice Lispector, européias como Sebald e Cervantes, latino-

americanas como Borges, Bolaños e Cortázar. 

Segundo Hutcheon (1991), em Uma teoria da paródia, esta é uma 

técnica especialmente cara às metanarrativas, pois estimula e proporciona o 

processo de autorreflexividade da literatura. Nas metaficções, o leitor percebe que 

a ficção é uma espécie de paródia, uma contínua imitação, mas uma imitação 

crítica, criativa, uma leitura diferente e não meramente depreciativa, 

ridicularizadora como se costumava pensar. A paródia, segundo Hutcheon (1991, 

p.47) é “uma repetição com distância crítica que permite a indicação irônica da 

diferença no próprio âmago da semelhança”. 

Em Saavedra observamos, por exemplo, a paródia que problematiza a 

estrutura do romance e as convenções dos gêneros. Cartas, ensaios, diários, 

anotações são parte dos romances que têm narrativas fragmentadas e paralelas. 

O final das obras fica em aberto, as ações não seguem uma ordem cronológica, 

ou mesmo uma ordem aparente. 

Hutcheon (1991) reflete sobre as formas, funções e definições que a 

paródia assumiu através dos tempos. Hoje, esse recurso não é mais visto de 

forma negativa como cópia, parasitismo ou, ainda, como desrespeito. Propõe 
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revisitar os modelos do passado e recontextualizá-los, olhá-los com olhos 

diferentes, modificando-lhes e atribuindo-lhes novos sentidos. 

As metaficções, assim como a paródia, lidam com as convenções 

tradicionais nem que sejam como balizas, pontos norteadores que indicam o 

sentido oposto a seguir. Abordando, por exemplo, a relação entre as obras 

autorreflexivas e o romance realista, Hutcheon (1984, p.3) considera ainda que “a 

conexão entre vida-arte” não se findou ou foi negada, apenas “reforjada”. Ou seja, 

se estabelece uma forma de progressão, descontinuidade, onde do velho faz-se o 

novo, algo em constante evolução assim como a própria literatura. 

Perpassando os conceitos aqui arrolados, percebe-se que a metaficção 

é uma narrativa que explicita o seu caráter de ficção, preocupando-se não só com 

a produção, mas também com a linguagem e com a recepção da obra. 

Desvelando o seu estatuto ficcional, estas narrativas autorreflexivas quebram o 

pacto de ilusão de real entre autor-leitor. 

Essa ideia de ilusão de real surgiu com os romances realistas. Esses 

romances, que predominavam na segunda metade do século XIX, eram 

chamados de realistas, pois, embalados pela crença na ciência, os homens 

acreditavam estar perto da verdade absoluta, uma verdade única. Esses 

romances empregavam procedimentos científicos em sua produção e negavam a 

sua ficcionalidade, apenas diziam “a verdade”, a obra era a representação, um 

espelho do real. 

Nesse sentido, Bernardo (2009) pondera que, ao explicitar o caráter 

ficcional do texto, o leitor está cônscio de que lê uma construção discursiva, um 

produto ficcional, jamais um relato verdadeiro. Ao lermos a parte inicial de O 

inventário das coisas ausentes, deparamos com a primeira história paralela: uma 

austríaca fica inconformada com o fato de o marido separar-se dela porque não 

mais a amava. Ela, transtornada, resolve vingar-se atirando o casal de filhos pela 

janela. O leitor percebe que essa é uma história perfeitamente verossímil, que 

poderia ter sido colhida às páginas policiais de um jornal qualquer. Todavia, 

percebe o tratamento que o escritor dá ao texto, a escolha e organização das 

palavras, a maneira de como narrar, os detalhes, ou seja, a ficcionalização. 



27 
 

A micronarrativa encerra-se com uma lacuna proposital que incita o 

leitor a continuar a história com sua imaginação: “Ela morreu um ano depois, 

exatamente um ano após o crime a encontraram caída na neve do jardim, 

ninguém sabe muito bem o que aconteceu, no laudo médico escreveram: morte 

natural” (SAAVEDRA, 2014, p.16). 

Estar ciente da ficcionalidade do texto deixa o leitor em constante 

alerta. A leitura não é mais confortável e cômoda. O autor propõe a quem lê o seu 

texto, um pacto: a narrativa está em suas mãos e lhe desperta dúvidas e 

incertezas. Aparecem fendas que cabe ao leitor ficcionalizar para preenchê-las. O 

leitor é duplo: ao mesmo tempo em que lê, também escreve. Para Bernardo 

(2009, p.182), “a ficção não tem a obrigação de dizer a verdade, mas sim a de 

firmar (ou filmar) uma verdade”, uma dentre tantas outras possíveis.   

Ainda na esteira de Waugh (1984), ela ressalta que, trazendo à baila o 

cunho ficcional do texto, observa-se que as narrativas narcisistas propiciam 

também a compreensão de que o mundo que nos cerca é discurso. Nas palavras 

dela, “mostrando-nos como a ficção literária cria seus mundos imaginários, a 

metaficção nos ajuda a compreender como a realidade que vivemos no dia a dia é 

similarmente construída, similarmente ‘escrita’” (WAUGH, 1984, p.18). 

Também corrobora o pensamento de Waugh, Bernardo (2010), ao 

afirmar que “a ficção não reproduz a realidade, antes levanta graves suspeitas 

sobre tudo aquilo que chamamos de realidade” (BERNARDO, 2010, p.244). 

Reconhecendo a obra como ficção, como produto de um trabalho com a 

linguagem, o leitor passa a perceber que tudo é discurso e que é por intermédio 

desses discursos que temos acesso ao real, “todo discurso elabora aproximativas 

à realidade, portanto, todo discurso funda-se pela ficção: logo, todo discurso é 

ficcional” (BERNARDO, 2010, p.15).  

Para ilustrar esses dizeres de Bernardo (2010), pensemos em Flores 

Azuis. A apaixonada A. escolhe a palavra escrita – “Essa palavra que nos une” 

(SAAVEDRA, 2008 p.15) –, escolhe cartas que, pressupõe, servirão como elo, 

como ponte entre ela e o amado. Ao longo das cartas, ela rumina o episódio da 

separação e, cada vez, o constrói de modo diferente. Seu discurso é 
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(re)ficcionalizado diversas vezes. A mulher ainda afirma que, quem detém a 

caneta é que escolhe o que e como vai escrever. 

Então, o leitor enxerga, de modo mais crítico e menos ingênuo, não só 

o artefato literário, mas também o mundo que o cerca.  Ao escancarar que a 

narrativa é uma construção, a metaficção evidencia que não há apenas uma 

verdade única e monolítica, mas, sim, várias verdades possíveis. Abre-nos os 

olhos para que vejamos que o mundo externo ao ficcional também é construído, 

manipulável, mutável.  

Nas metanarrativas, há o questionamento tanto da estrutura da obra e 

da linguagem quanto da recepção. A narrativa dobra-se sobre si mesma. Por isso, 

nesses textos em que a experimentação literária e a autorreflexão predominam, 

há um esmaecimento das fronteiras dos gêneros literário e não-literário, uma 

fusão entre ficção e crítica, originando-se, assim, um gênero híbrido. O autor cria 

ficção, admite a ficcionalidade da sua obra e analisa-se criticamente ao mesmo 

tempo em que produz, ou seja, a sua obra é produto e processo. 

Em Flores Azuis fica evidente essa duplicidade das metaficções. De 

um lado, temos as cartas escritas por A., do outro, Marcos, que personifica a 

recepção. Com o leitor e também crítico Marcos, percebemos os efeitos do texto 

sobre o leitor, os comentários mais técnicos a respeito do modo de escrever, as 

expectativas que ele cria, as especulações que levanta e a leitura/escrita que faz 

dos não-ditos, dos silêncios, daquilo que ficou nas entrelinhas. 

De acordo com Hutcheon (1984), ao elaborar uma narrativa de cunho 

metaficcional, dois aspectos básicos devem ser observados: a estrutura narrativa 

e o aspecto linguístico. No primeiro caso, em que “o texto apresenta a si mesmo 

como narrativa” (HUTCHEON, 1984, p.7), ela os nomeia textos diegeticamente 

autoconscientes. Em outras palavras, são textos conscientes de seu processo 

narrativo. No segundo caso, chama de texto linguisticamente autorreflexivo 

aquele “texto [que] apresenta a si mesmo como linguagem” (HUTCHEON, 1984, 

p.7). Isto é, são aqueles textos conscientes do poder e dos limites da linguagem.  

Esses dois grupos podem ser subdivididos em mais dois. Os de 

categoria explícita e os de categoria implícita. Neles destaca-se o emprego de 

técnicas como alegorias, metáforas, a criação de um microcosmo para deslocar o 
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foco da atenção da ficção para a narração, trocadilhos, anagramas, enigmas, 

paródia e a mise en abyme ou perspectiva em abismo, entre outras.  

Por ser uma das formas mais utilizadas pela literatura na intenção de 

refletir sobre si mesma, deter-nos-emos um pouco mais na perspectiva em 

abismo. De acordo com Garcia (2008, p.128), este recurso foi nomeado mise em 

abyme, em 1891, pelo escritor francês André Gide, um apaixonado pela heráldica 

(arte de descrever os brasões de armas ou escudos). Ele inspirou-se no 

procedimento usado para representar um escudo que continha em seu centro 

uma peça com a miniatura de si próprio em sua forma total, o que dava uma 

sensação de repetição infinita do mesmo. Esta reduplicação poderá ser pensada, 

também, através das babuskas (BERNARDO, 2010, p.31) que são bonequinhas 

russas – FIG. 2 – que dão título a este trabalho. 

 

 
FIGURA 2 – Babuskas 
Fonte: 
<http://static.globalnoticias.pt/storag
e/TSF/2012/big/ng1964586.jpg>. 
Acesso: 03 set. 2015. 

 

As babuskas, também conhecidas por matrioskas, são bonecas feitas 

de madeira. Cada boneca tem uma abertura que dá acesso ao seu interior. 

Dentro dela, encontramos outra boneca semelhante que dentro de si guarda outra 

boneca semelhante até chegar a uma de tamanho minúsculo. Há uma lenda 

russa12 que relata o surgimento das bonecas. Diz-se que Sergei, um artesão, 

tinha um bloco de madeira muito velha e dura. Dessa madeira, esculpiu uma 

                                                           
12 Disponível em: <http://lobodaestepe.com/2012/05/01/mastrioskas-babuskaskokeshi-a-historia-
das-bonecas-russas/>. Acesso: 30 out. 2015. 

http://lobodaestepe.com/2012/05/01/mastrioskas-babuskaskokeshi-a-historia-das-bonecas-russas/
http://lobodaestepe.com/2012/05/01/mastrioskas-babuskaskokeshi-a-historia-das-bonecas-russas/
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bonequinha a quem deu o nome de Matrioska. Certo dia, ela disse a Sergei que 

estava muito triste e que gostaria de ter uma filha para alegrá-la. Ele disse que 

para tal, era preciso retirar a madeira de dentro dela, um processo doloroso. Ela 

aceitou e assim nasceu Trioska. Com o passar do tempo, esta também quis ser 

mãe e Oska criou forma. Oska por sua vez, desejava um bebê. Da madeira de 

seu interior, fez-se Ka. Conhecedor do sonho da maternidade, Sergei fez Ka um 

menino, o qual não pode trazer dentro de si um filho. Tais bonequinhas são, 

portanto, uma metáfora da perspectiva em abismo. 

Entretanto, o uso deste recurso estético não se restringe às figuras 

heráldicas. A repetição para o abismo também pode ser percebida em diversas 

formas de arte como na pintura, no cinema, na fotografia, em propagandas, na 

escultura, na arquitetura dentre outras manifestações artísticas. No campo da 

pintura, tomemos, como exemplo, o quadro A arte da pintura (1662-1668) – FIG. 3 

– do holandês Vermeer. 

 

 
 
FIGURA 3 – A arte da pintura 
Fonte: 
<http://www.ufrgs.br/napead/repositorio/objetos/hi
storia-arte/imgs/idmod/Vermeer_14.jpg>. Acesso: 
03 set. 2015. 

 

O apreciador da obra se posta em primeiro plano. Observa, em 

segundo plano, um pintor em seu ateliê. Ele está sentado diante de um cavalete, 

o qual sustenta uma tela. O pintor é flagrado no exercício de seu ofício. No alto da 

tela, pode-se ver a representação do chapéu da mulher que ele pinta. A modelo 

também está presente na cena e ocupa o plano mais ao fundo. Este quadro 



31 
 

explicita as noções de duplicação e de espelhamento, de reflexo e de 

autorreflexão que também permeiam a seara da literatura. 

Para Lucien Dällenbach (1979)13, principal teórico desse conceito, mise 

en abyme é “todo fragmento textual que mantém uma relação de semelhança 

com a obra que o contém” (DÄLLENBACH, 1979, p. 18 apud GARCIA, 2008, 

p.128-129), funcionando como espelho, um reflexo da obra que o inclui. Ou seja, 

o fragmento utilizado deve manter uma relação especular com original, refletindo-

o seja por semelhança, seja por contraste. 

Uma mudança provocada pelas reflexões metaficcionais é relacionada 

ao papel do leitor. Considerado como um elemento acessório, somente a partir 

dos anos 1960, com a chamada “explosão da crítica”, é que ele começa a receber 

mais atenção. Constantemente lembrado e relembrado da ficcionalidade daquilo 

que lê, ele é intimado a participar como colaborador, como co-autor. O leitor não é 

mais um mero consumidor. Cabe a ele interpretar e explorar, controlar e organizar 

os vários sentidos possíveis no texto. E, para Hutcheon (1984), este maior grau 

de participação que é exigido do leitor de metaficções mais modernas é que o 

distingue daquele leitor de metaficções anteriores. Em outras palavras, o papel do 

leitor muda radicalmente, já que a leitura de um texto deixa de ser uma tarefa 

confortável, tranquila ou explicitamente controlada. 

Hutcheon (1984) salienta que há um espelhamento entre os processos 

de leitura e escrita. O leitor não pode ser passivo e vê-se em uma encruzilhada, 

numa situação paradoxal em que se: 

 

por um lado, ele é forçado a reconhecer o artifício, “a arte”, do que 
ele está lendo; por outro, exigências explícitas são feitas sobre 
ele, como um co-criador, exigindo respostas intelectuais e afetivas 
comparáveis em escopo e intensidades às de sua experiência de 
vida (HUTCHEON, 1984, p.5). 
 

O leitor Marcos, de Flores Azuis, ilustra muito bem essa situação 

paradoxal em que nós, leitores, nos encontramos. Ao lermos as cartas de A. 

sabemos que são ficcionais, ideia ratificada pelo fato de pertencerem a um 

romance, mas, ainda assim, lançamos mão de nosso conhecimento de mundo e 

                                                           
13 DÄLLENBACH, Lucien. Intertexto e autotexto. In: Intertextualidades. Trad. Clara Crabbé Rocha. 
Coimbra: Almedina, 1979. p.51-76. 
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de nossas experiências para continuarmos o processo de criação do romance. 

Em outras palavras, sabemos que ficção é a arte da invenção e somos impelidos 

a entrar nesse jogo e, também, a inventarmos. 

Segundo Lodge (1998), os metaficcionistas: 

 

desarmam a crítica antecipando-se a ela; bajulando o leitor ao 
tratá-lo como a um igual em nível intelectual, como alguém o 
bastante sofisticado, como para não surpreender-se quando lhe 
ensinam que uma obra narrativa é uma construção verbal e não 
um pedaço de realidade (LODGE, 1998, p.326). 
 

O leitor das narrativas metaficcionais está ciente de que o que tem em 

mãos é produto do trabalho do escritor, é ficcional. Um produto, de certa forma, 

sempre por acabar.  O que aconteceu com Nina? Para quem eram as cartas? 

Como segue a vida de Marcos? Leonor realmente odiava o esposo? Essas e 

tantas outras perguntas estão provisoriamente sem resposta nos romances de 

Saavedra. Dizemos provisoriamente, pois cabe ao leitor respondê-las 

ficcionalizando. Ele não tem mais uma atitude de consumidor, com 

comportamento passivo, estático, diante da leitura visto que as: 

 

metaficções, ao contrário, expõem como as convenções rompem 
os códigos que, agora, têm que ser reconhecidos. O leitor precisa 
aceitar a responsabilidade do ato de decodificar e de ler. 
Perturbado, desafiado, inconfomado, ele necessita estabelecer 
conscientemente novos códigos para lidar com novos fenômenos 
literários (HUTCHEON, 1984, p.39). 
 

Ao fazer uma reflexão das engrenagens constitutivas do romance, o 

questionamento do papel do narrador faz-se necessária. Se a metaficção coloca 

em xeque a suposta representação da realidade preconizada pelos realistas ao 

explicitar o fazer literário, há a quebra dessa ilusão de representar o real, uma 

determinada realidade. A consequência disso é que uma multiplicidade de 

perspectivas dá lugar à antiga visão monolítica da narrativa mais tradicional 

porque, conforme Bernardo (2010, p. 59), “o que conhecemos como realidade não 

é mais do que um determinado discurso sobre a realidade”, um entre tanto outros 

discursos. 
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O narrador nas metaficções pode ter tripla função: ele narra, escreve 

(escritor ficcional) e analisa sua narrativa. Ainda tenta estabelecer uma relação 

narrador-leitor, ora através de diálogo, ora por meio de um enredamento mais 

sutil. O leitor acompanha os passos e detalhes do labor do escritor e, por isso, 

tem a clara percepção de que aquilo não é uma cópia do real, é ficção.  

Esse papel do narrador nos remete às proposições de Silviano 

Santiago (1989) sobre o narrador. Para ele, podemos pensar a questão do 

narrador pós-moderno da seguinte maneira: aquilo que o narrador transmite vem 

da observação ou da informação de terceiros. A narrativa não é composta por 

experiências próprias. Ou seja,  

 

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 plateia, da arquibancada ou de uma 
poltrona na sala de estar ou na biblioteca; ele não narra enquanto 
atuante (SANTIAGO, 1989, p.45). 
 

Poder-se-ia, então, pensar sobre a autenticidade do que o narrador 

relata, já que não é experiência própria. Mas, mesmo que fosse sua experiência 

pessoal, sabemos que, ainda assim, seria um construto de linguagem. Por isso, 

Santiago (1989, p.46-47) ressalta que o narrador pós-moderno tenta atribuir-lhe 

autenticidade através da verossimilhança14. Isto é, ele lança mão, explicitamente, 

de estratégias discursivas ou narrativas para convencer o leitor da autenticidade 

daquilo que lê. Desse modo, ele reforça, mais uma vez, que ficção não é o real. 

Tanto leitor quanto narrador sabem que o “autêntico” e o “real” são construções 

da linguagem. 

Alguns críticos e teóricos, como é o caso de Tom Wolfe, veem a 

superexploração dos recursos metaficcionais nas produções contemporâneas 

como algo negativo (WOLFE apud LODGE, 1998, p.327). Para Wolfe apud Lodge 

(1998), essa exploração excessiva evidenciaria uma “cultura literária decadente e 

narcisista”, apenas “outra história sobre um escritor que escreve uma história! 

                                                           
14 Em sentido genérico e comum, verossimilhança é a qualidade ou o caráter do que é verossímil 
ou verossimilhante; e verossímil, o que é semelhante à verdade, que tem a aparência de 
verdadeiro, que não repugna à verdade provável. Disponível em: 
<http://www.edtl.com.pt/business-directory/6978/verossimilhanca/>. Acesso: 27 ago. 2015. 



34 
 

Outro regressus ad infinitum! Quem não prefere uma arte que, ostensivamente ao 

menos, imita algo distinto de seus próprios processos” (WOLFE apud LODGE, 

1998, p.327). Aqui, o adjetivo narcisista usado por Wolfe tem sentido pejorativo, 

uma literatura voltada apenas para si própria e não conforme a acepção adotada 

por Hutcheon (1984, p.1). Ela defende que narcisista é o texto que volta sobre si, 

introvertido, introspectivo e autoconsciente e não o autor. 

As críticas também apontam para a omissão de um suposto papel da 

literatura. Se ela deveria integrar culturalmente as pessoas, tem-se convertido em 

fator de segregação, intensificando a incomunicabilidade social. Arruda Filho 

(2012) critica, de modo ácido, as narrativas de índole metaficcional. Segundo ele: 

 

Em lugar de trabalhar com o real, com a vida pulsante do dia a 
dia, denunciando os descompassos do Brasil trôpego e 
reacionário que nos (des)une e nos faz chorar, o dilúvio de 
metaficção que assolou nosso desassossego enveredou por 
inúmeras e incontáveis brincadeiras infanto-juvenis, exaurindo 
toda substância literária significativa, volatizando a carne e sangue 
que as envolvem (ARRUDA FILHO, 2012, p.1). 
 

Em outras palavras, a literatura rendeu-se ao superficial, assim, age de 

modo alienado e alienante. Ignoram-se os problemas quotidianos como se eles 

não existissem. Mas quais são as coisas “que nos (des)une e nos faz chorar”? 

São relevantes apenas os aspectos políticos e econômicos? Aos romances de 

Carola Saavedra, esse comentário não se aplica. Qualquer leitor pouco ingênuo, 

inserido hoje numa sociedade interconectada, percebe que as tramas 

aparentemente simples da escritora põem em análise questões que, dificilmente, 

serão temas dos noticiários, mas que nos causam um profundo desassossego e, 

por isso, se fazem cada vez mais urgentes: como o ser humano lida com o outro, 

a falta e o excesso de amor, a família, a solidão, o esvaziamento do ser e do 

existir. Ainda sobre a última citação, outro ponto provoca reflexão. Agora, 

pensemos nesta passagem que transcrevemos novamente a seguir. 

 

[...] o dilúvio de metaficção que assolou nosso desassossego 
enveredou por inúmeras e incontáveis brincadeiras infanto-
juvenis, exaurindo toda substância literária significativa, 
volatizando a carne e sangue que as envolvem (ARRUDA FILHO, 
2012, p.1). 
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Como as narrativas metaficcionais dialogam com o cânone? As 

metaficções representam um retrocesso na/da literatura? Partindo do pressuposto 

de que ninguém é/está livre de influências, os cânones são uma espécie de 

referência, que pode ser seguida ou refutada, mas, ainda assim, uma referência. 

Cada qual escolhe como lidará com o que é canônico, visto que não há como 

ignorá-lo. Alguns escritores fazem esse exercício de crítica ao cânone no seu 

próprio fazer literário, como é o caso de Silviano Santiago que, ao escrever Em 

liberdade (1994), desconstrói15 a obra Memórias do cárcere (2011), de Graciliano 

Ramos. 

Para refletirmos a segunda questão que propusemos a respeito do 

suposto definhamento da literatura pela metaficção, evoquemos uma das 

influências de Saavedra. Considerado o primeiro romance moderno por alguns 

críticos, Dom Quixote (2005), obra prima de Cervantes, foi publicado em 1605. 

Essa narrativa já se valia de recursos metaficcionais ao trazer em si 

questionamentos e críticas sobre a ilusão de realidade e, ainda, mostrava os 

diferentes níveis de ficção dentro da ficção, a distinção entre real e ficção. Nas 

palavras de Gustavo Bernardo (2010, p.59), o romance espanhol ratifica “que o 

que conhecemos como realidade não é mais do que um determinado discurso 

sobre a realidade”, uma dentre tantas representações possíveis. 

A longevidade de Dom Quixote (2005) mostra que seu caráter 

metaficcional não aniquilou as forças da literatura. Ao contrário, o romance, por 

exemplo, cresceu e modifica-se constantemente. Talvez, a metaficção funcione 

na contramão do que alguns críticos sugerem. Se ela propicia uma reflexão sobre 

a literatura, talvez seja este um dos motivos que lhe garantam longevidade, viço e 

vigor. Pensar sobre si próprio é conhecer-se, é um meio de aparar arestas, de 

(re)avaliar rumos, de transformar-se sempre, de evoluir.  

Os estudos de literatura, principalmente os voltados para a educação 

básica e formação inicial, insistem em dividir a literatura em compartimentos 

estanques de acordo com a época, com as características. Tal padronização, 

embora seja, muitas vezes, didática, acaba por reduzir a aspectos homogêneos, a 

                                                           
15 Seguimos aqui o conceito derridiano de desconstrução.  
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heterogeneidade que é a literatura em quaisquer épocas e estilos. O que se 

percebe é que a literatura, como todas as coisas e seres, está em contínuo 

processo de recriação. Processo que não tem que ser linear ou diacrônico. 

Nessa discussão, Waugh (1984) defende que a: 

 

metaficção, então, não abandona ‘o mundo real’ para os prazeres 
narcisistas da imaginação. O que ela faz é reexaminar as 
convenções do realismo, a fim de descobrir – através de sua 
própria autorreflexão – uma forma de ficção que é culturalmente 
relevante e compreensível para os leitores contemporâneos 
(WAUGH, 1984, p.18). 
 

Ainda de acordo com ela, graças à dinamicidade, à instabilidade, à 

abertura e à flexibilidade próprias do romance é que ele sobreviveu e continuará a 

sobreviver. Sobreviverá ao tempo, às mudanças sociais, políticas, culturais e 

tecnológicas (WAUGH, 1984, p.9). A metaficção, ratifica, assim, mais uma vez, 

não só o processo da obra mas também a literatura em constante processo. 

Logo no início de O livro da Metaficção, Bernardo(2010) faz o seguinte 

questionamento: “por que a ficção precisa falar tanto da própria ficção?” 

(BERNARDO, 2010, p.13). Ele aponta que uma das respostas possíveis seria: 

 

A metaficção representa a busca da identidade, mas a define de 
forma agônica: dizer quem sou é uma necessidade que me exige 
sair de mim para poder me ver, o que é impossível. Corro atrás da 
minha própria imagem como o cachorro corre atrás do seu próprio 
rabo: para encontrá-la, preciso do outro, vale dizer, preciso de um 
personagem (BERNARDO, 2010, p.188). 

 

Na busca por identidades, as pessoas e a literatura percebem-se numa 

missão inconclusiva, sem fim, considerando-se que estão em contínua recriação. 

Busca incessante que pode ser vista em nosso corpus que agora discutiremos. 
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1.2 Flores Azuis e O inventário das coisas ausentes sob a perspectiva 

metaficcional 

 

 

As metaficções promovem uma reflexão consciente sobre a própria 

condição de ficção em que estão inseridas, focando tanto o processo da escrita 

quanto o ato da leitura em si. Carola Saavedra vale-se de recursos metaficcionais 

na escritura dos romances Flores Azuis e O inventário das coisas ausentes. 

Dessa maneira, o que moverá a nossa reflexão é a tentativa de mapear o 

emprego desse recurso narrativo e de seus desdobramentos no corpus.  

 

 

1.2.1 O inventário das coisas ausentes 

 

Sempre gostei de pessoas sentadas num banco, sozinhas, escrevendo ou desenhando, 
dão a impressão de que se bastam, apenas elas e o caderno. São pessoas que não 

precisam de ninguém, ninguém que as entretenha, ninguém que lhes faça um agrado, ou 
lhes diga algo triste ou surpreendente (SAAVEDRA, 2014, p.13). 

 

 

Na metaficção, a narrativa olha para dentro de si mesma e a feitura da 

obra também passa a ser relevante. Como se dá o trabalho de criação de O 

Inventário das coisas ausentes? É claro que o modus operandi é particular a cada 

escritor, todavia, pensaremos em nosso corpus. A estrutura do último romance de 

Saavedra é motivo para refletirmos um pouco mais. Para tal, recorreremos a 

Miguel Sanches Neto (2011) que, em Autobiografia material, retoma uma 

entrevista de Francis Bacon concedida a David Sylvester16. Este último, 

sintetizando a fala de Bacon, aponta que “pintar e escrever significa ordenar o 

caos da vida” (DAVID SYLVESTER apud SANCHES NETO, 2011, p.64). Um 

mundo de caos, dominado pelo medo e pela violência; um mundo em que as 

incertezas e dificuldades permeiam as relações econômicas, políticas, culturais e 

                                                           
16 Sanches refere-se à obra: SYLVESTER, David. Entrevistas com Francis Bacon. São Paulo: 
Cosac Naify, 2007. p.190-191. 
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sociais; um mundo em que os laços humanos se reconfiguram e o indivíduo 

parece sem rumo: eis o meio e a matéria favorável à criação. 

Nesse sentido, Sanches Neto (2011, p.65) desenvolve a tese de que o 

caos, a desordem, são “‘espaços de latência’, pois, geram um desconforto que 

levará à produção artística”, ou seja, o caos é o campo propício ao trabalho do 

escritor. Nas obras de Saavedra, podemos delimitar alguns espaços de latência. 

Por exemplo, o que incomoda o narrador de O inventário das coisas ausentes é 

não saber lidar ou relacionar-se com o pai, por isso escreve para tentar achar 

uma ordem naquilo que não entende e, ainda, compreender a si mesmo. 

Sanches Neto (2011) pensa a coleção através de Benjamin17. 

Podemos dizer que a primeira parte de O inventário das coisas ausentes é, 

parafraseando Benjamin (1987, p.18), um “canteiro de obra18” ou, segundo 

Sanches Neto (2011, p.66), “o locus onde as coisas estão em processo de 

construção, onde nenhuma finalização foi imposta”. A construção da ficção está 

em processo. É campo de experiências, de ajustes, de mudanças, de uso de 

materiais e de descarte. De Benjamin (1987), pensemos também a figura do 

colecionador de livros19. Se há pessoas que colecionam livros, para Sanches Neto 

(2011, p.71), também “o escritor é, antes de tudo, um colecionador de anotações, 

carregando consigo todo tipo de retalhos de escrita – retalhos materiais e 

imateriais”. 

A tarefa do escritor de coletar, metaforizada em “Caderno de 

Anotações”, repositório de retalhos, condiz com a associação tecida por Sanches 

Neto (2011, p.69). Para ele, o escritor se assemelha a um bricoleur20 que recolhe 

fragmentos baseando-se na premissa do “isto pode servir” um dia. É este o 

pensamento que conduz o narrador, o qual tem objetivos de escrever um 

romance. Hutcheon (1984) arrola essa como uma das principais características do 
                                                           
17 O autor do artigo cita em suas referências os textos Rua de mão única, Infância em Berlim por 
volta de 1900 e Imagens do pensamento, todos contidos em BENJAMIN, Walter. Obras 
escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
18 Este é o titulo de um item presente em: BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. In: Obras 
escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 1987.p.18. 
19A figura do colecionador de livros está presente em Desempacotando minha biblioteca em: 
BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. In: Obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 1987.p.227. 
20 Aquele que pratica a bricolagem. Bricolagem é um termo, originário do francês "bricolage", que 
significa realizar pequenos consertos ou trabalhos manuais. Tarefas que você, mesmo não sendo 
um profissional do ramo, com o produto adequado e com as devidas orientações, tem condições 
de realizar com segurança. Disponível em:<http://www.bricolagem.com.br/>. Acesso: 02 out. 2015. 

http://www.bricolagem.com.br/
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processo de escrita metaficcional: a presença de um personagem que também é 

um autor, ou que tenha pretensões de sê-lo. O narrador seleciona e recolhe 

fragmentos que, julga, virão a ser úteis em seu labor. 

Observemos a coleção de fragmentos contidas no “Caderno de 

Anotações”. Alguns poderiam ter saído de uma espécie de diário do narrador no 

qual ele escreveria sobre o andamento da narrativa que produz e sobre coisas a 

ela relacionadas, flashes do dia a dia: “cinco e meia da manhã. Escrevo: gosto 

desse horário, quando o mundo não acabou de começar. Gosto desses 

momentos intermediários, alvoradas, crepúsculos” (SAAVEDRA, 2014a, p.35). 

Outros são transcrições de diálogos, conversas que poderiam estar 

gravadas. Podemos acompanhar a reprodução, em discurso indireto livre, de uma 

conversa entre o narrador e Pedro, o seu primeiro leitor e crítico. “Pedro: o livro é 

sobre o quê? Não sei. Como não sabe? Bom, é sobre um homem que escreve 

dezessete diários. Só isso?, o livro é sobre um homem que vai morrer. Só isso?, é 

também sobre um pai e um filho” ( SAAVEDRA, 2014a, p.18). 

Alguns fragmentos parecem ser notas feitas depois de assistir a um 

telejornal: “Homem descobre que o pai fora um torturador e o entrega à polícia” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.63). Outros, páginas arrancadas de uma biografia. 

 

Aos dezenove anos, Nina conheceu o homem com quem mais 
tarde se casaria. Foi um namoro difícil. Brigas, incessantes 
reclamações. Ele era retraído, extremamente ciumento, às vezes 
colérico, desses que amam em pequenas doses, que amam por 
correspondência, sempre exigindo do outro uma entrega da qual 
ele mesmo não é capaz (SAAVEDRA, 2014a, p.43). 

 

Os retalhos comporão uma coleção. Depois, essa coleção passará 

novamente por um processo de seleção. Concentremos no processo de 

selecionar, que é presente tanto antes quanto depois de montar a coleção. É um 

ato de poder, pois, selecionamos aquilo que queremos, de acordo com critérios 

pessoais. Assim, revela também traços do colecionador, já que as pessoas 

colecionam coisas que de certa maneira refletem sua subjetividade. 

Em O inventário das coisas ausentes, além da primeira parte do 

romance constituir-se uma coleção, elas também estão presentes em muitas 

passagens. A personagem Nina coleciona as histórias dos familiares em seus 
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diários e ainda tamanduás. “Um tamanduá?, é, eu coleciono, de barro, pedra-

sabão, mas os de madeira são os meus preferidos, por causa da textura” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.18). 

Nina pergunta ao narrador: “E você, coleciona? eu?, não, eu não 

coleciono nada” (SAAVEDRA, 2014a, p.18). Ele mente, ou não tem nesse 

momento consciência de que o seu caderninho também contenha uma coleção. 

Pelas coisas que o narrador coleciona, podemos inferir que, para ele, a literatura 

de valor é aquela feita de pessoas, com suas vidas cheias de problemas e 

alegrias. Quanto aos tamanduás de Nina, quase impossível descobrirmos o que 

revelam sobre ela. Talvez tenham em comum o hábito de serem solitários.  

Maciel (2009, p.96-98) aponta que os bestiários foram uma das 

primeiras formas de catalogar, de inventariar. Escritos por monges católicos, 

tinham por função descrever e categorizar os animais. Mesclavam conhecimentos 

empíricos, místicos e ficção. Segundo Maciel (2009, p.95), desde Esopo, antes da 

era cristã, os animais tornaram símbolos de vícios e virtudes humanas. Nina 

colecionava tamanduás. Mamíferos que, na cultura popular, deram origem à 

expressão “abraço de tamanduá”. No mundo animal, este “abraço” é uma técnica 

de defesa, pois o animal ergue-se sobre as patas traseiras e usa as garras para 

imobilizar o inimigo, o qual dificilmente consegue escapar. Conforme Guerra 

(2011, p.490-492), no mundo dos homens, este abraço representa deslealdade e 

traição21. Se pensarmos pela ótica do seu namorado-narrador, talvez Nina tenha 

lhe dado um “abraço de tamanduá22”, num sinal de falsidade. Nina deixa seus 

diários com o namorado e desaparece. Depois de algum tempo, uma mensagem 

de celular. “E isso era tudo. Nina foi embora, eu nem mesmo sabia para onde e 

fiquei ali com aqueles diários. Senti um ódio enorme, como se atrevia?” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.25). 

Depois de re-selecionada a coleção, dar-se-á a reorganização de seus 

elementos. Percebe-se que alguns fragmentos foram inúteis, outros aproveitados, 

                                                           
21 GUERRA, Rogério F.. Os animais na fraseologia brasileira.Revista de Ciências Humanas, 
Florianópolis, vol.45, nº02, p.461-515, out. 2011. 
22 Expressão popular que denota hipocrisia, falsidade. O tamanduá não ouve nem enxerga bem, 
além de ser pouco ágil. Quando está em perigo, ergue as patas traseiras e prende o predador num 
abraço normalmente fatal. Disponível em: <http://www.ninha.bio.br/biologia/tamandua.html>. 
Acesso: 24 set. 2015. 

http://www.ninha.bio.br/biologia/tamandua.html
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outros desconstruídos. Micronarrativas formam a macronarrativa. Vejamos como 

alguns fragmentos presentes em “Caderno de Anotações” são desdobrados 

dentro do próprio “Caderno de Anotações” e, até mesmo, como fragmentos já 

duplicados vão espelhar-se novamente, reduplicar-se em mise en abyme. 

Observemos os microfragmentos que compõem este fragmento maior, 

tal qual como descobrimos, na babuska maior, as menores nela contidas. 

 

Seis anos depois (aqui abrimos literalmente parênteses para 
retomarmos o fragmento anterior a essa citação em que Nina se 
casa e vai morar no exterior), Nina estava em estado grave no 
hospital. Não quis entrar em detalhes, apenas que, após seis anos 
de casamento, ela havia pulado pela janela. Pulara do segundo 
andar. [...] Ela ficou quase um mês hospitalizada, passou por duas 
operações na coluna, teve muito medo de ficar inválida. 
Quando finalmente teve alta, recusou-se a voltar para o marido. 
Nunca mais quis vê-lo, nunca mais lhe dirigiu a palavra [grifos 
nossos] (SAAVEDRA, 2014a, p.44).  

 
 

O fato de Nina se casar e ir morar no exterior retoma a história paralela 

de Joana, a brasileira que conhece um italiano pela internet, eles se casam e vão 

morar em Florença. O pular pela janela lembra ao leitor de outra história paralela, 

em que a mulher joga o casal de filhos da janela de sua casa, como forma de 

vingar-se do marido que não mais a ama. É ainda do fragmento sobre Joana e 

Guido que destacamos a questão do medo de ficar paraplégica. Por fim, a atitude 

de Nina para com seu marido, lembra-nos a história de sua avó que abandonou o 

marido Eliseo e criou sozinha suas filhas. 

Conforme já dissemos, alguns desses fragmentos já duplicados vão 

espelhar-se novamente. Para exemplificar, usaremos a questão do medo que 

aparece, agora, em “Ficção”. 

 

[...] um mole preguiçoso e tolo, com medo do escuro e medo do 
claro e medo de ficar dentro de casa e de ficar fora de casa, e 
medo de comer e de ficar sem comer e medo de falar e de não 
dizer nada, e medo do mar e da areia e, até mesmo, da própria 
sombra. Porque filho meu não tem medo, ouviu, filho meu pode 
ser até bandido, pode até ser injusto, pode até morrer ou matar, 
mas não pode é ser assim como você, um covarde (SAAVEDRA, 
2014a, p.78). 
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Por fim, depois do trabalho na coleção, ela será inventariada em 

“Ficção”. O ato de inventariar é a ficção que se cria com base em uma coleção. 

Um inventário é um arranjo provisório, principalmente quando o inventariante está 

vivo. Por isso, esses fragmentos, muitas vezes aparentemente desconexos, são 

dispostos por Saavedra, mas cabe ao leitor montá-los ou armá-los, tal qual 

Cortázar preconizou, principalmente, em Rayuela (1964). Retomemos aqui a ideia 

da bricolagem expressa pelo “faça você mesmo”. Não é uma obra que permite 

apenas uma leitura, pois cada leitor pode rearranjar os fragmentos de acordo com 

seus conhecimentos e bagagem cultural.  

Talvez renovar o velho, dar-lhe novos sentidos, seja a finalidade de 

colecionar. O escritor, tal qual a criança que coleciona, “promove uma 

ressemantização de coisas que assumem feições imaginárias, recriando como 

fantasia (como ficção, como máscara) o mundo” (SANCHES NETO, 2011, p.66). 

O pensamento de Compagnon (2007, p.13) sobre a citação aplica-se também ao 

trabalho do colecionador/escritor que extrai, mutila, desenraiza e, depois, planta 

em terreno novo, atribuindo-lhe novos sentidos. Terra a ser desbravada pelo ato 

de ler, assim, ao fecharmos um livro após a leitura da página final, somos 

diferentes daquele leitor inicial. Então, o processo de leitura é de mão-dupla, ao 

passo que nós ressemantizamos o texto, ele nos ressemantiza. 

Podemos pensar o texto como um conjunto de palavras e que o 

trabalho do autor, assim como o do colecionador, de acordo com Maciel (2009), é 

retirar as coisas “do estado dispersivo em que se encontram no mundo e as 

recontextualiza[r] num outro espaço, regido por leis próprias” (MACIEL, 2009, 

p.27). 

O que é O inventário das coisas ausentes senão uma grande coleção? 

Uma coleção de fragmentos que contém em si tantas outras coleções. Nina 

coleciona tamanduás, o pai do narrador coleciona livros na sua magnífica 

biblioteca, recortes da vida em diários, vidas recortadas, notas no caderno de 

anotações. Ressignificar é ficcionalizar, redimensionar coisas, remanejar através 

dos recursos estéticos da escrita. 

O inventário das coisas ausentes é também um inventário de vozes. 

Trechos narrados em terceira pessoa que relatam sobre a vida e a família de Nina 
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misturam-se a outros escritos em primeira pessoa que dão conta do processo de 

escrita do romance e do envolvimento amoroso com Nina, ambos nas palavras e 

na perspectiva do narrador/escritor/namorado de Nina. Há ainda as histórias 

paralelas, também em terceira pessoa, que desviam a atenção do leitor do que 

parece ser a narrativa central. 

O narrador e seu pai, Pedro, Nina, seu pai e seus avós, a mulher que 

jogara os filhos pela janela, Joana com seu italiano Guido, Ilona, Jaime e Teresa, 

o homem cujo pai fora um torturador e muitos mais. Multiplicidade de vozes, de 

pessoas, de lugares e tempos diferentes que se entrecruzam – há uma 

sobreposição de temporalidades.  

Esse recorte de tempos também intensifica o caráter fragmentário da 

obra. No romance contemporâneo, as noções de tempo e espaço são fluidas, não 

há uma sequência cronológica. Os fragmentos dispersos e diversos compõem a 

obra. Nesse ponto, a ideia sobre jogos de armar cortazeana é usada por 

Saavedra. Ao leitor cabe a tarefa de criar sentidos, de dar forma aos fragmentos, 

para que, logo adiante, a narrativa quebre as expectativas de significação e de 

desfecho criadas por ele.  

Um exemplo interessante de digressão no tempo é quando, adulto, o 

narrador é chamado pelo pai. Ao adentrar a casa do pai, o filho rememora os 

móveis, a decoração, a luz, os livros, os momentos de “tortura” que ali vivera. A 

descrição permite-nos imaginar como se fosse o desenrolar de uma cena de 

cinema. O filho vai andando pelos corredores da casa e para à porta do escritório. 

O velho – muitas vezes velho – pai diz a ele que entre. Ele dá um passo para 

dentro e transforma-se naquele menino fraco e amedrontado de outrora.  

A velhice do pai dá lugar à altivez e à rigidez de antes. O narrador faz 

uma digressão ao passado, àquele lugar, posto que “há lugares que nunca nos 

abandonam” (SAAVEDRA, 2014a, p.72). Estar ali, diante do pai, naquela mesma 

casa, acionou-lhe o gatilho da memória. Continuando a “cena de nosso filme”, o 

narrador pisca os olhos e vê-se novamente no presente, um homem adulto no 

escritório de seu velho e decrépito pai. 

Carola Saavedra (2014a) trabalha com esmero a linguagem, a fim de 

que esta ratifique o estado senil do pai. 
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Do outro lado, à espreita, um velho. Ele me olha como se 
repetisse, vinte e três anos, vinte e três anos. Eu não digo nada. 
Eu repito, um velho, um velho. Olho e não olho para ele [...] Um 
velho. É só um velho, digo para mim mesmo. Só um velho, e 
uma casa, e um escritório atulhado de papéis. É só um velho, e o 
cheiro de mofo e de coisa guardada, e o cheiro de gente velha. É 
só o corpo magro de um velho. O corpo magro, e a barriga 
inchada, e a pele flácida, e o cabelo branco e ralo de um velho. É 
só a respiração arfante, e os lábios murchos, e as costas curvas, e 
os dedos tortos, e os olhos cegos ou quase cegos de um velho, e 
as varizes e as manchas e as dores e o cansaço e a insônia de 
um velho. É só um velho, digo para mim mesmo. É o tempo de 
um velho chegando ao fim [grifos nossos] (SAAVEDRA, 2014a, 
p.72-73).  

 

Tal descrição ressalta a senilidade do homem, mas também nos 

permite entrever o medo que o narrador tinha (e que tenta acreditar não mais 

existir) de seu pai. O medo potencializa a imagem do pai e desenha em nossa 

mente a imagem de um tipo de monstro, monstro que na visão do filho, ele o fora 

(ou ainda o é). 

Saavedra (2014a), assim como faz com a própria ficção, perverte os 

princípios institucionalizados do inventário. Como e para quê listar o que está 

ausente? O gênero inventário, da ordem das coisas práticas mescla-se ao 

romance, da ordem das coisas inventadas. O inventário das coisas ausentes 

atesta a vida que não foi. O que é mais importante: o dito ou o não-dito, as linhas 

ou as entrelinhas? O que foi evidenciado ou o que ficou de lado? Qual a 

importância hoje dessas coisas passadas? O que sobrevive?  

Nessa obra, nós percebemos o que está ausente observando o avesso 

das coisas presentes, isto é, as ausências são construídas no contraponto das 

presenças. O narrador tem um pai, mas falta-lhe a mãe; ele teve uma educação 

rígida e sem carinho, mas faltou a ele o amor paterno; o narrador cria para si uma 

Nina de papel, pois não tem a mulher de carne e osso; onde impera a violência, 

não há espaço para o amor. É como se a narrativa tivesse dentro de si um 

espelho, o qual nos permite ver aqueles detalhes que normalmente passariam 

despercebidos aos nossos olhos. 

Nota-se que, no desenrolar da narrativa de Saavedra (2014a), tornam-

se claros alguns questionamentos que o escritor faz ao longo do processo de 
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produção bem como os impasses que enfrenta, suas angústias, seus medos. A 

construção do romance não fica alheia a essas dificuldades e o leitor das 

metaficções pode compreender a complexidade do trabalho de escrever. Fato que 

muitos leitores de narrativas tradicionais não percebem. Uma das motivações 

para que alguém escreva é pressupor, é crer, que será lido por outrem, é pensar 

como será a recepção do que produziu. 

 

Pedro faz pouco-caso das minhas angústias, bobagem, ele se 
levanta, vai até a porta, mas, antes de fechá-la e ir embora, 
pergunta, por que você não escreve um romance autobiográfico? 
Eu digo, não gosto de romances que acabam antes do fim 
(SAAVEDRA, 2014a, p.17).  
 

Percebe-se, assim, que na metaficção há alteração do foco. Se antes a 

atenção era focada apenas no produto, na história contada, agora a atenção é 

fixada no processo, na construção, no como contar a história. O processo seguido 

pelo professor-narrador, ao escrever seu romance, reduplicaria o processo 

criativo/narrativo de Carola Saavedra, de modo particular, na escrita desse 

romance posto em discussão. Isso se constitui em um dos exemplos da 

perspectiva em abismo nessa obra. Percebe-se que, ao reconhecer a 

ficcionalidade de seu amigo e primeiro crítico em “Pedro é um péssimo 

personagem” (SAAVEDRA, 2014a, p.43), o narrador-escritor admite a própria 

ficcionalidade, ele duplica-se em personagem de seu romance e personagem do 

romance de Saavedra. 

A mise en abyme evidencia o processo de constituição da obra. O leitor 

depara-se com uma narrativa que se duplica, espelha-se, cheia de tempos, 

espaços e personagens que se entrecruzam. A narrativa de abismo instala uma 

duplicidade semântica entre as partes “Caderno de anotações” e “Ficção”. Uma 

obra dentro de outra obra, uma babuska dentro de outra. Carola Saavedra 

(2014a) escreve um livro sobre Nina que escreveu dezessete diários sobre sua 

vida e família e os dá de presente a um homem com quem tem um envolvimento 

amoroso. Este, por sua vez, escreve um romance sobre um homem que escreveu 

dezessete diários e também sobre Nina, a mulher que o presenteou. Narrativas 
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em abismo, micronarrativas que se superpõem em encaixes sucessivos no corpo 

da narrativa central. 

Outra constante nas narrativas autorreflexivas é a interface entre o real 

e o ficcional, pois a metaficção, enquanto prática, debruça-se sobre os seus 

procedimentos de composição e desnuda seu status ficcional. Segundo Bernardo 

(2010, p.144), o metaficcionista “não quer mostrar a realidade, mas, sim, diversas 

e diferentes perspectivas sobre a realidade”. 

Neste jogo de real e ficcional, o narrador (d)escreve as mulheres de 

sua vida. Primeiro, “Luiza é uma mulher concreta, de gostos e rotinas definidas, 

dá aulas de literatura na universidade... Luiza existe em todas as pequenas 

minúcias do cotidiano” ( SAAVEDRA, 2014a, p.42-43) e, depois, Nina. 

 

Escrevo para Nina uma medula, escrevo também um fígado, e um 
estômago. Escrevo vísceras, sim, muitas vísceras [...] Dou 
também atenção aos espaços, escrevo uma vagina, escrevo um 
útero e um colo de útero, escrevo ovários, trompas, uma placenta, 
e escrevo também um filho que ainda não existe nesse útero de 
Nina. No início, um embrião, depois, um feto, escrevo um feto 
íntimo e perfeito. E um cordão que o ligue ao mundo. Escrevo a 
falta para que nada falte, e quando termino o interior do corpo de 
Nina, e as possibilidades do corpo de Nina, delineio suas 
extremidades, pouco a pouco, mãos, pés, dedos, orelhas, e os 
bicos dos seios. Os mínimos detalhes. Até que o corpo esteja 
pronto. E quando isso finalmente acontece, uma história que o 
justifique. Uma origem. Um passado. A vida dentro e fora do corpo 
[...] Escrevo agora uma história para toda uma linhagem de Nina, 
toda uma família, a história do pai e do pai deste pai e do pai 
deste pai [...] Escrevo agora um idioma, e a sintaxe e a sonoridade 
desse idioma, e escrevo também um país, escrevo uma história 
para este país [...] Escrevo o nada. Cubro-o delicadamente com 
uma rede, as palavras incessantes à sua volta (SAAVEDRA, 
2014a, p.46-47). 
 

Nina, uma mulher de papel que ele (re)cria, inventa a partir da leitura 

de seus diários. Constrói de modo tal que ele a prefira à Nina de carne e osso. 

Embora saibamos que ambas as mulheres são construções discursivas, o 

narrador difere-as. Luiza é a mulher “real” com quem ele convive, a Nina que 

conheceu era concreta, mas desaparece e torna-se abstrata. Para dar-lhe 

novamente concretude, ele a escreve nos mínimos detalhes. Em suma, torna 

concreta e de papel, a mulher abstrata da sua imaginação esculpida pelas 
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memórias e pela leitura dos cadernos, uma mulher que nunca existiu. A longa 

citação anterior também pode ser tomada como uma alegoria do processo da 

escrita, do fazer literário, de como toma corpo a obra. 

Por fim, a questão da arbitrariedade da língua é relembrada, a palavra 

não é a coisa, signo e significante não são iguais. “Depois penso, com tristeza, 

mas também com certo alívio, o corpo de Nina é apenas o corpo de Nina” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.46-47), ou em: “Eu te amo, diz o texto. Talvez entre o eu 

te amo e o amor propriamente dito haja um espaço tão intransponível” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.64-65).Tomando como mote a passagem 

 

[...] me preocupa que os outros saibam o que aconteceu, e, 
principalmente, que você saiba o que aconteceu, a verdade. Por 
que o que importa está aqui, nestes cadernos, nesta caixa. A 
história como realmente ela foi, a verdade, minha preocupação é 
com a verdade (SAAVEDRA, 2014a, p.117), 
 

reforçamos que a escrita metaficcional, de acordo com Waugh (1984, p.18), 

ratifica a todo momento a sua condição de ficção. Não existem verdades 

absolutas e eternas. Tudo é uma construção de linguagem, portanto, provisório, 

mutável, flexível. Reside aí, pode-se dizer, uma diferença em relação ao romance 

realista que tentava mostrar ao leitor que o mundo da ficção era um reflexo, um 

espelhamento do real. Através da linguagem, a ficção é criada e, enquanto 

linguagem, sabemos da pluralidade de sentidos. A verdade não é única ou 

estática, há apenas verdades plurais, multifacetadas. Há, assim, uma ruptura com 

a ilusão de realidade criada pelos realistas. A metaficção não destrói nem refuta 

estes recursos usados pelos realistas. Antes, explicita-os, desmascara-os, os traz 

à luz. 

Dentro das metaficções, as citações são um recurso bastante 

explorado. Nesse processo, definido por Compagnon (2007) como trabalho de 

cortar e colar, elas sobressaem-se ao analisarmos a metaficção. Ao fazê-lo, 

conseguimos identificar algumas leituras já realizadas pela autora, ou seja, um 

pouco das influências que recebeu. Às vezes, de modo mais velado, como em: 

“Eu nunca quis ter filhos. Não é um mundo para se deixar como herança a 
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ninguém” (SAAVEDRA, 2014a, p.85), trecho que retoma a frase emblemática de 

Machado de Assis. Ou os enigmas borgeanos em: 

 

[...] esta prisão tem duas saídas, uma saída leva à liberdade, a 
outra, à morte. Cada saída tem um guarda, um deles, não 
sabemos qual, diz sempre a verdade, o outro, sempre a mentira. 
Você tem direito a uma pergunta [...] para um dos dois guardas 
[...] e com essa pergunta deverá ser capaz de encontrar a saída 
(SAAVEDRA, 2014a, p.75).  
 

Ou ainda na passagem em que Leonor, a bisavó de Nina, descobre o 

romance “Paloma Negra” escrito pelo falecido marido. Ao lê-lo, ela fica perturbada 

e queima a obra em seu quintal. Isso nos remete ao episódio em que o barbeiro e 

o cura, amigos de Dom Quixote23, culpam os livros por sua “loucura” e queimam 

grande parte da biblioteca do fidalgo no pátio de sua casa. Romances queimados 

dentro de romances. Todos, exemplos de intertextualidade implícita. 

“Paloma negra”. Nenhum detalhe da ficção é irrelevante ou é inserido 

de modo ingênuo. O escritor é um artesão de minúcias. Paloma é um nome 

próprio de origem espanhola que significa pomba24. A pomba simboliza a paz, a 

pureza. Popularmente, o substantivo comum paloma, no Brasil, designa prostituta, 

meretriz25. Significados antagônicos, mulher pura e devassa, reforçados pelo 

adjetivo negra, cor associada ao mal. O que o título nos faz antever sobre o 

romance? Leonor, a esposa que ao ter seus sonhos aniquilados, fecha-se em si 

mesma e toma uma atitude irrevogável, “não importa o que ele [o marido] falasse 

ou fizesse, ela o odiaria até o fim da vida” (SAAVEDRA, 2014a, p.27). Em 

contraponto, Alberto, parecia um homem resignado, nunca reagira, “nunca 

respondia às provocações” (SAAVEDRAa, 2014, p.28), mas que, através do 

romance por ele escrito tomamos conhecimento de que mantinha uma intensa 

vida extraconjugal. Ele recorreria às amigas da esposa, ou melhor, palomas 

disfarçadas, as quais ela considerava como amigas. “Segundo Nina, todas umas 

rameiras, traidoras” (SAAVEDRA, 2014a, p.36). 

                                                           
23 CERVANTES, Miguel. Dom Quixote. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2005. V.1 e 2. 
24 Disponível em: <http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/paloma/>. Acesso: 10 out. 2015. 
25 KRÖLL, Heinz. O eufenismo e o disfemismo no português moderno. Lisboa: Biblioteca Breve, 
1984. p.111. 
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Tornando à passagem de Leonor, podemos refletir sobre a condição do 

leitor de metanarrativas que atua, ainda, como co-produtor da obra. A leitura é 

ativa e, muitas vezes, incômoda, e pode tirar o leitor de sua zona de conforto e de 

seu próprio eixo. Leonor atualiza o texto do marido, preenche as lacunas, percebe 

o que está nas entrelinhas. Leonor pode ser ainda uma metáfora para o trabalho 

do crítico, que a exemplo da passagem de Dom Quixote, pode “salvar” uma obra 

ou atiçá-la à fogueira. 

Na parte primeira do romance, o papel de crítico literário é ainda 

exercido, de modo explícito, por Pedro, amigo do narrador/escritor. 

 

No bar, entrego a Pedro os primeiros capítulos, é só um rascunho, 
não revisei nada. É a história de que te falei. Ele não diz nada, 
passa os olhos pelo primeiro parágrafo, eu tento ler na expressão 
do seu rosto algum indício de simpatia ou desprezo (SAAVEDRA, 
2014a, p.21).  

 

Além do diálogo com Dom Quixote, há passagens com 

intertextualidade de modo explícito, como a epígrafe de Max Frisch: “Todo mundo, 

mais cedo ou mais tarde, inventa uma história que acredita ser sua vida” 

(SAAVEDRA, 2014a, p. 5) que nos antecipa o trabalho do escritor, de criar ficções 

de um modo tão verossímil que até parecem reais. 

Registremos aqui que tais operações de intertextualidade, 

principalmente as implícitas, exigem do leitor um conhecimento prévio para que 

haja a compreensão do que é aludido. Por exemplo, se o leitor não conhece a 

obra Dom Quixote ou a frase de Machado de Assis, sua compreensão do texto 

será parcial, mais superficial em relação a essa referência, mas, de qualquer 

forma será lida e apreendida, conforme a memória cultural que ele tem. 

 

 

1.2.2 Flores Azuis 

 

 

Em Flores Azuis (SAAVEDRA, 2008a), há o tecer do romance baseado 

no entrecruzamento de duas narrativas. A primeira é sobre um homem recém-
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separado que se muda de apartamento. Em seu novo endereço, ele recebe 

algumas cartas (aparentemente por engano) e começa a lê-las até que se vê, de 

repente, envolvido pelo que está lendo. A segunda narrativa é sobre A., uma 

mulher que também encerrou um relacionamento recentemente, e é quem 

escreve as cartas endereçadas ao ex. 

Flores Azuis nasce do entrelaçamento dessas duas narrativas. A 

organização da obra dá-se com a transcrição de uma carta, narrada em primeira 

pessoa, seguida por um capítulo do romance propriamente dito, à moda 

tradicional, com capítulos enumerados com algarismos romanos e narrados em 

terceira pessoa.  

Percebe-se que Saavedra (2008a) dá continuidade à experimentação 

na seara da literatura. Em seu primeiro romance, Toda terça (SAAVEDRA, 2007), 

a trama desenrola-se a partir de relatos que a protagonista Laura faz ao analista 

durante as consultas que ocorrem sempre às terças-feiras. O assunto das 

sessões gira em torno das relações afetivas com um homem casado e com 

Javier, um latino errante que estuda na Alemanha, mas que está mais 

preocupado com as aventuras extra-acadêmicas. Laura, de certo modo, também 

coloca a literatura no divã, ao elaborar narrativas para tentar enganar o terapeuta. 

Com o transcorrer da narrativa, percebe-se que os fragmentos de histórias, que 

pareciam à primeira vista isolados, desconexos, se cruzam e se completam. 

E, agora, cartas em Flores Azuis. O assunto das cartas é quase 

sempre o mesmo: lembranças do tempo em que A. e o namorado estiveram 

juntos e, principalmente, o episódio da separação que é constantemente 

revisitado. O mesmo objeto é narrado de diferentes modos, evidenciando o 

emprego da perspectiva em abismo, a separação se repete ad infinitun. 

 

[...] é (n)o primeiro encontro, (n)o primeiro olhar, que a separação 
começa a existir. Eu prefiro acreditar que a separação nunca 
termina, e que o último dia, a última noite, é um instante que se 
repete, a cada espera, a cada volta, cada vez que eu sinto a tua 
falta, cada vez que eu pronuncio teu nome (SAAVEDRA, 2008a, 
p.7). 

 

Esse caráter espelhado da narrativa é reforçado em várias passagens. 

Na carta datada de 21 de janeiro, a expressão “sem grandes escândalos, que é 
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como na verdade acontecem as coisas mais espantosas” aparece três vezes 

(SAAVEDRA, 2008a, p.41,42,48). Um outro exemplo em que há a ocorrência de 

mise en abyme é quando A. vai à locadora com o namorado. Ela sugere que 

aluguem um filme em que o personagem e, também, o ator se parecem com ele. 

Por fim, um último exemplo dessa duplicação é quando Marcos “lembrou de uma 

foto que a ex-mulher pusera na mesinha da sala, as três, avó, mãe e filha” 

(SAAVEDRA, 2008a, p.37). A imagem das babuskas ressurge para mostrar três 

gerações de mulheres que nasceram uma de dentro da outra e que o afligiam. 

Mulheres que se multiplicam em abismo, de forma infinita. 

 

Ele, que estava cercado de mulheres por todos os lados, ao 
contrário de certos homens, que se sentiam mais à vontade entre 
elas, ele não, aquilo o incomodava [...] A verdade é que as 
mulheres o assustavam e, ao mesmo tempo, causavam-lhe uma 
série de sentimentos confusos e contraditórios (SAAVEDRA, 
2008a, p.86). 
 

“Pensou que Manuela era igual à ex-mulher, que era igual a Fabiane, 

que era igual a todas as mulheres possíveis em sua imaginação” (SAAVEDRA, 

2008a, p.88). Quase todas as mulheres eram iguais. A exceção era A., mulher 

que se preocupava mais em agradar que ser agradada, em doar-se que receber. 

Uma mulher feita para ele. “Uma mulher disposta até a perder e a perder-se por 

causa dele” (SAAVEDRA, 2008a, p.66). 

Nas narrativas de clave metaficcional, o trabalho com a linguagem e o 

processo de produção são tão relevantes quanto o produto. Tomando a língua, a 

saliva e o envelope como metáforas é o que vemos em explicitado nesta 

passagem: 

 

[...] talvez esse seja o único motivo para estas cartas, não as 
palavras, o que te digo, o que invento, o que escondo e tudo o 
mais que eu poderia ter dito das muitas variadas formas, não as 
palavras, mas apenas a saliva e a língua deslizando pelo 
envelope (SAAVEDRA, 2008a, p.127).  

 

No excerto acima também fica evidente a ficcionalidade do que é 

escrito. Se o processo do fazer literário é preocupação daqueles que escrevem 

metaficções, a recepção também o é. Em Flores Azuis (SAAVEDRA, 2008a), 
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ocorre a fusão de ficção, teoria e crítica ao refletir sobre questões acerca do ato 

da escrita e do ato da leitura, “(d)o espaço [...] entre o que eu escrevo e o que 

você me lê” (SAAVEDRA, 2008a, p.10). 

 

E não apenas cartas e seu formato epistolar, mas também outra 
história, a do leitor dessas cartas. Já te falei disso? Dessa outra 
história, desse personagem que inventei, esse personagem com 
uma vida tão diferente da tua, alguém que recebe por engano este 
texto destinado a você, abre as suas páginas por descuido ou por 
curiosidade, e, sem perceber, pouco a pouco, se encanta e se 
transforma. Alguém tão diferente, mas que me lê como eu gostaria 
que você me lesse (SAAVEDRA, 2008a, p. 148-149). 
 
 

Valendo-se dessa passagem transcrita do texto, percebemos que nas 

cartas, A. conversa com o leitor não só da carta, mas também com o leitor do 

livro, um leitor imaginado. E, além disso, faz conjecturas sobre o impacto que a 

leitura poderá causar nesse leitor hipotético, inventado. Além de estabelecer um 

diálogo com os leitores, percebe-se um direcionamento do leitor. 

“Ali, onde havia palavras simples, banais, leia algo extremamente belo, 

algo inesperado, para que você volte… que essa leitura também seja uma forma 

de amor. E fique essa comparação, essa esperança” (SAAVEDRA, 2008a p.76). 

Todavia, as expectativas criadas por quem a lê, na maioria das vezes, não se 

efetivam. O leitor leva “uma rasteira”, é iludido, enganado como vemos a seguir. 

 

[...] achou estranho que a carta não fosse escrita à mão, afinal 
para que alguém sedaria o trabalho de ir até ao Correio mandar 
uma carta se não fosse por essa intimidade, a própria letra, as 
pequenas revelações, como no envelope, pensou, sentindo-se 
estranhamente ludibriado (SAAVEDRA, 2008a, p.24). 
 

O leitor compreende que há um elo que o prende ao autor e que “a 

escrita é cheia de mal-entendidos” (SAAVEDRA, 2008a, p.75), pois, permite 

múltiplas (e não infinitas) interpretações. Há “segredos [que] se escondem nas 

frestas da aparência, nas falhas desse personagem que inventamos” 

(SAAVEDRA, 2008a, p.74). Ao leitor, cabe descobrir o que não foi dito, perscrutar 

as frestas, preencher as lacunas do texto, já que “durante a leitura, era como se o 
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mundo estivesse em suspenso, antes de ser criado, durante a leitura tudo era 

possível” (SAAVEDRA, 2008a, p.161). 

Por fim, A. nos faz pensar na natureza das palavras, sempre 

insuficientes e plurais, sujeitas, assim como nós, às intempéries do tempo, aos 

ruídos de comunicação e a nossa ação.  

 

O tempo que se interpõe entre as palavras e suas voltas e 
retornos. Entre esta e a primeira carta há todo um desencadear de 
fatos e consequências e lembranças, entre esta e a primeira 
leitura, todo um desencadear preenchendo, desvirtuando o que eu 
com tanto empenho quis dizer, desde o início, lembra?, porque, 
por mais que eu queira e me repita, uma e outra vez, o que eu te 
disse nunca é o que te digo agora (SAAVEDRA, 2008a, p.75). 

 

O ato de leitura em Flores Azuis adquire um quê de erótico, de sensual, 

que mais vela do que revela “uma folha de papel onde escrevo estas palavras, 

onde engendro, dia a dia, um amplo tecido de seduções e perguntas e respostas, 

com paciência, com cuidado” (SAAVEDRA, 2008a, p.148). À medida que Marcos 

vai lendo as cartas, ele e também o leitor do romance sentem um incômodo que 

cresce paulatinamente até tornar-se um desconforto visceral, quase como se algo 

brutal nos fosse introduzido no corpo. O leitor é arrancado de sua zona de 

conforto.  

A leitura é perturbadora, é invasão, posse, controle. Marcos modifica-

se ao longo da leitura das nove cartas. Se, de início, sentia-se mal e cheio de 

pudores em ler a correspondência alheia com o único objetivo de descobrir pistas 

sobre o remetente e o destinatário, agora passa a ansiar o momento em que lerá 

uma nova carta. “Ali, no elevador, em silêncio, percebia que, pela primeira vez em 

muito tempo, algo realmente o atingia, o alcançava” (SAAVEDRA, 2008a, p. 35). 

Não se pode sair incólume dessa leitura. Sentimentos controversos vão surgindo 

à medida que avançamos na leitura: raiva, dó, simpatia, antipatia. 

A proposta metaficcional de Saavedra é mostrar, através das cartas, 

que a leitura pode configurar-se em um ato de sedução, de encantamento e 

movimento, que a participação do leitor é necessária para que a obra se efetive 

porque “há sempre uma palavra que nos une (escritor-leitor). Agora, os meus 

dedos sobre as teclas. Agora, a tua leitura no sofá, ou na cadeira, ou na poltrona, 



54 
 

o lado que eu desconheço” (SAAVEDRA, 2008a, p.15), mas que é por ele, leitor, 

que a literatura existe. 

As cartas mudam a rotina e a vida de Marcos, tornam uma obsessão. A 

personagem de A., que adquire contorno através das leituras que Marcos faz das 

cartas, passa a representar a mulher ideal para ele. Quanto mais sabe sobre a 

mulher, mais ela se apossa dele. Nem a ex-mulher, nem Fabiane, ninguém lhe 

seria tão perfeita quanto a incógnita A.. As cartas ajudam-no a conhecer-se 

melhor e a imaginar que tipo de mulher ele projeta para si. 

O metaficcionista é um artesão que lapida e esculpe a palavra e o 

texto. Ele pode tomar como base as suas experiências ou as de outrem, as coisas 

do mundo, porém, ele não reproduz, ele recria, inventa ad libitum. Reconhecida a 

ficcionalidade do texto e, por conseguinte, a ficcionalidade dos discursos que nos 

cercam, ressaltamos o cuidado e o trabalho com a linguagem que pode ser tanto 

manipulada quanto manipuladora. A linguagem é desnudada, mostrada como 

ferramenta e matéria-prima nas metanarrativas, matéria moldável e manipulável, 

um instrumento de poder. “E, como sou eu que escrevo, sou eu que escolho e te 

digo como foi, e foi assim: era verão...” (SAAVEDRA, 2008a, p.12). Palavra é 

poder. 

Através da linguagem, Carola Saavedra distingue os narradores 

presentes no romance. Nas cartas de A., o ponto de vista é feminino e a 

linguagem é poética, intimista, mais prolixa e repetitiva, marcada ora pelo amor, 

ora pela dor, ora pelo desespero. A. escreve antes para compreender e expor 

seus sentimentos que para tentar uma reconciliação via palavra com o ex-

namorado. 

Os capítulos, em forma de romance, abordam a reação de Marcos às 

cartas assim como as modificações que produzem em sua vida profissional e 

afetiva, permeadas pela dificuldade em lidar com as mulheres. Aí, há a presença 

de diálogos, o ponto de vista é masculino, as frases são mais concisas, claras e 

objetivas.  

Carola Saavedra parece dialogar com o Romantismo em Flores Azuis. 

Haveria, hoje, espaço para o amor romântico? Daniela, estagiária de Marcos, diz 

que acharia romântico receber uma carta de amor. Ele desejava para si “uma 
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mulher disposta até a perder e a perder-se por causa dele. Uma mulher disposta 

a perdoar” (SAAVEDRA, 2008a, p.66). Em suas palavras, “puro romantismo”.  

Partindo do título do romance, Linhares (2014, p.94) salienta que a flor 

azul, presente no título do romance, carrega em si a ideia do impossível, do 

infinito, do imaginário, do irreal, do inalcançável e que “tornou-se símbolo da 

poesia romântica quando Novalis, pseudônimo de Georg Philipp Friedrich Freiherr 

von Hardenberg, poeta romântico alemão, escreveu Heinrich von Opferdingen” 

(LINHARES, 2014, p.94), obra que narra a história de: 

 

[...] um jovem pastor de ovelhas, ao cuidar de seu rebanho [...], 
encontra uma maravilhosa flor azul. Ao lançá-la contra o rochedo, 
esse repentinamente abre-se, surgindo uma gruta na qual se 
encontra o imperador alemão Barbarossa, cercado de recipientes 
repletos de ouro, prata e pedras preciosas. O monarca permite ao 
jovem levar o que desejar do imenso tesouro contido na gruta, 
advertindo-o, contudo, para que não esqueça o melhor. Em 
resposta à advertência do soberano, o pastor de ovelhas retorna 
ao tesouro e apossa-se de um punhado de pérolas, esquecendo, 
porém, a flor no interior da gruta. Ao sair, a rocha fecha-se atrás 
de si, impedindo-o de retornar porque tinha perdido a senha para 
a sua entrada: a flor azul (GRÜTZMANN, 2008, p.7-8).  

 

Para Grützmann (2008, p. 8), “a flor azul é uma espécie de senha para 

se adentrar a alma do ser humano”. Vemos no romance de Saavedra que as 

cartas de A. são enviadas em envelopes azuis. Essas epístolas permitem não só 

ao leitor conhecer um pouco mais sobre sua remetente, mas também permitem 

ao leitor, representado por Marcos, num exercício de alteridade, compreender 

melhor a si próprio. Conforme ele mesmo pensa, “olhando-se no outro como 

quem se vê e enfim se reconhece” (SAAVEDRA, 2008a, p.160). 

Relacionadas ainda ao encanto e à magia (GRÜTZMANN, 2008, p. 9), 

as flores aqui travestidas em envelopes, remete-nos ao intento de A. de que as 

cartas sirvam como ponte entre ela e o ex-., e de que, magicamente pudessem 

desfazer a separação. Quando falamos em magia e encanto, nos lembramos dos 

feitiços dos contos infantis. Encantamento que faz do príncipe um sapo ou que 

coloca em sono profundo a Bela Adormecida. Se, conforme Grützmann (2008, p. 

9) referindo-se à obra de Novalis, “a flor azul é uma espécie de ópio que seduz e 

aprisiona Heinrich, tomando de tal maneira os seus sentimentos e a sua vontade, 
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de modo que ele não se interessa por mais nada no mundo”, o mesmo se observa 

com A.. Inconformada com o fim do relacionamento, ela se torna obcecada e 

reescreve o episódio da separação várias vezes e de diversas formas. Parece, 

em certas passagens como na primeira carta, desanimada de tudo: “há dias que 

não saio de casa, que não tomo banho, que não penteio o cabelo” (SAAVEDRA, 

2008a, p.10). 

A obsessão de A. pelo amante é tamanha e remete-nos também ao 

Romantismo. Uma paixão doentia, patológica, remetendo-nos ao significado 

etimológico de sofrimento, sacrifício, passividade26. Lembremos-nos da cena em 

que aparece o vaso de flores azuis sobre a mesa. Agarrada ao vaso, como estava 

agarrada ao amor não-correspondido. Um amor de mão única e bem pouco 

salutar, em nome do qual ela é capaz de se sujeitar a tudo, a todo sacrifício, a 

toda forma de degradação, “o amor de quem entrega o corpo às maiores 

violências, às maiores atrocidades, de quem o deita aberto, suave, dócil sobre 

qualquer superfície, sobre uma mesa de cirurgia, sobre uma cama, sobre um 

altar” (SAAVEDRA, 2008a, p.59). Em troca de poucos momentos bons, ela se 

submete a tantos outros ruins. 

O objetivo de A. é atingir o outro de algum modo, afetá-lo de algum 

jeito, normalmente de formas paradoxais. Ela usava uma linguagem poética e 

bela para descrever uma cena que nos choca. 

 

[...] agora que éramos pares, essa impossível simetria, o meu 
desejo o teu, o meu espaço o teu, a minha derrota a tua, a nossa 
trégua, as nossas batalhas, e você pensava que o amor deveria 
ser isso, e percebia, assustado, agarrado a mim, a algo dentro de 
mim, que deveria ser isso, o amor, enquanto, do outro lado, lá 
longe, lá fora, eu podia sentir, eu podia sentir, a tua mão se 
abrindo, feito rosa, feito broto, a tua mão se abrindo, e ouvindo 
você dizer, exausto, que o amor, que o amor nunca seria 
suficiente para aplacar o amor. Para aplacar o amor, eu continuei 
ouvindo, para aplacar o amor, lá longe, lá fora, para aplacar o 
amor, eu continuei, e, quando você terminou, de querer, de 
pensar, de repetir, quando o desejo e o confronto e o encanto 
finalmente se desfizeram, quando tudo finalmente se desfez e se 
extinguiu, e você se afastou, trêmulo? assustado? arrependido? 
Quando finalmente tudo acabou, e a tua mão coberta de 

                                                           
26 DICIONÁRIO Etimológico. Disponível em: <http://www.dicionarioetimologico.com.br/paixao/>. 
Acesso: 19 set.2015. 

http://www.dicionarioetimologico.com.br/paixao/
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secreções e aromas de dentro de outro corpo e o meu corpo 
inclinado sobre a mesa, aberto, vencido. Você se afastou em 
segredo, em silêncio, e o corpo ali, corpo-invólucro, corpo-
receptáculo. Um corpo vazio, ali, sobre a mesa, agarrando-se a 
um vaso de flores azuis que não se agarrava a nada (SAAVEDRA, 
2008a, p.137).  
 

 Em Flores Azuis, vemos que o namorado de A. tem uma conduta 

misógina27. Ele exerce domínio sobre ela, mesmo que para isso se valha da 

violência. Tratando-se de Marcos, essa aversão à mulher fica evidente em sua 

recusa à esposa grávida e ainda depois que acabara de ser mãe: 

 

[...] lembrou-se que não conseguiu, o seu desejo que não 
respondia, que se recusava, e recusava o corpo nu da ex-mulher, 
suas circunferências, suas voltas, aquela meiguice inesperada, 
não suportou aquele toque, aquela maciez, aquela profundidade, 
a ex-mulher deitada na cama, os olhos fechados, um sorriso, 
entregue, aberta, aquele corpo aberto, pensou, sentindo 
novamente a mesma repugnância daquela vez, os seios ainda 
inchados de leite, aquele cheiro que impregnava o quarto, tentou 
lembrar-se do corpo antigo (SAAVEDRA, 2008a, p.140-141). 
 

A misoginia de Marcos desdobra-se. A psicóloga Rita Maria 

Brudniewski Granato define a misoginia como um transtorno psíquico em que o 

misógino está em uma situação paradoxal: tal como Marcos, ele tem a 

necessidade do amor de uma mulher, mas também um medo profundo das 

mulheres28. Ele tem aversão às mulheres da estirpe da ex-mulher, da filha, da 

sogra, de Fabiane, mas constrói na imaginação uma mulher diferente, como A.. 

No Romantismo, as mulheres eram idealizadas e consideradas frágeis. 

Em contraponto, nos romances de Saavedra, elas são fortes. A ex-mulher de 

Marcos é independente e dinâmica. A própria A. pode despertar dó no leitor, mas 

ela é extremamente forte, pois consegue tolerar, suportar.  Ainda pensemos em 

Teresa, Ilona, Joana, Luiza, Luzia, Leonor e tantas outras que têm objetivos pelos 

quais lutam. 

                                                           
27 Misoginia: aversão às mulheres. Repulsão patológica pelas relações sexuais com mulheres. 
Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 2008-2013. Disponível em: 
<http://www.priberam.pt/dlpo/misoginia>. Acesso: 19 set. 2015. 
28 GRANATO, Rita Maria Brudniewski. Entrevista sobre misoginia: amores conturbados. Disponível 
em: <http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=24240>. Acesso: 19 set.2015. 

http://www.priberam.pt/dlpo/misoginia
http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=24240
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Se, na época do Romantismo, o homem fugia da realidade, Marcos 

também vivia isolado, fechado em seu mundo hermético, resumido basicamente à 

casa-trabalho, evadido da realidade. Percebemos que esse distanciamento leva à 

criação de dois mundos: “Havia tanto tempo que a cidade se tornara apenas uma 

paisagem pela janela do carro” (SAAVEDRA, 2008a, p. 124), um mundo dele e o 

outro mundo.  

No decorrer da leitura das cartas, ele conhece melhor a si mesmo, se 

redescobre e redescobre também tudo ao seu entorno. Sai de seu microcosmo 

metaforizado pelo carro e vai andar a pé pelo bairro. Tal qual um flâneur, 

“continuou caminhando, dessa vez sem pensar num destino exato, apenas uma 

volta pelo bairro” (SAAVEDRA, 2008a, p.123), observando o lugar. “O bairro tinha 

algo de familiar, a familiaridade das pessoas comuns, tudo ali era tão comum, tão 

normal, quase outro lugar, não aquele atrás do vidro do carro, distante, 

inatingível” (SAAVEDRA, 2008a, p.122) e as vidas que por ele desfilavam 

“pessoas caminhando, carregando sacolas de supermercado [...] velhos sentados 

à mesa de um bar, de um restaurante, e o frango assado de padaria” 

(SAAVEDRA, 2008a, p.123). Observando o outro, ele reflete sobre si mesmo, 

sobre “essas coisas simples, familiares, que haviam existido em sua vida e depois 

se perderam” (SAAVEDRA, 2008a, p.123). 

Sair de sua redoma de cristal demandava coragem, coragem “para sair 

assim, novamente, desprotegido, despreparado, no meio da rua” (SAAVEDRA, 

2008a, p.124). Ter coragem é perder o medo e “quando, finalmente, se perde o 

medo, o medo que nos paralisa, o medo que nos detém, e se é capaz das coisas 

mais belas e espantosas, como amar e construir uma ponte para outro corpo” 

(SAAVEDRA, 2008a, p.136). Acontece uma espécie de libertação de Marcos. Um 

quebra-cabeças em que se encaixa a última peça: compreendia a si próprio, 

compreendia seus desejos e tinha agora coragem para viver e assumir-se como 

senhor da própria vida.  

A metaficção é uma característica marcante de muitas obras 

contemporâneas. No próximo capítulo, procuraremos demonstrar como, por meio 

da metaficção, Carola Saavedra coloca em discussão questões importantes da 

teoria e crítica literárias na contemporaneidade.  
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Pensar, analisar, inventar [...] não são atos anômalos, 

são a respiração normal da inteligência. 

(BORGES, 2000, p. 32)29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29BORGES, Jorge Luís. Ficções. [S.l]: Bibliotex, 2000. 
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CAPÍTULO 2 – A LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA E A 

METAFICÇÃO 

 

 

Um inventário é uma lista, uma descrição detalhada de bens que uma 

pessoa ou empresa possui. De acordo com o Dicionário Priberam: 

 

Inventário30 (latim medieval: inventarium) s.m.:1.Relação dos bens 
móveis e imóveis de alguém; 2.Descrição minuciosa;3.Menção ou 
enumeração de coisa; 4.Descrição dos bens ativos e passivos de 
uma empresa ou sociedade comercial (PRIBERAM, 2013, não 
paginado). 

 

Neste capítulo, pretendemos inventariar algumas tendências que se 

mantêm ou se apresentam na literatura contemporânea bem como o contexto em 

que se instauram. Nosso olhar continuará pautado pelas metaficções, visto que 

propiciam não só uma reflexão sobre a feitura do texto literário em si, mas 

também podem ser ou conter um ensaio, lócus em que a teoria e a crítica se 

firmam como elemento de análise permitindo uma investigação da própria 

literatura. 

 

 

2.1 Caderno de anotações: o autor em seu contexto de produção 

 

 

Ao nos debruçarmos sobre o corpus em estudo, não podemos deixar 

de pensar as condições de produção das obras – 2008 e 2014 – e de inseri-las 

nas chamadas poéticas da contemporaneidade. Entretanto, pensar o 

contemporâneo como conceito torna-se uma tarefa complexa, pois, embora 

Carola Saavedra seja considerada uma escritora contemporânea, apenas a 

questão temporal não irá responder às demandas críticas e interpretativas que se 

impõem. 

                                                           
30 PRIBERAM Dicionário da Língua Portuguesa, 2008-2013. Inventário. Disponível em: 
<http://www.priberam.pt/dlpo/invent%C3%A1rio>. Acesso: 02 nov. 2015. 

http://www.priberam.pt/dlpo/invent%C3%A1rio
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Tentar definir o que é o contemporâneo em tempos de 

contemporaneidade é tarefa arriscada, é entrar em um campo de areia movediça. 

Como falar de algo que ainda está acontecendo? De algo que ainda está em 

trânsito? Se está em processo, é algo inacabado e residem aí o maior desafio e 

também as grandes dificuldades. Todavia, mesmo diante da fugacidade e 

fragilidade do termo “contemporâneo”, faz-se necessária uma reflexão sobre esse 

e outros termos análogos que foram objeto de reflexão de dois pensadores. 

Agamben (2009), em seu ensaio O que é o contemporâneo?, tenta 

responder a esse questionamento. Para o filósofo italiano, contemporâneo não 

quer dizer necessariamente do mesmo tempo. Ser contemporâneo é justamente 

não coincidir perfeitamente com este tempo, pois é preciso manter um 

distanciamento para ser capaz de ver e “através desse deslocamento e desse 

anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu 

tempo” (AGAMBEN, 2009, p.58-59). 

Ainda para Agamben (2009, p.62), “contemporâneo é aquele que 

mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o 

escuro”, procurando enxergá-lo, desvendá-lo e interpelá-lo. Em entrevista, Carola 

Saavedra (2011b) disse que “a postura do escritor é como alguém que dá um 

passo para o lado dos acontecimentos e olha de fora”. É dessa forma que ela 

compõe seus personagens, como sujeitos descentrados que nos permitem 

perceber e refletir sobre o tempo presente. 

Bauman (1998) usa o termo Pós-Modernidade, mas prefere nomear 

esses tempos de Modernidade Líquida (2001). Isso porque, na visão do sociólogo 

polonês, estamos vivendo em tempos líquidos, em uma era em que tudo é 

instável, incerto, volátil e volúvel. Nada se fixa, muito menos os valores morais. 

Uma sociedade fortemente marcada pelo consumismo e pelo individualismo, pela 

ausência de cooperação e pela angústia diante da pluralidade de opções a 

escolher, pela artificialidade e descartabilidade das coisas, das pessoas e de suas 

relações (BAUMAN, 2001). Tais questões levantadas por Bauman serão 

aprofundadas mais adiante.  

Muito se fala de contemporâneo, mas, como isso é matéria controversa 

e incerta, já que ainda está a se delinear, limitar-nos-emos a falar de algumas 
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características que incidem sobre a arena literária, muitas delas, elencadas por 

Karl Erik Schøllhammer (2011) em Ficção brasileira contemporânea. Beatriz 

Resende (2008) é outra estudiosa da nossa literatura que ora se apresenta. Em 

sua obra Contemporâneos – expressões da literatura brasileira no século 21 

aponta particularidades entre os escritores brasileiros surgidos após 1995 e 

salienta a grande produção, a “fertilidade” no cenário literário (RESENDE, 2008, 

p.16).  

Quanto ao valor dessas obras, Resende (2008, p.17) afiança que “a 

prosa que se apresenta vive um momento de grande qualidade”. Ela reforça ainda 

algumas peculiaridades presentes nessas obras como a escrita cuidadosa, o 

gosto pela experimentação, o intelectualismo, a imaginação, a originalidade na 

escrita e um repertório de referências da tradição literária. 

O primeiro passo é pensarmos na figura do autor: como seria este 

escritor do fim do século XX e do início do XXI? Qual seria a situação do escritor 

contemporâneo? Que espaço ele ocupa no mercado editorial, nas mídias? Como 

é sua recepção pela crítica e pela academia? Como pensar a atividade do escritor 

e de escritores como Milton Hatoum, Cristóvão Tezza, Beatriz Bracher, Luiz 

Ruffato, Marcelino Freire e Saavedra, em plena atividade literária e que, além dos 

romances e contos, escrevem crônicas em revistas, jornais, resenhas, fazem 

oficinas literárias etc.? 

Um rápido olhar sobre o que se tem produzido na academia e o 

trabalho da crítica ratificam a prevalência de estudos que se voltam sobre autores 

consagrados. Por outra perspectiva, dados do mercado comprovam a grande 

aceitação dos novos escritores pelo público. Assim, conclui-se que há aí uma 

dissonância. Todavia, esse assunto será retomado mais adiante.  

Com temas, estilos, gêneros, suportes e meios de divulgação dos mais 

diversos, as obras priorizam a relação do escritor com o leitor. A 

heterogeneidade31 é uma marca da produção desses novos escritores que 

apostam na democratização da arte. Falar em democratização da arte, inclusive 

                                                           
31 Para Schøllhammer(2011), esta heterogeneidade é aparente, pois, dentre os escritores 
contemporâneos é possível perceber traços comuns. Beatriz Resende (2008, p.18) considera que 
“multiplicidade é a heterogeneidade em convívio, não excludente”. Pinto (2004, p.82) afirma que 
“não existe uma homogeneidade de estilos, no máximo uma afinidade temática”. 
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da literatura, demanda um aprofundamento no mercado das letras e, por 

conseguinte, na persona do escritor. 

Vamos discorrer, primeiramente, sobre as mudanças de mercado. 

Basta fazer uma breve pesquisa em um site de busca para se perceber o quanto 

se tem produzido e lido obras em diferentes e variados suportes. Produção e 

consumo fomentadas, sobretudo, pela popularização da tecnologia.  

Podemos perceber que a literatura tem mobilizado um significativo 

mercado. A Feira do Livro de Porto Alegre, pioneira do segmento no Brasil, teve 

sua primeira edição em 1955. Todavia, foi a partir da Festa Literária Internacional 

de Paraty (Flip) – iniciada em 2003 e caracterizada por Schøllhammer (2011, 

p.18) como um “modelo comercialmente bem-sucedido”– que os eventos literários 

se popularizaram, chegando, em 201532, a cerca de trezentos33. Nesses eventos, 

os escritores têm a oportunidade de expor e divulgar suas produções, participar 

de debates, além de estabelecer um contato direto com os seus leitores. Tais 

feiras ocorrem tanto dentro do país como também no exterior. Recentemente, 

Carola Saavedra representou o Brasil no Salão do Livro de Paris/201534. 

Prêmios e concursos literários que oferecem prêmios em dinheiro aos 

vencedores também se tornaram mais constantes. Para muitos, vencer 

competições desse viés têm se configurado como uma garantia de qualidade da 

obra e como uma grande vitrine que fortalece a carreira profissional. Carola 

Saavedra participa de prêmios e concursos literários e já conquistou alguns. 

Pertencem a ela, os troféus do Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte – 

APCA de melhor romance, em 2008, e da Copa de Literatura Brasileira, de 2009, 

com Flores azuis; do Prêmio Rachel de Queiroz, categoria jovem autor, em 2010, 

com Paisagem com dromedário. Seu nome figurou ainda entre os finalistas dos 

prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti. 
                                                           
32 A informação é do jornal O Globo. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/livros/a-
explosao-de-eventos-literarios-no-brasil-em-2015-serao-mais-de-300-15192839>. Acesso: 10 set. 
2015. 
33 Além da Feira de Livros de Porto Alegre e da Flip, destacamos a Bienal Internacional do Livro 
de São Paulo, a Bienal do Rio de Janeiro, a Festa Literária Internacional de Pernambuco 
(Fliporto), o Festival Literário de Poços de Caldas (Flipoços) e o Festival Literário de São João del-
Rei e Tiradentes (Felit). 
34 Saavedra e mais 42 escritores participaram do Salão do Livro de Paris 2015 (entre 20 e 23 de 
março), no qual o Brasil fora o país homenageado. Disponível em: 
<http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/48-
escritores-representarao-o-brasil-no-salao-do-livro-de-paris-2015/10883>. Acesso: 18 set. 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Paulista_de_Cr%C3%ADticos_de_Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_S%C3%A3o_Paulo_de_Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Jabuti_de_Literatura
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/a-explosao-de-eventos-literarios-no-brasil-em-2015-serao-mais-de-300-15192839
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/a-explosao-de-eventos-literarios-no-brasil-em-2015-serao-mais-de-300-15192839
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Outro elemento considerável na produção e propagação da leitura foi a 

democratização de ferramentas tecnológicas como os blogs. Através deles, 

jovens escritores podem mostrar seu talento. Disseminam suas obras de forma 

gratuita, eficiente e rápida, além de disporem da possibilidade de um retorno do 

seu leitor quase que em tempo real.  

Diante desse panorama, localizamos Carola Saavedra. Conforme já 

fora escrito anteriormente, a autora valeu-se e vale-se das ferramentas 

tecnológicas para difundir seu trabalho. Uma de suas primeiras vitrines foi um 

blog no qual publicava seus contos, o “Escritoras Suicidas”. Hoje, como a maioria 

dos escritores contemporâneos, ela possui um blog e uma página no Facebook35 

em que dialoga com seus leitores. 

Os blogs tornaram-se uma vitrine ainda mais abrangente e eficiente 

com a proliferação dos celulares móveis e smartphones que possibilitam o acesso 

à internet, às salas de bate-papo, às mesas de discussão, mas também à leitura 

de livros digitais (e-books) a qualquer hora, em qualquer lugar. Para 

Schøllhammer (2011, p.13), os blogs constituíram-se em espaço “democrático” 

em que o aspirante a autor pode fugir do rigoroso processo seletivo das editoras. 

O mercado editorial, principalmente aquele que privilegia o livro de 

papel como suporte, utiliza esses blogs como “termômetro” para selecionar 

autores e obras que agradam ao público e que podem ser lançados no mercado. 

E, com um indicativo relativamente seguro de “sucesso garantido”, aliado a 

políticas econômicas de incentivo e ao barateamento das formas de 

reprodutibilidade do impresso, as editoras se multiplicam país afora. Isso facilitou, 

inclusive, o custeio da publicação pelo próprio escritor. 

A exemplo das editoras, as livrarias também proliferaram, de todo porte 

e para quase todo tipo de público, inclusive para aqueles que preferem comprar 

pela web. Despontaram sites, sebos virtuais, especializados em intermediar a 

compra e venda de livros por preços mais acessíveis. O universo literário é, para 

Schøllhammer (2011, p.19), o mote de programas na televisão a cabo e em 

algumas emissoras abertas. Os jornais de grande circulação preservam (ainda 

                                                           
35 Acesse o blog em: https://carolasaavedra.wordpress.com/ e a página da autora no Facebook: 
https://www.facebook.com/carola.saavedra.3?fref=ts. 
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que com espaços menores) os cadernos ou suplementos literários e as revistas 

especializadas disseminam e refletem sobre a literatura. 

É também em decorrência da globalização e das facilidades da internet 

que muitos autores conseguem extrapolar as fronteiras de seu país e com suas 

obras alcançam público no exterior. Por isso, o mercado da tradução também é 

mais amplo. Estas informações são importantes para pensarmos as condições de 

produção dessas obras da contemporaneidade. Os livros de Saavedra, conforme 

já fora dito, estão sendo traduzidos para outros idiomas como o português 

lusitano, inglês, francês, espanhol e alemão. Muitos autores revelam-se 

multifuncionais. Saavedra, por exemplo, escreve seus livros, é presença 

constante em eventos literários pelo país e pelo mundo a fora, foi colunista do 

jornal literário “Rascunho”36 e, ainda, trabalhou com tradução. 

Schøllhammer (2011, p.46-48) chama a atenção para o fato de que foi 

somente na década de 1980 que se intensificou a discussão acerca da 

profissionalização do escritor brasileiro. Até então, ser escritor era visto pela 

grande maioria como atividade de lazer ou voltada para os bem-nascidos ou 

ainda como um “bico”, uma atividade complementar, mas nunca como trabalho. 

Alguns conseguiram sua independência profissional, outros se desdobram em 

outras funções afins à literatura.  

Nos dias de hoje, o escritor é, segundo Schøllhammer (2011, p.19), 

uma “figura espetacular”, produzida e largamente divulgada pela mídia e pelas 

estratégias de publicidade. Ele, que vive de seu trabalho, precisa expor suas 

obras o máximo possível, de todas as formas e em todos os veículos possíveis. 

Logo, tornou-se uma figura midiática. Por fim, podemos concluir que quanto maior 

a exposição do autor e, por conseguinte, de suas obras nas diferentes mídias, 

mais chance ele tem de se fazer presente na mente dos potenciais leitores. 

Diante da multiplicidade de suportes, muitos escritores surgem, alguns 

se mantêm, outros tantos desaparecem. Quais as marcas de afinidades entre 

                                                           
36 O jornal literário Rascunho foi criado em Curitiba em 8 de abril de 2000, pelo seu editor, o 
jornalista e escritor Rogério Pereira. Publica ensaios, resenhas, entrevistas, textos de ficção 
(contos, poesias, crônicas e trechos de romances) e ilustrações. Entre seus colunistas fixos, estão 
autores como Affonso Romano de Sant’Anna, Alberto Mussa e José Castello. Disponível em: 
<http://rascunho.gazetadopovo.com.br/quem-somos-2/>. Acesso: 15 set. 2015. 
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esses autores? O que os aproxima? Prosseguindo na trilha de Schøllhammer 

(2011), ele alega que não basta ter talento para alcançar o sucesso na seara 

comercial da literatura. Outros fatores, segundo ele, influenciam na carreira do 

profissional das letras. Um deles é a figura do escritor internacional que ainda se 

configura como concorrente do escritor nacional. Outro elemento é que o talento 

do escritor deve ser aliado “ao marketing talentoso e competente” 

(SCHØLLHAMMER, 2012, p.48-49) das editoras. 

Na contemporaneidade, o escritor tem que ser dinâmico e aberto a 

diversas propostas. Sabe-se, por exemplo, que muitos livros produzidos na última 

década nasceram sob encomenda, com escritores financiados para escrever 

sobre determinado assunto ou experiência. Além disso, é preciso que fiquem 

atentos à preferência dos leitores. 

 

 

2.2 A recepção e a crítica das obras contemporâneas 

 

 

Após refletirmos sobre o contexto em que se produz literatura e sobre 

aquele que a faz na contemporaneidade, pensemos na recepção destas obras. 

Quanto aos leitores (comuns), percebemos uma boa aceitação, fato que pode ser 

confirmado ao verificar os dados sobre livros vendidos. Cada qual faz suas 

escolhas e há mercado que agrada a todo gosto. 

No entanto, lidar com o novo não é tarefa fácil para muitos. Os autores 

contemporâneos, embora venham conquistando, paulatinamente, espaço na 

agenda da crítica e também na cena literária dita especializada, tal espaço parece 

ainda insuficiente. Como tem sido a recepção da crítica às produções mais 

recentes? Se a crítica é um espaço de debates e embates, analisemos alguns 

pontos de vista sobre as obras contemporâneas. 

Vimos que Carola Saavedra ganhou notoriedade no cenário nacional 

ao ser uma das vencedoras do concurso realizado pela Granta. Além da versão 

original em inglês, há apenas duas edições estrangeiras, uma feita na Espanha 

em castelhano, a outra no Brasil, em português, desde o ano 2007. A seleção de 
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jovens escritores foi bem recebida pelo público e pela crítica, principalmente, pela 

credibilidade da revista que já lançou grandes escritores. Todavia, seleções desse 

tipo sempre suscitam discordâncias, principalmente por aqueles que encaram a 

subjetividade como inextrincável ao próprio ato de escolher, de julgar. 

Antes dessa Granta, em 2011, outra coletânea seguindo os mesmos 

moldes fora lançada: a Geração zero zero: fricções em redes, organizada  por 

Nelson de Oliveira (2011). Nela, Carola Saavedra também estava entre os 

melhores escritores da primeira década do século XXI. Sua recepção foi como a 

da Granta. Em relação às críticas, destacamos Felipe Pena (2012) que coloca a 

crítica e seus métodos na berlinda. Ele organizou, em contraponto à coletânea de 

Nelson de Oliveira (2011) e por tabela à Granta, uma coletânea de contos 

intitulada Geração sub-zero: vinte autores congelados pela crítica, mas adorados 

pelos leitores, em 2012.  

Na introdução, Pena (2012, p.9-11) argumenta que a crítica brasileira 

contemporânea escolhe textos, cujos autores pretendem demonstrar “uma 

suposta genialidade pessoal”, herméticos, cheios de jogos de linguagem e 

marcados pelo experimentalismo, voltados para um pretenso público seleto e 

mais erudito. Ele, por sua vez, defende uma literatura voltada para o 

entretenimento e que este constitua um valor estético. Todavia, segundo ele, isso 

não implica ficções mal escritas ou pobres.  

Pensemos sobre o papel da crítica na contemporaneidade. Será que a 

crítica, seja ela a acadêmica ou a jornalística, tem mantido a sua função de 

provocar o leitor para novas leituras? A coletânea de Pena (2012) prova que a 

crítica faz seleção de obras, mas que o público leitor não lhe dá quase nenhuma 

(ou nenhuma) credibilidade. Muitos dos professores de Literatura ainda ficam 

presos aos cânones, ao invés de indicar leituras e conduzir pesquisas sobre 

escritores contemporâneos. 

Talvez haja, sim, erros da crítica ao distinguir a literatura como a do 

“povão” ou a literatura de elite, dos críticos, dos professores e dos escritores. 

Contudo, diante de tanto marketing e exposição midiática dos autores, pensamos 

que o papel do crítico não é mais avalizar o que deve ser lido, mas sim ensinar 

como ler. 
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Se Pena (2012) é a voz que fala em nome dos autores, vejamos o que 

dizem os críticos. Para Beatriz Resende (2008, p.7-8) “o temor da avaliação 

equivocada ou de se deixar levar por um entusiasmo fugaz quase sempre leva o 

crítico à prudência de deixar passar algum tempo antes de se ocupar do novo”. 

Entendemos que à atividade crítica subjazem certos riscos e que essa atitude 

pode denotar uma falta de coragem em endossar e avalizar algo que ainda não foi 

consagrado, medo de “pôr a mão no fogo”.  

Em entrevista concedida à revista “Cult”, Schøllhammer pondera que 

não existe uma repulsa, mas, talvez, “um embaraço” diante das produções atuais 

que ainda não acumularam fortuna crítica. Para ele, a crítica literária está 

estritamente relacionada à academia, pois “são acadêmicos como 

Silviano Santiago, Flora Sussekind, Italo  Moriconi, Beatriz Rezende, entre muitos 

outros, que continuam a acompanhar atentamente a produção contemporânea e 

determinar os rumos da crítica” (SCHØLLHAMMER, 2004, p.1). 

Em debate promovido pelo Instituto Moreira Sales, em conjunto com a 

“Revista Serrote”, os críticos Beatriz Resende e Alcir Pécora discutiram a 

literatura que está sendo produzida no Brasil. Pécora foi bastante duro em suas 

proposições e afirmou que a crítica tem sido condescendente demais com a 

produção atual. Para ele, a crítica, cujo papel principal deveria ser submeter a 

obra a um rigoroso crivo para que tenham e mantenham um padrão de qualidade, 

tem incentivado o menosprezo do domínio técnico. Tal postura tem gerado, 

segundo ele, uma literatura mediana, ao passo que outros julguem que este rigor 

técnico, essa exigência, seja a causa da esterilização da nossa literatura. 

Resende afirma ainda, nesse debate, que os próprios escritores não 

dialogam entre si, mas que formam uma espécie de “gangue” em que um protege 

o outro. Salienta, ainda, que, na contemporaneidade, não é mais possível a 

classificação literatura nacional, posto que nenhum escritor está livre de 

“contaminações” de técnicas, linguagens e artes diversas. Pensemos: já houve 

antes alguma pureza? As “contaminações” sempre existiram. Saavedra nasceu 

no Chile, cresceu no Brasil, morou em três países da Europa e vive no Rio, 

escreve em português e produz literatura brasileira. Não pensamos nem como e 

nem por que classificar a sua obra de modo diferente. 
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No fim do debate, ambos concluem que o campo da crítica precisa ser 

redefinido. Saavedra (2010c) parece concordar com algumas ideias desses 

críticos. No “Programa Paiol Cultural”, ela comenta a falta de mais críticos no 

Brasil, pois acredita que “para que a literatura de um país se desenvolva, você 

precisa de mais críticos, de pessoas que questionem os autores, dialoguem com 

eles” (SAAVEDRA, 2010c, não paginado) e que se reconheça a importância 

desse profissional. De acordo com ela, os críticos na Alemanha, por exemplo, são 

tão importantes quanto o autor e finaliza destacando mais uma falha na crítica 

nacional. 

 

E aqui faltam ainda mais possibilidades. Não me refiro só à 
resenha de jornal. Sinto falta também de um diálogo com a 
academia. O que é que eles estão produzindo? Não só para mim, 
como escritora, mas seria importante também para o leitor ter 
acesso àquilo que se está escrevendo na universidade. Esse tipo 
de comunicação, de diálogo, é importantíssimo para a literatura 
[grifos nossos] (SAAVEDRA, 2010c, não paginado). 
 

No cerne dessa discussão, o que fica latente é a palavra diálogo, a 

necessidade tanto da crítica acadêmica quanto jornalística, dos autores e por que 

não também dos leitores das produções contemporâneas refletirem e discutirem 

sobre a literatura e os seus impasses. Negar-se a essa discussão e culparem-se 

reciprocamente é, no mínimo, atitude infantil e improdutiva. Nessa batalha não 

pode haver vencedores para que a literatura não saia como a grande perdedora. 

Assim, esta pesquisa busca discutir e compreender a literatura em suas diversas 

facetas: o autor, a obra, a crítica, o contexto e o leitor e prestar nossa contribuição 

para que nossa literatura cresça e se fortaleça cada vez mais. 

 

 

2.3 Tendências da literatura nacional na contemporaneidade 

 

 

Nas metaficções, os impasses da literatura, impressos ou expressos 

nas páginas de um livro são, eles também, parte da trama narrativa e matéria 
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para reflexão. Através das obras de Saavedra (2008a; 2014a), eleitas como 

corpus deste trabalho, refletiremos sobre algumas questões do fazer literário. 

Abordaremos algumas das tendências observadas por Karl Erik 

Schøllhammer (2011) em seu livro Ficção brasileira contemporânea. Dentre elas, 

o impacto da tecnologia, as novas formas de exposição e circulação da produção 

literária, as mudanças de/no mercado, os escritores que surgem, os que se 

mantêm e os que desaparecem já foram discutidas na primeira seção desse 

capítulo em que refletimos sobre o escritor na contemporaneidade. 

Outras, como a prevalência do conto e formas breves em detrimento do 

romance não serão aprofundadas porque não se aplicam ao nosso objeto de 

investigação. O emprego de propostas metaficcionais, questionando as fronteiras 

dos gêneros, permeia toda a nossa pesquisa. Já a recorrência do tema violência e 

das cidades, a fragmentação, as representações da subjetividade nas escritas de 

si, a produção de formas híbridas (SCHØLLHAMMER, 2011) e outras eventuais 

tendências serão analisadas à luz de nosso objeto de estudo. 

 

 

2.3.1 As violências 

 

[...] eu a fizera chorar, mais cedo ou mais tarde, eu sempre fazia isso com as pessoas 
(SAAVEDRA, 2014a, p.86). 

 

 

Resende (2008, p.32) concorda que a violência nas grandes cidades 

talvez seja “o tema mais evidente na cultura produzida no Brasil contemporâneo”. 

O Brasil é um país essencialmente urbano. De acordo com o censo IBGE/201037, 

trinta milhões de habitantes residem na área rural. Logo, a violência assume 

maior destaque nas cidades, alavancada pelas disparidades sociais, pela má 

distribuição de renda, pela falta de tolerância às diferenças, pela falta de 

compreensão, pela fragilidade de valores como respeito, família e fé, pela falta de 

um sistema eficiente que garanta saúde, educação e segurança. Conflitos 

                                                           
37 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE aponta que a população brasileira em 
2010 era de 190 milhões de habitantes. Disponível em: <http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-
o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-populacao>. Acesso: 20 set. 2015. 

http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-populacao
http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-populacao
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domésticos, conflitos familiares, conflitos políticos. Violência em suas múltiplas 

formas é o que podemos analisar nas ficções que constituem nosso objeto de 

estudo. 

Em Flores Azuis, o relacionamento de A. e seu amante é “diferente” e 

as constantes violações do corpo de A. (sejam consensuais ou não) deixam, na 

pele, as marcas: “No dia seguinte acordei com o corpo dolorido, manchas roxas 

que começavam na nuca e desciam em extensas figuras pelas costas, pelas 

pernas, manchas azuis, arroxeadas” (SAAVEDRA, 2008a, p.63). 

Além da violência física, há outras que também marcam 

profundamente o indivíduo. Ainda em Flores Azuis, vemos a violência silenciosa 

de Marcos, um pai que rejeita a esposa grávida. “Não conseguia achar bonita, a 

barriga, e a mulher com pernas inchadas, o rosto redondo, ela lhe parecia 

estranha, como se não a conhecesse” (SAAVEDRA, 2008a, p.20) e, também, a 

filha que tinha “um olhar de desafio que o fazia sentir-se incomodado, inadequado 

[...] Como se ela estivesse lhe exigindo alguma coisa, algo que ele não sabia o 

que era e que não tinha como dar” (SAAVEDRA, 2008a, p.23). Marcos rejeita-lhes 

o seu amor.   

Em O inventário das coisas ausentes, a violência também se inscreve: 

a tortura física e psicológica, a violência política, violência militar, a violação dos 

direitos, a agressão física e verbal, um aborto, mãe que mata os filhos, suicídio, 

homicídios. Às vezes, ela é apenas imaginada.  

 

[...] imagino perceber uma leve ponta de escárnio em sua 
expressão, como se me desafiasse. Aquilo me incomoda, seguro-
a com força, há em meu desejo por Nina uma tênue vingança, eu 
penso, mas vingar-me de quê, mesmo assim, seguro o seu rosto, 
seu queixo, como se a qualquer instante, num único movimento, 
preciso e calculado, eu pudesse torcer com toda violência o seu 
pescoço, quebrá-lo, restando apenas a cabeça pendendo frouxa, 
como a de uma ave qualquer (SAAVEDRA, 2014a, p.99). 
 

Ou a violência moral imposta por uma educação rígida e sem afeto: 

“que choro é esse, você não passa de um mariquinhas, de um borra-botas, nem 

sabe o que eu vou falar e já está chorando [...] Moleque covarde, como vai ser na 

vida, hein?” ( SAAVEDRA, 2014a, p.93). Ou ainda a violência duplicada vista na 
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ditadura. Além de arrancarem alguém querido de seu meio, também negavam aos 

seus, o cadáver, impedindo o choro lutuoso. 

 
[...] muitos já o davam por morto, pensavam, nunca vão achá-lo, 
um desses mortos que nunca morrem porque não tem corpo que 
enterrar, mortos que não têm nem mesmo um osso, uma 
cartilagem, um fio de cabelo para enterrar, chorar, levar flores 
(SAAVEDRA, 2014a, p.109). 

 

A violência como força resultante de violência, de tortura. 

 

[...] as palavras de Teresa provocaram uma fúria que ela jamais 
imaginou, Jaime, desfigurado, pareceu-lhe outra pessoa. Muitas 
vezes ele batera nela, mas nunca daquela forma, segurava sua 
cabeça entre as mãos, o rosto dele muito perto do seu, os olhos 
acesos, a expressão de ódio, e batia a cabeça da mulher contra a 
parede. Era para matar, ela pensava, um pensamento disperso. 
Teresa mal conseguia se defender, preocupava-se apenas com o 
filho ali na sala, e o medo, o maior de todos, áspero, aterrorizante, 
que a fúria do marido se voltasse contra a criança que chorava 
(SAAVEDRA, 2014a, p.58-59). 
 

O fato é que não se passa incólume por uma violência, não se pode ser 

o mesmo. 

Quando meu pai voltou, depois de um ano sem notícias, era como 
se fosse outro homem [...] havia outra coisa, que minha mãe 
naquele primeiro momento não soube precisar, mas sentiu, uma 
hesitação, um olhar que o tempo todo lhe escapava. Meu pai 
continuava preso em algum lugar. E minha mãe soube, naquele 
mesmo instante, que ele nunca mais voltaria (SAAVEDRA, 2014a, 
p.111). 
 

 

 

2.3.2 De cidade em cidade 

 

[...] por que aquela insistência, percorrer aquele caminho, imaginando que haveria um 
lugar aonde chegar. E o que ele estava procurando, afinal? (SAAVEDRA, 2008a, p.122). 

 

 

Conforme analisamos, nas cidades vive a maioria da nossa população 

e são as grandes cidades, o espaço em que grande parte das narrativas 

contemporâneas se desenrolam ou, citando Resende (2008, p.44), “a cidade 
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como tema que forma e enforma a produção literária”. Nas obras de Saavedra, 

percebemos a movimentação das personagens por diversas cidades e países. 

Se, em Flores Azuis, o cenário se restringe ao Rio de Janeiro, em O 

inventário das coisas ausentes, percebemos uma incursão pelo Brasil, Chile, 

Espanha, Áustria, Hungria, Itália, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, 

Dinamarca. Personagens como Nina que nasce no Chile, estuda no Brasil e 

depois vai morar na Inglaterra. Ou a avó de Nina que sai de uma Espanha em 

crise e imigra para o Chile. A brasileira Joana que se casa e vai para a Itália e, 

ainda, Teresa e Jaime que são chilenos e cumprem exílio na Dinamarca. 

Excluindo o caso de exílio forçado, não voluntário, as pessoas que se 

deslocam têm sempre uma motivação pessoal. O que elas buscam? A pessoa 

amada, um lugar em que haja paz, melhores condições de vida, conhecimento 

científico, conhecimento de si, liberdade. Alguns vão e não voltam mais. Outros 

retornam, movidos por um sentimento de pertença. Viajar é uma experiência que 

nos transforma, quem vai não volta o mesmo.  

Essa experiência foi vivenciada por Carola Saavedra que, no programa 

“Paiol Cultural”, falou da importância de viver fora do Brasil para definir-se como 

escritora: “Precisei da experiência do distanciamento. De uma radicalização da 

experiência do não pertencimento” (SAAVEDRA, 2010c, não paginado). 

Deslocamo-nos de nosso centro para podermos ver melhor o lugar onde 

estávamos e o lugar em que estamos.  

Poderíamos atribuir a essas viagens um desenraizamento cultural? 

Acreditamos que não, principalmente porque hoje podemos viajar não apenas 

fisicamente, mas também virtualmente e, nesse espaço virtual, não há fronteiras. 

Já se foi o tempo em que se podia viajar somente por terra, ar ou mar. Algumas 

pessoas não sabem o que buscam, andam sem rumo. Talvez esse perambular 

fortaleça ainda mais o sentimento de pertencimento das pessoas, pois elas 

sabem que cada lugar, cada povo, cada cultura tem suas particularidades, e que 

não é possível pegarmos o melhor de cada um e montarmos o nosso Jardim do 

Éden. Talvez esse perambular nos faça ver que nenhum lugar é perfeito, nos 

motive e até nos forneça ferramentas para lutar por uma sociedade melhor, por 

uma vida melhor. 
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Ainda aplicamos o mesmo raciocínio à Literatura. Carola Saavedra 

nasceu no Chile, veio para o Brasil, morou um período na Alemanha, na França e 

na Espanha. Ela pôde conhecer também o que há de melhor na literatura de cada 

país para nortear seus rumos enquanto escritora. Há quem defenda que a 

literatura de qualidade não tem selo de nacionalidade, ela é universal. Todavia, a 

esse respeito, é nos cara a passagem em que Bauman (2001) retoma Goytisolo e 

Derrida. 

A arte e os artistas podem ter muitas pátrias, e a maioria deles 
tem certamente mais de uma. Em vez de ser sem pátria, o 
segredo é estar à vontade em muitas pátrias, mas estar em cada 
uma ao mesmo tempo dentro e fora, combinar a intimidade com a 
visão crítica de um estranho, envolvimento com distanciamento 
(BAUMAN, 2011, p.236). 
 

Todavia, a situação de um exilado não voluntário é um pouco diferente. 

Ele é obrigado a partir. Pensemos nos personagens Jaime e Teresa. O homem foi 

arrancado violentamente de seu meio, suas raízes são “cortadas”. Ele está longe 

de seu país, de seus amigos, de seu idioma. De volta ao seu lar, a sua família, a 

sua pátria, ele não se reintegra. E, tal qual num jogo de dominó, uma peça afeta a 

outra. Todos sofrem. Teresa não mais reconhecia o marido que se tornara 

violento. Percebia nele: 

 

[...] um ódio agudo e entranhado. Mas não apenas um ódio dos 
algozes, do governo, ou de todo um país, era um ódio que se 
alastrava, feito lava, ou um maremoto, e ia destruindo tudo o que 
havia pela frente, os pratos, os móveis, a casa, até que a 
alcançava, a ela e ao seu filho. Todos os dias (SAAVEDRA, 
2014a, p.56-57). 
 

Conhecer novos lugares nos transforma, mas podemos dizer que, em 

Jaime, a mudança não se opera positivamente. Ele passa por uma “amorfia”, 

deforma-se, deixa de existir. Teresa sofria com o marido, mas sentia-o ausente, 

“ele estava oco [...] Era como beijar algo que não existia, como se Jaime 

houvesse deixado de ser uma pessoa, restando apenas a casca” (SAAVEDRA, 

2014a, p.56). Nesse caso, podemos afirmar que essa desterritorialização revela 

mais que desenraizamento, revela uma desumanização. 
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O contínuo ir e vir pode ser observado não só em relação ao trânsito 

das personagens, mas também na construção da própria narrativa. Os 

fragmentos que a compõem são dispostos não de uma forma rígida, mas, sim, de 

modo a permitir que sejam reorganizados e recombinados de outro jeito. 

Ademais, essa movimentação é percebida no espaço e no tempo de cada 

fragmento. As micronarrativas perambulam: uma retoma o passado dos avós de 

Nina, no Chile; a outra mostra o narrador, no presente, a conversar com o amigo 

Pedro, no Rio de Janeiro; outra fala sobre a vida pretérita de Nina, na Europa. 

Essa mobilidade por tantos lugares ratifica a dificuldade de se 

demarcarem fronteiras, espaços fixos. Sujeitos sem território, pertencentes a 

todos os lugares e a lugar nenhum.  Em tempos de globalização, na perspectiva 

de Bauman (2001), os limites geográficos tornam-se fluidos, transitórios. A noção 

de tempo e espaço é redimensionada. O advento da tecnologia propicia que, a 

bordo de um avião, cruzemos o planeta de leste a oeste ou de norte a sul em 

poucas horas. 

Personagens errantes à procura de algo, mas, principalmente, à 

procura de si próprios. Nina transita entre países, Marcos pelos espaços de sua 

cidade, o namorado de Nina por seus diários. O que procuram? Procuram a si 

próprios, querem amar, querem ser amados, querem compreender o outro e, 

quiçá, compreenderem a si mesmos.  

Para concluirmos, como são as cidades literárias de Saavedra? A 

mistura é a sua marca. Sua população tem diversas origens: brasileiros, chilenos, 

argentinos, húngaros, italianos, austríacos, espanhóis, dinamarqueses, ingleses. 

Homens, mulheres, velhos e crianças. A riqueza e a pobreza convivem. As 

profissões dessa gente são muitas: construção civil, escritor, trabalhador 

doméstico, vendedor, estudante, engenheiro, mulheres do lar... Gente de muita, 

pouca ou fé nenhuma. As cidades, em sua diversidade, representam minimundos, 

inseridos, tal como babuskas, no mundo. 
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2.3.3 A narrativa 

 

[...] os cadernos que haviam deixado de ser seus, a herança,  
agora, de outro e de outro (SAAVEDRA, 2014a, p.120). 

 

 

A tradição continua presente, ora de modo sutil, ora mais 

explicitamente, convivendo com o novo. Ela existe como referência a ser seguida 

ou evitada, profanada, recriada ou pervertida. Acreditamos que os autores 

contemporâneos não percebem a tradição como um entrave a suas criações, mas 

como uma fonte de pesquisa, de estudo ou, ainda, como um subsídio para se 

somar às novas tendências literárias. 

A respeito disso, Carola Saavedra, no “Paiol Literário”, sintetiza a 

importância, particularmente para o escritor, de conhecer “o que foi feito? De onde 

vou partir? Quais são as minhas possibilidades? [...] Como é possível ir além? 

Para mim, a literatura [...] é contar uma história e muito mais que isso” 

(SAAVEDRA, 2010c, não paginado). Na mesma entrevista, ela destaca os três 

escritores que mais a influenciaram, não só como leitora, mas, principalmente, 

como escritora. A primeira é Clarice Lispector que lhe abriu as possibilidades da e 

com a linguagem. Com Rayuela, de Julio Cortázar, apreendeu que a estrutura de 

uma obra não tem que ser linear e, com Roberto Bolaño, a percepção da literatura 

como janela que permite o ir além. 

Muitas vezes não conseguimos identificar a que tradições se filia a 

autora. Determinados trechos de Flores Azuis, mais especificamente algumas 

passagens das cartas de A., remetem-nos à literatura erótica. No Brasil, uma das 

maiores representantes dessa vertente literária foi Hilda Hilst. É dela a trilogia 

erótica composta por O caderno rosa de Lori Lamby, Contos d’escárnio/Textos 

grotescos e Cartas de um sedutor, todos escritos entre 1990 e 1991. Nesse 

último, conforme o título sugere, o personagem usa correspondências como 

ferramenta para seduzir. Um gênero considerado menor, mas que, nos últimos 

anos, tem chamado a atenção, principalmente, com o lançamento da trilogia 

Cinquenta tons de cinza (2012), de E. L. James.  
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Percebe-se, em Flores Azuis, que o ex-namorado de A., conforme é 

descrito por ela em algumas passagens, é uma pessoa que tem gostos 

particulares, adepto a práticas sádicas. A. é uma mulher que parece espantar-se 

com isso em um primeiro momento, mas, logo depois, mostra-se submissa, 

esquecida do amor próprio. Ela parece preferir essa relação a relação nenhuma, 

uma forma de amor ainda que pouco convencional: ela, “que faria qualquer coisa 

para (te) agradar” (SAAVEDRA, 2008a, p.41) ao namorado. 

Todavia, o erotismo é mais acentuado nas palavras que A. usa para 

descrever as cenas que nas cenas descritas. Reside mais no texto que no tema. 

Vejamos como isso ocorre em: 

 

A tua mão que me percorria, os teus dedos, haveria algo assim, a 
tua mão que me assustava, e percorria a pele interna das minhas 
coxas e me envolvia o ventre e a cintura, a tua voz que me beijava 
a nuca, a tua voz atrás de mim, e eu que me perdia e me 
reencontrava, em você, como agora, como se tudo em mim fosse 
água, fosse céu. O teu nome junto ao meu, o meu nome, o teu 
querer, e eu que me agitava e me desfazia, e que dizia sim, que 
eu era tua, tua mulher, o que você quisesse teu (SAAVEDRA, 
2008a, p.11). 
 

As palavras são escolhidas e combinadas de forma tão lírica e sensual 

que as ações preliminares do namorado são relegadas a um segundo plano. 

Através da palavra, A. seduz, insinua, vela e revela, conquista, domina e toma 

posse do leitor Marcos, mas também de todos os outros. Parafraseando Hilst 

(1991), as cartas são de uma sedutora cuja melhor arma é a palavra. Uma mulher 

que desperta sentimentos até mesmo antitéticos em seus leitores, como a 

vontade de protegê-la ou de repreendê-la para que aprenda a amar a si própria 

antes de amar aos outros.  

Outra tendência da literatura contemporânea brasileira, de acordo com 

Schøllhammer (2012), é a continuidade da tradição sob alguns aspectos. O 

primeiro deles é o intimismo psicológico, característica que aproxima Saavedra de 

Clarice Lispector, precursora desse recurso estético na nossa literatura. As cartas 

de A. são espaço para que ela reflita sobre si mesma, logo, as cartas refletem-na. 

Há o emprego da primeira pessoa, seja no singular, para falar dela mesma, ou no 

plural, nas interpelações que faz a quem a lê. Nota-se o uso de uma linguagem 
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emotiva que expressa os seus sentimentos acionados pela rememoração de 

momentos de seu relacionamento e pelo sofrimento da separação. É o que vemos 

em: 

 

Quando será que traçamos a linha que nos separou? Você pode 
até argumentar e dizer que estivemos separados desde o começo, 
e nem houve essa história de primeiro beijo e algo que se desfaz. 
Mas eu prefiro que não. Prefiro um acontecimento, um ato, um 
momento em que levantamos e dizemos, pronto, acabou. E se 
não fomos nós, esse plural que nos inclui num mesmo ato, em 
longos gestos sincronizados, e se não fomos nós, mas apenas 
você, você que um dia acordou, levantou da cama e disse, como 
se ouvisse um despertador interno que só você ouvia , o soar de 
um despertador que só você ouvia, e, pronto, acabou 
(SAAVEDRA, 2008a, p.44). 
 

Através do que A. escreve e da forma pela qual ela o faz, acessamos a 

sua psique. É possível ao leitor traçar um perfil psicológico dessa mulher que 

tenta reaver o seu amor. Os personagens inseridos em sua vida citadina refletem 

não só sobre os problemas da sociedade, como violência e política, mas sobre 

aqueles inerentes à alma humana, o amor, a família, o eu. 

O experimentalismo linguístico continua em evidência. Saavedra 

(2010c) declarou, em entrevista, que foi lendo Lispector que ela percebeu como a 

linguagem poderia ser explorada de formas diferentes. Em suas obras, Carola 

Saavedra privilegia as formas fragmentárias e a linguagem também ratifica essa 

característica. A sintaxe das frases, segundo a norma culta, não é respeitada e 

em determinadas passagens, a pontuação resume-se a vírgulas como a 

reproduzir o pensamento que jorra ininterrupto, com ritmo, intenso, caótico, num 

fluxo de consciência. 

Schøllhammer (2012, p.32) salienta que “o sentimento pós-moderno de 

perda de sentido e de referência” é abordado pela literatura contemporânea. 

Dentro das obras analisadas fica claro observar os reflexos dessas perdas, 

através da fragmentação, do descentramento da narrativa. Micronarrativas se 

integram formando uma grande babuska. Assim, a estrutura da narrativa 

composta, tradicionalmente, por apresentação, complicação, clímax e desfecho 

não é seguida. De fragmentos, Saavedra monta uma das possibilidades da 

narrativa. O leitor, por sua vez, desmonta-a e a re-monta conforme lhe apraz. 
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Todavia, o final fica em aberto, como se lê em Flores Azuis. Escrevê-lo é tarefa do 

leitor. 

Outro elemento que perpassa o tempo é o interesse pelo realismo. 

Desde sempre a literatura preocupou-se com a realidade, a forma de lidar com o 

real é que foi adquirindo novos formatos. Para Schøllhammer (2012), a variante 

de realismo usada por escritores contemporâneos: 

 

[...] é um tipo de realismo que conjuga as ambições de ser 
‘referencial’, sem necessariamente ser representativo, e ser, 
simultaneamente ‘engajado’, sem necessariamente subscrever 
nenhum programa político ou pretender transmitir de forma 
coercitiva conteúdos ideológicos prévios (SCHØLLHAMMER, 
2012, p.54). 
 

Em O inventário das coisas ausentes, Carola Saavedra explora o tema 

dos governos ditatoriais. Para a literatura, não interessa puramente contar os 

fatos como elas foram, pois para isso existem os jornais. Como fazer então para 

abordar a realidade de modo diferente, peculiar? Saavedra opta por falar dessa 

realidade através de um ponto de vista diferente, a memória. Usando da 

linguagem literária, ela recorre a testemunhos como os da própria família, 

conforme veremos no próximo capítulo. 

Com isso, faz da obra uma oportunidade de refletir sobre a própria 

literatura. O que é fato e o que é ficção? A autora vale-se de testemunhos e 

documentos para, através da linguagem literária, recriar efeitos de realidade. 

História e ficção se juntam. Não seria a História também uma ficção? Tal 

estratégia narrativa pode ser mais bem compreendida à luz do fragmento da 

conversa em que o pai do narrador lhe entrega uma coleção com dezessete 

cadernos, nos quais, sob o seu ponto de vista, inventaria uma vida que o filho 

ignora ou desconhece: 

 

[...] me preocupa que os outros saibam o que aconteceu, e, 
principalmente, que você saiba o que aconteceu, a verdade. 
Porque o que importa está aqui, nestes cadernos, nesta caixa. A 
história, como ela realmente foi, a verdade, minha preocupação é 
com a verdade (SAAVEDRA, 2014a, p.117). 
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Maria Esther Maciel (2009), em As ironias da ordem, salienta que o ato 

de colecionar e a memória se relacionam intrinsecamente, “ao possibilitar a 

reconstituição (ainda que precária e arbitrária) de um passado disperso, em 

cacos, como um dos recursos plausíveis para salvar as coisas do esquecimento” 

(MACIEL, 2009, p.77). Ressaltamos, portanto, a ficcionalidade dos documentos, 

pois, são construídos de acordo com a percepção individual e sofrem influências 

de fatores como a memória e as relações de poder. A verdade não existe em sua 

forma singular. O pai do narrador, por exemplo, terá uma interpretação diferente 

para um mesmo fato também vivenciado pelo filho. 

“Há coisas que um homem não pergunta ao seu pai, coisas que devem 

ficar ali onde estão, no esquecimento, em silêncio” (SAAVEDRA, 2014a, p.88). 

Destacamos essa fala do pai do narrador como mote para refletirmos: haverá 

coisas cujo lugar deva ser o esquecimento? Será realmente possível o 

esquecimento?  

A narrativa de Saavedra também usa acontecimentos históricos como 

pano de fundo38. A ditadura Pinochet durou cerca de dezessete anos e os crimes 

cometidos, a exemplo do Brasil, eram de todo tipo: censura, restrições à liberdade 

de expressão, perseguição, prisão, exílio, tortura e execução de opositores ao 

sistema. O campo econômico era marcado por privatizações, pela invasão de 

multinacionais, pelo baixo investimento em setores públicos aliados ao 

crescimento contínuo das desigualdades sociais. Somente em 1990, a ditadura 

chilena chega ao fim, quando é eleito Patrício Aylwin para o cargo de presidente.  

Saavedra desvela o depois da ditadura, as marcas indeléveis deixadas 

na pele, na mente e no coração do ser humano. Teresa sofria pelo marido: 

“passava as noites insone, pensando no tempo em que o marido esteve preso, 

nos horrores que teria testemunhado, nos pesadelos inscritos no corpo” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.56). 

                                                           
38 Aqui, um adendo para que compreendamos o contexto chileno à época. O Chile iniciou a 
década de 1970 em meio a um embate na arena política entre socialistas e capitalistas. Em 1970, 
o socialista Salvador Allende foi eleito para a presidência. Sua meta era transformar o Chile em 
um estado socialista, promovendo o crescimento econômico e combatendo a desigualdade social. 
Os objetivos de Allende desagradaram às classes mais abastadas do país, aos militares e aos 
Estados Unidos que não queriam mais um país socialista nas Américas. As Forças Armadas, em 
11 de setembro de 1973, dão um golpe militar. O general Augusto Pinochet sobe ao poder e 
governa o Chile até março de 1990. 
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Em O inventário das coisas ausentes, há ainda outras passagens e 

micronarrativas que fazem alusão ao período ditatorial, ora no Chile, ora no Brasil: 

um filho que descobre que o pai era agente de tortura; o pai do narrador que 

ficara um ano exilado; desaparecimentos; o silenciamento ou o não conseguir 

falar. Traumas. Conforme vimos, as tensões entre vida e política, indivíduo e 

poder perpassam todas as relações humanas e também o texto. 

No fazer literário, inventário, diários, ensaio, minicontos e cartas se 

incorporam ao romance. Maciel (2009) chama a esse hibridismo textual, comum 

nas metaficções, de “escritas transgênicas”39 (MACIEL, 2009, p.108). Ela afirma 

que este se constitui em princípio estético marcante e que: 

 

[...] as fronteiras entre culturas, línguas, artes, estilos, espaços 
geográficos e campos do conhecimento se entrecruzam, abrindo-
se cada vez mais à multiplicidade e à heterogeneidade. As 
misturas têm se tornado um valor em nossa época e não mais 
uma transgressão (MACIEL, 2009, p.109). 
 

Em Flores Azuis, por exemplo, o hibridismo desdobra-se. O romance é 

construído por cartas intercaladas a capítulos de narrativa. Alterna-se também o 

foco narrativo. Se, nas cartas, a personagem A. é que narra sua desventura 

amorosa, nos capítulos é um narrador de terceira pessoa que observa e reporta 

ao leitor as reações de Marcos diante das cartas. A linguagem usada pela mulher 

reverbera a crise emocional pela qual passava: poucos pontos finais e muitas 

vírgulas para expressar a sucessão rápida dos fatos e as várias interrogações em 

perguntas mudas que faz ao ex-namorado. 

Ainda abordando a linguagem, Saavedra confere-lhe bastante 

poeticidade em determinadas passagens, sobretudo, nas cartas. Talvez como 

recurso para questionar a visão estereotipada de Marcos, que atribui às mulheres 

o gosto pela poesia.  

 

Digo tudo isso porque sempre me assusta esse vão, essa 
impossibilidade. Principalmente entre nós. Havia entre nós, 
sempre houve, um desencadeamento de conclusões falsas, de 
mal-entendidos. Eu dizia sempre, mas para você ou era ontem, ou 

                                                           
39 Maciel (2009, p. 112) assim define o texto híbrido que se “compõe de cruzamentos, enxertos, 
mesclas, justaposições de diferentes gêneros textuais”. 
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era noite ou era tarde. Então, ao dizer sempre, na verdade eu 
dizia: a mais profunda noite, o ápice da madrugada, sem saber, 
sem nunca saber o que eu dizia. Porque a verdade é que a gente 
nunca sabe, como era possível dizer tudo aquilo sem nunca 
saber? E era uma sensação constante, isso de poder criar a 
qualquer momento, algo inimaginável. Como alguém que tem 
dupla personalidade, ou alguém que, à medida que vai se 
pronunciando, imediatamente vai esquecendo as palavras e vive 
sempre na iminência de uma tela em branco. E eu andava 
apreensiva achando que, a qualquer momento, alguma coisa 
aconteceria. Alguma coisa sempre acontecia (SAAVEDRA, 2008a, 
p.76-77). 

 

Ou ainda em: 

 

Talvez entre o eu te amo e o amor propriamente dito haja um 
espaço intransponível. Talvez o tempo que passa. Mas não 
apenas. Talvez um inevitável desencontro. Essa incoerência 
(SAAVEDRA, 2014a, p.64-65). 
 

Se, em Flores Azuis, as vozes e falas são bem delimitadas, o mesmo 

não ocorre n’O inventário das coisas ausentes. O narrador de terceira pessoa é 

quem introduz a fala dos personagens, em discurso indireto livre. Assim, as falas 

não são demarcadas graficamente por aspas ou travessão, conforme podemos 

constatar na passagem em que o pai ensina Nina a jogar xadrez: 

 

Veja bem, ele dizia, este é o peão, o peão só é capaz de andar 
uma casa para a frente, a não ser na primeira jogada, que permite 
um deslocamento de duas casas, agora, para capturar alguma 
peça, você o movimenta na diagonal, entendeu? Ela fazia que sim 
com a cabeça, ele continuava (SAAVEDRA, 2008a, p.76-77). 
 

Nesse trecho também podemos observar a dificuldade de comunicação 

entre pai e filha metaforizada nessa tentativa de ensinar a uma menina de cinco 

anos um jogo de certa complexidade, usando de palavras como “diagonal”, bem 

incomum às crianças nessa faixa etária. 

Em ambos os romances, há hibridismo entre ficção e ensaio. Como já 

vimos, as narrativas metaficcionais são obras polivalentes por possibilitarem um 

entrecruzamento de criação, teoria e crítica. Tal entrecruzamento de gêneros tão 

diferentes só é possível através da metaficção, um instrumento profícuo a facilitar 

esse trânsito entre esses campos do universo literário. 
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Em O inventário das coisas ausentes, além de observarmos o processo 

de composição de uma obra, a figura do crítico literário aparece diversas vezes. O 

narrador-escritor avalia os escritos de Nina. “Digressões sem sentido, filosofias 

baratas, histórias de família [...] Prolixa” (SAAVEDRA, 2014a, p.26). Ele, por sua 

vez, tem seus rascunhos analisados pelo amigo Pedro. Leonor é a única leitora e 

crítica do romance “Paloma Negra”, escrito por seu falecido marido e condena-o à 

fogueira por considerá-lo uma vingança contra ela. 

No que tange a Flores Azuis, por exemplo, observamos o emprego de 

estratégias visando a que se estabeleça entre autor e leitor um pacto de leitura. 

Podemos, através do romance, acompanhar as dobras e desdobramentos do ato 

de ler. Marcos: recém separado, dificuldades para lidar com a família e com as 

mulheres; um homem sem atitude. Talvez, a bagunça de sua casa reflita o seu 

caos interior. “A ex-mulher [...] examinava com ar severo a desordem do 

apartamento, caixas de mudança espalhadas pela sala, os poucos móveis que ele 

comprara, uma planta ressecada que esquecera de regar” (SAAVEDRA, 2008a, 

p.35). Através desse personagem e à luz da teoria sobre a estética de recepção, 

refletiremos sobre a maneira como o leitor recebe a obra e os efeitos nele 

produzidos. 

A estética da recepção surgiu, em 1967, na Alemanha e propunha 

analisar a obra literária aos olhos do último elemento do tripé autor-texto-leitor. 

Hans Robert Jauss (1994, p.15-17,22), em A história da literatura como 

provocação à teoria literária, salienta que os marxistas, focados na premissa da 

literatura como espelho da realidade/sociedade, viam o leitor apenas como sujeito 

pertencente a uma classe social. Já os formalistas tratavam a literatura como 

objeto de investigação e que a função do leitor era desvelar os recursos literários 

utilizados na obra. Portanto, ao leitor, pouca importância era atribuída. Nessa 

fresta, brota a teoria da recepção em que Jauss foca o papel do leitor diante da 

obra.  

Didaticamente, Jauss (1994) divide suas ideias em sete teses. Todavia, 

abordaremos, de modo global, apenas aquelas que são mais pertinentes ao 

nosso objeto de estudo. Em uma dessas teses, o alemão refere-se à relação 

dialógica que se estabelece entre o texto e o leitor. O texto é produzido para ser 
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lido e, só na leitura, é que se efetiva e se atualiza. No entanto, cada leitor recebe 

a obra de forma diferente e, ainda, o mesmo leitor perceberá a obra diferente a 

cada leitura, assim como os leitores de épocas distintas. 

 Pensemos tais questões em Flores Azuis. A. concebe as cartas como 

ponte entre ela, escritora, e o leitor, seja ele o ex-namorado, Marcos ou nós. As 

cartas só ganham sentido a partir da leitura. Tais sentidos atribuídos por Marcos 

são diferentes daqueles que outros leitores atribuem. Isso ocorre porque cada 

leitor possui um “saber prévio” próprio, construído a partir da sua experiência 

literária e também de vida. Podemos ilustrar com a atitude de Marcos, que antes 

mesmo de abrir o primeiro envelope, “já imaginou que A. devia ser uma mulher, 

talvez pela letra, bonita, redonda” (SAAVEDRA, 2008a, p.18) e, também, que se 

tratava de uma carta, pois, “por algum motivo, tinha certeza de que era uma carta, 

desde o início” (SAAVEDRA, 2008a, p.22). Pensemos: quando começa a leitura? 

Antes mesmo de abrirmos o envelope, antes mesmo da primeira página. 

As palavras são pontes que ligam A. a seu ex. ou a Marcos ou a nós, 

leitores do romance, e, ainda, nós à escritora do romance. Saavedra opta por 

assinar as cartas com um simples A., letra que dá início a tudo que possa existir 

no mundo das palavras escritas. Ademais, ao identificar o destinatário das cartas 

apenas por “meu querido” reforça a ideia de proximidade, de que elas são 

endereçadas não só ao ex-, mas ao leitor Marcos e a todos nós leitores do 

romance.  

Nesse sentido, Linhares (2014, p.72) contribui com nosso pensamento 

ao fazer uma análise da linguagem em Flores Azuis. Segundo ele, Carola 

Saavedra cria um jogo linguístico ao omitir o nome do destinatário das cartas. A 

quem elas se destinam? Ao ex-, a Marcos, a mim, a você? Ao usar o pronome 

“você” repetidas vezes, “você” pode ser equivalente a todos. A leitura é para 

todos. Tal mecanismo pode ser observado neste excerto da primeira carta. 

 

Você em silêncio. Depois perguntou, parecido como?, você 
perguntou, e eu, sem prestar muita atenção, ainda com os olhos 
presos nas estantes, você a expressão consternada, algo que eu 
não entendia. Parecido como? O filme nas tuas mãos. O teu olhar 
não apenas distante, como era o teu olhar algumas vezes, mas o 
teu olhar que se fechava e encerrava em si um lampejo, a 
descoberta de um segredo, não sei, eu respondi, e lembro que 
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você disse, ainda tentando conter aquela raiva, aquela 
agressividade, de onde vinha? Parecido como?, você insistiu, e 
eu, quase sem pensar, para dizer alguma coisa, como se parecem 
as pessoas que você já viu algum dia, em algum lugar, e fica 
pensando que sim, que as conhece de algum lugar, sem descobrir 
nunca de onde. Um dèjà-vu, completei, você observando a capa 
do filme com cuidado, a foto do ator, um homem moreno de rosto 
belo, porém rude, em contraste com uma mulher loura, 
extremamente frágil, deitada sobre a cama. Você insistiu, o que 
você quer sugerir com isso?, você insistiu, o tom agressivo. E eu 
que não queria sugerir nada, porque aquilo não significava nada, 
eu que tinha dito aquilo por dizer, por que tudo deveria significar 
alguma coisa?, eu perguntei. Você disse que conhecia bem o 
filme, e que não, que vocês não se pareciam em nada, você e o 
personagem, muito menos o ator, o seu rosto lentamente em outra 
direção, minha imperceptível fuga [grifos nossos] (SAAVEDRA 
apud LINHARES, 2014, p.73). 
 

O enigma sobre o leitor a que se destinam as cartas não tem solução 

aparente. Quando Marcos descobre o endereço do antigo morador de seu 

apartamento, o pressuposto namorado de A., vai até ele. O homem, embora 

reconheça o seu nome e o antigo endereço nas cartas, afirma que as cartas não 

lhe dizem respeito. Quanto à mulher diz: “não conheço, não sei quem é, nunca vi, 

não me interessa, não tenho a menor ideia” (SAAVEDRA, 2008a, p.163). Já 

impaciente diante da insistência de Marcos, o homem lhe diz que tudo isso 

deveria ser uma brincadeira, um trote. 

Marcos, no início de sua leitura, avalia criticamente as cartas de A.. 

Atribui a forma prolixa, pouco clara, repetitiva e transbordante de emoções como 

características típicas das mulheres, além do gosto por cartas. Todavia, à medida 

que as cartas vão chegando, ele fica tão absorto e envolvido pela trama que 

esquece seus valores críticos. A leitura começa a agir nele e ele a interagir com 

ela.  

Um conceito relevante na obra de Jauss (1994) é o de horizonte de 

expectativa. 

 

A obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num 
espaço vazio, mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e 
invisíveis, traços familiares ou indicações implícitas, predispõe seu 
público para recebê-la de uma maneira bastante definida. Ela 
desperta a lembrança do já lido, enseja logo de início expectativas 
quanto a ‘meio e fim’, conduz o leitor a determinada postura 
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emocional e, com tudo isso, antecipa um horizonte geral da 
compreensão vinculado, ao qual se pode, então – e não antes 
disso –, colocar a questão acerca da subjetividade da 
interpretação e do gosto dos diversos leitores ou camadas de 
leitores (JAUSS, 1994, p.28). 

 

Tal horizonte de expectativa pode cumprir-se ou não durante a leitura. 

Ao abrir a carta Marcos vê que ela é digitada e pensa que “deveria ter sido escrita 

à mão, pensou, meio decepcionado” (SAAVEDRA, 2008a, p.24). Assim, o valor 

estético será definido pela distância entre a expectativa do leitor e a suscitada 

pela obra. As obras de qualidade obrigam o leitor a repensar, a alargar seu 

horizonte de expectativas. 

O leitor pega sua xícara de café e senta-se em sua poltrona favorita, 

mas a leitura não é confortável. São recorrentes o uso de termos que reforçam a 

impossibilidade de manter-se incólume diante das leituras feitas, “sentindo-se 

estranho, incomodado” (SAAVEDRA, 2008a, p.17); “sentia-se incomodado e ao 

mesmo tempo atraído” (SAAVEDRA, 2008a, p.17-18); “o  envelope aberto sem 

muito cuidado, aberto numa espécie de ânsia” (SAAVEDRA, 2008a, p.38); “o 

alívio, a carta estava ali” (SAAVEDRA, 2008a, p.55); “a noite inteira sem dormir, 

havia anos que não tinha insônia, o sono profundo, nada capaz de perturbá-lo, e 

agora aquilo, algo que o afligia” (SAAVEDRA, 2008a, p.139); “o envelope azul que 

encerrava toda uma busca, uma expectativa. Toda uma noite de insônia [...] as 

mãos suadas manchando o envelope” (SAAVEDRA, 2008a, p.154). Marcos, com 

uma carta nas mãos, “percebia que, pela primeira vez em muito tempo, algo 

realmente o atingia, o alcançava” (SAAVEDRA, 2008a, p.55). 

A leitura das cartas infiltra em Marcos e cobra dele, atitude. 

Acomodado ao extremo, preferia estar casado com uma mulher que há muito não 

amava, a ter que separar-se, montar um apartamento, tomar conta da filha nos 

fins de semana. Ele, que ao contrário da ex-mulher, nunca fora nem dinâmico 

nem bem relacionado. Ele, cuja vida tomava seus próprios rumos, agora era 

forçado a agir, a reagir ao que lia. Brota em seu interior a vontade de tomar em 

suas mãos, as rédeas da própria vida, pensava que “de agora em diante tudo 

seria diferente” (SAAVEDRA, 2008a, p.53). 
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Este é outro ponto interessante levantado por Jauss (1994): a relação 

estabelecida entre literatura e vida. A literatura é emancipadora, abre novos 

caminhos para o leitor não só no espaço da experiência estética, mas também na 

vida social, ao propiciar que o leitor modifique sua visão de mundo, de si mesmo e 

dos outros. 

A experiência da leitura logra libertá-lo das opressões e dos 
dilemas de sua práxis de vida, na medida em que o obriga a uma 
nova percepção das coisas. O horizonte de expectativas da 
literatura distingue-se daquele da práxis histórica pelo fato de não 
apenas conservar as experiências vividas, mas também antecipar 
possibilidades não concretizadas, expandir o espaço limitado do 
comportamento social rumo a novos desejos, pretensões e 
objetivos, abrindo, assim, novos caminhos para a experiência 
futura (JAUSS, 1994, p.52). 
 

Na última carta do romance, a mulher divaga sobre o objetivo dessas 

missivas. Ela escreve “o desejo de que exista em mim, em minhas palavras, algo 

capaz de te atingir e te transformar” (SAAVEDRA, 2008a, p.149). Tal excerto 

serve para pensarmos em qual é a função da literatura. “O que acontece depois 

que a história acaba?” (SAAVEDRA, 2008a, p.44). Mesmo depois do ponto final, 

existe algo. O texto passa a existir em nós, leitores, que já não podemos ser 

iguais àquele das primeiras páginas. Marcos transforma-se, muda sua rotina em 

casa, no trabalho, com a família, com os amores.  

 

 

2.3.4 O sujeito 

 

 

O polonês Zygmunt Bauman (-1925) tem vasta obra em que analisa a 

sociedade nesses tempos de Modernidade Líquida; por isso recorreremos aos 

seus estudos para falarmos do sujeito de uma sociedade líquido-moderna. 

Discutiremos algumas características desse período apontadas por Bauman 

(2001), uma sociedade que progride em muitas áreas, mas que precisa refletir 

sobre suas atitudes em relação a si e ao mundo. 

Para Bauman (2001), o sujeito líquido-moderno não acredita em nada, 

pois suas expectativas de um mundo perfeito foram frustradas. Antes, as pessoas 
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sabiam dos problemas do mundo, porém achavam que o governo e a sociedade 

poderiam mobilizar-se para resolvê-los. Agora, perderam-se as referências que 

tinham e vivem sem sentido. Vejamos o que provocou essa mudança. 

Na modernidade líquida, alguns paradigmas modernos sofrem grandes 

transformações. De acordo com Bauman (2001, p.14), os poderes “passaram do 

‘sistema’ para a ‘sociedade’, da ‘política’ para as ‘políticas da vida’”. As relações 

familiares adquirem um novo contorno. As pessoas têm liberdade e não precisam 

mais seguir regras tradicionais. O sociólogo (2001, p.105) aponta a fragilidade do 

casamento que já não é mais uma instituição sólida. Observemos essa questão 

em nosso corpus. O narrador de O inventário das coisas ausentes opta por não 

casar. Ele escolhe não comprometer-se seriamente, não quer que nada limite sua 

liberdade, além de um risco menor de sofrer, “eu não quero, nunca menti, desde o 

começo eu disse, se você quer casar. Ter filhos, essas coisas, está com a pessoa 

errada” (SAAVEDRA, 2014a, p.91). 

Vemos casos em que o matrimônio, antes tão almejado principalmente 

pelas mulheres, não é mais o foco. As mulheres começam a ter outros interesses 

pessoais e até profissionais. 

 

A bisavó de Nina (mãe do pai de sua mãe) foi uma das primeiras 
mulheres no Chile a dirigir um carro [...] ela sonhava entrar para a 
Escola de Belas Artes. Dizem que tinha talento. O pai não podia 
nem ouvir falar nessa ideia, não permitiria que a filha estragasse a 
vida e manchasse a honra da família por causa de um capricho 
(SAAVEDRA, 2014a, p.27). 
 

Sabemos que a conquista de direitos pela mulher é um processo longo 

e que ainda não se findou. O sistema patriarcal foi sendo minado aos poucos, 

mas ainda detinha poder. A bisavó de Nina, por exemplo, teve que se casar 

mesmo a contragosto e abrir mão de seus sonhos de ser artista. 

O fim do casamento através da separação torna-se mais comum. É o 

caso da avó de Nina que, ao descobrir que o marido tinha um filho fora do 

casamento, abandonou-o. Ou ainda de Marcos, de Flores Azuis, que vivia um 

casamento apenas de fachada ao qual a ex-mulher põe fim. As relações se 

fluidificam e no reino dos líquidos, as moléculas ficam mais distantes umas das 

outras. As pessoas circulam sem tanto apego. Torna-se comum o “morar juntos”.  
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Ilona era húngara. Apaixonou-se por um argentino e largou tudo para ir 

atrás dele. “Ele era casado. A família ficou furiosa, um meliante, quase um 

corruptor de menores, dizia a mãe. Ilona não se importou” (SAAVEDRA, 2014a, 

p.50). Com o passar do tempo, o argentino abandonou a família antiga e foi morar 

com a húngara. Percebemos que os valores e as perspectivas mudam e que as 

pessoas querem uma relação de qualidade, não importa que seja temporária. 

Conforme diz o poeta, “que seja eterno enquanto dure”40. 

Observa-se que a estrutura das famílias mudou. Nina e seu namorado, 

ambos foram criados somente pelo pai; a avó de Nina cuida sozinha das suas 

filhas; Marcos fica com a filha nos fins de semana apenas. As mulheres trabalham 

fora, ganham seu próprio dinheiro. A vida segue cheia de compromissos e 

afazeres. 

Outra diferença relevante é relacionada à instituição igreja. O mundo 

católico perdeu força. Uma gama de novos credos surge, talvez, como forma de 

estabelecer um porto-seguro em meio ao caos moderno. Há aqueles que em 

nada creem e, também, aqueles extremistas. Em O inventário das coisas 

ausentes, observemos a questão da religião. O avô de Nina era um ateu. 

Acreditava na ciência em detrimento da fé. Aos vinte e nove anos é desenganado 

pela medicina, Jesus lhe aparece e o cura. O homem torna-se um fervoroso 

pastor (SAAVEDRA, 2014a, p.40-42). Nina cresce em meio à crença absoluta do 

pai, ateu, na ciência e aos ensinamentos religiosos dos avós: “Nina é a neta do 

reverendo. Filha de um pai ateu” (SAAVEDRA, 2014a, p.16). 

A última instituição de que trataremos é o Estado. Se, antes, ele era 

responsável por manter a segurança e a ordem dentro de seu território, com a 

globalização as fronteiras se fluidificam, e o poder agora é “extraterritorial” 

(BAUMAN, 2001, p.18). As relações políticas e econômicas influenciam e sofrem 

influências do mundo todo. A tecnologia nos permite encurtar distâncias e 

comprimir o tempo. Ocorre, então, o que Bauman (2001, p.38) trata por 

desregulamentação. Isto é, as instituições que ditavam regras, ainda que 

coercitivamente, como o Estado, a igreja e a família, modificaram-se e perderam 

                                                           
40 Trecho do Soneto de Fidelidade, da obra: MORAES, Vinícius de. Antologia Poética. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009. 
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poder. O sujeito não tem mais referências e está por “si só”. O que era tarefa 

coletiva passou a ser individual. Proliferam-se assim a individualidade e o medo. 

O medo nasce da desregulamentação e da sensação de abandono do 

sujeito. Nas obras de Saavedra analisadas, a palavra medo é recorrente. 

 

O italiano, Guido, era um homem cheio de medos. Tinha medo 
de sair de casa, medo de assaltos, e de ser atropelado ou 
atingido por um raio ou por uma bala perdida, mas também tinha 
medo de ficar em casa, medo de levar um choque na tomada e 
morrer eletrocutado, e medo de morrer por envenenamento, e 
medo dos fungos e bactérias e ratos e ratazanas, e medo até 
mesmo de escorregar no assoalho. Tinha medo de doenças, as 
mais variadas, doenças tropicais, mas também doenças de climas 
temperados, e tumores, tinha muito medo de tumores, malignos, 
benignos, possíveis, e ainda não existentes. Medo de resfriados, 
gripes, e de sofrer um derrame e ficar paraplégico. Claro que tinha 
muito medo de viajar, e de andar a pé e de andar de carro e de 
andar de avião. Medo também de pegar um táxi ou um ônibus e 
até de andar de patinete. Antes de conhecer Joana, Guido morava 
com a mãe (apesar do medo de morar com a mãe), pois tinha 
medo de não mais morar com a mãe, e tinha medo de morar 
sozinho e tinha medo de morar com outra pessoa. Os medos de 
Guido eram tantos e tão variados que ele passava mais tempo 
tentando evitá-los, sem sucesso algum, do que fazendo qualquer 
outra coisa [grifos nossos] (SAAVEDRA, 2014a, p.33). 
 

Apenas nessa passagem, a palavra medo e seu plural aparecem 

dezoito vezes. “Guido se apaixonou. E a paixão provocou algo que Guido jamais 

imaginara, ao menos momentaneamente, os medos desapareceram” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.33-34). Joana opera um aparente milagre. Com a segunda 

filha do casal, Sophia, renascem também os medos de Guido, medos que o 

assolam de tal modo que culminam em suicídio. Esse fragmento é um exemplo de 

paródia, recurso muito utilizado nas metaficções. Tal passagem nos faz lembrar a 

obra infantil Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque de Holanda41 (1979), cuja 

protagonista tinha medo de tudo e, principalmente, do lobo. Este, por sua vez, é 

uma paródia do tradicional conto infantil. Em uma era de informação em tempo 

real, talvez reforçada pelo nome da filha de Guido, o sujeito líquido-moderno tem 

conhecimento de todos os males e mazelas do mundo, diante dos quais o medo 

(em menor ou maior escala) é uma reação natural. 

                                                           
41 HOLANDA, Chico Buarque. Chapeuzinho Amarelo. Editora José Olympio, 1979 
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De Flores Azuis destacamos esta passagem “eu que sempre tive tanto 

medo da violência, você sabe, não sabe? Por isso nunca cortar os pulsos e todo 

aquele sangue, o sangue, eu que sempre tive tanto medo do sangue” 

(SAAVEDRA, 2008a, p.58) ou “as pessoas quando perdem o medo são assim, 

incisivas e ao mesmo tempo doces” (SAAVEDRA, 2008a, p. 88). Mas o que é o 

medo?  

Bauman, em Medo Líquido (2008, p. 8), assim define este sentimento: 

“‘medo’ é o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância da ameaça e 

do que deve ser feito – do que pode e do que não pode – para fazê-la parar ou 

enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance”. Em O inventário das 

coisas ausentes, vemos a incapacidade do narrador de reagir diante do que lhe 

causa algum medo. O narrador só pensa, mas não fala. Pensa em respostas e 

ofensas para o pai, mas não diz nada. Pensa em dizer a Nina que ela é 

importante para ele, mas não o faz. Será que sua voz ecoa somente naquilo que 

escreve? Talvez sua coragem resida mesmo é no mundo das palavras. 

Para o sociólogo, o “medo é mais assustador quando difuso, disperso, 

indistinto, desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço nem motivo 

claros” (BAUMAN, 2008, p.8). O narrador é fragilizado pelo medo que parece 

amplificar-se, um medo tão grande que se generaliza: 

 

O menino não conseguia dormir, a cama grande demais, o quarto 
grande demais, a janela, e só ele ali, os móveis, o menino se 
sentia extremamente pequeno dentro daquele acúmulo de 
desproporções, o menino olhava para o teto e via as mais 
diversas formas ganhando vida, via as sombras que se 
desprendiam da luz que entrava pela fresta da cortina. Embaixo 
da cama vivem monstros, ele pensava, dentro do armário vivem 
monstros, nas gavetas da cômoda, nos bolsos dos casacos, nas 
meias dobradas nas gavetas, nos meandros do espelho, sob a 
cúpula do abajur, os monstros viviam nos mais diversos recantos, 
o menino pensava, os monstros não dormiam nunca, os monstros 
estavam sempre à espreita (SAAVEDRA, 2014a, p.107). 
 

Como lidar com o medo da morte, destino derradeiro? Segundo 

Bauman (2008, p.56-72), o sujeito líquido-moderno desconstrói ou torna a morte 

algo banal. O pai do narrador banaliza a morte ao dizer, reiteradas vezes, que não 

a teme e que são íntimos desde os dezenove anos.  Depois, resolve desconstruí-
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la. O medo está oculto em suas atitudes. Se a morte vem pôr termo a nossa 

existência terrena, ele não a espera vir naturalmente. Ele vai ao seu encontro e 

antecipa o seu fim: 

 

[...] um revólver na gaveta da escrivaninha, para quando chegasse 
o fim. Há quanto tempo estaria ali, aquela arma, há quantos anos 
ele a mantivera ali, aguardando aquele dia, aquele instante. A 
arma encostada junto à têmpora direita, capaz de qualquer 
silêncio. Mas agora o homem velho era um homem que 
sustentava o peso de uma arma, as mãos que tremiam porque 
tudo nele tremia, o dedo junto ao gatilho, era necessário não ter 
medo, nem fome, nem frio, nem qualquer sentimento inesperado... 
(SAAVEDRA, 2014a, p.120-121). 
 

Os medos são de infinitos tipos e estão em todas as partes. A 

sociedade líquido-moderna tem criado dispositivos que transformem uma “vida 

com medo [n]uma coisa mais tolerável” (BAUMAN, 2008,p.8), formas de garantir 

uma vida com mais segurança. Todavia, Bauman (2008, p.15)salienta que “a luta 

contra os medos se tornou uma tarefa para a vida inteira” (BAUMAN, 2008, p.15). 

Como lidar com os medos? Não há receita mágica. Cada um deve encontrar seus 

meios, como o narrador que busca na escrita exorcizá-los. 

Para viver é preciso enfrentar os medos, implica assumir riscos. Nesse 

ponto, o pai é bastante incisivo com o narrador: 

 

[...] você, que construiu uma vida pensando em sair correndo na 
primeira oportunidade, porque é assim que você vive, como se 
fosse sair correndo. Por isso você não tem nada, por pura 
covardia, porque você vive na ilusão de que é possível fugir 
(SAAVEDRA, 2014a, p.102), 
 

pois, não se pode abrir mão de ter as coisas por medo de perdê-las um dia: 

 

Tenho também Nina, mas não a tenho, tenho também um 
trabalho, mas não o tenho. É necessário coragem para possuir as 
coisas, o homem velho diz, porque coragem não é só sair por aí 
vociferando meia dúzia de ideias, coragem é ser capaz das coisas 
mais prosaicas, como ter coisas que te prendam a um lugar, que 
te amarrem, coisas que pesem sobre teus ombros (SAAVEDRA, 
2014a, p.102). 
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Talvez os medos contribuam para o individualismo. Para Bauman 

(2001, p.39), há uma mudança da sociedade. Se, outrora, ela era composta por 

cidadãos que visavam no bem coletivo, agora se constitui de indivíduos que se 

isolam em seus mundos particulares e que pensam apenas no bem próprio. 

Recorremos novamente à fala do pai, torturado por causa de seus ideais, que 

condena no filho, essa marca da sociedade líquido-moderna: 

 

[...] você que só se preocupa com você mesmo, o mundo, essa 
pequena ilha, apenas você e seus pequenos medos, suas 
pequenas vontades e esperanças, apenas você, e o outro, que 
morra, que sofra, que não tenha o que comer, o outro ali, invisível, 
não é? (SAAVEDRA, 2014a, p.103). 
 

O pai julga-se diferente daquilo que é o filho. 

 
Eu fui jovem numa época em que a história de um homem era a 
história do seu país. Porque, ao contrário de agora, o homem não 
ficava escondido em seu quarto, debaixo da cama, atrás da 
mesinha, ou diante do computador, o homem não tinha medo de 
morrer, por isso mesmo também não tinha medo da vida. Vida e 
morte estavam interligadas, sempre estiveram (SAAVEDRA, 
2014a, p.92). 
 

As relações sociais estabelecidas no local em que se vive também se 

modificaram. As pessoas reúnem-se em cidades, onde estranhos se encontram 

em “um evento sem passado. Frequentemente é um evento sem futuro” 

(BAUMAN, 2001, p.111). Um conjunto de indivíduos que partilham o mesmo 

espaço, mas não compartilham o princípio do bem comum, do coletivo. 

 

[...] o que eu sou é apenas isto, um homem de quarenta e seis 
anos que nunca deu nem nunca dará nenhuma contribuição 
significativa para a humanidade, nem para o seu país, nem 
mesmo para o seu bairro, seu prédio, seu apartamento de dois 
quartos, suas quatro paredes (SAAVEDRA, 2014a, p.96). 
 

As comunidades proliferam nas instâncias virtuais, por exemplo, 

pensemos nas comunidades do Facebook ou nos grupos do WhatsApp. Essas 

formas de comunicação mediadas pela tecnologia alimentam a falsa ideia de 

“amigo”, uma amizade apenas virtual. Há inúmeros “amigos” que se relacionam, 

numa ânsia de serem aceitos, mas que não estabelecem vínculos verdadeiros. 
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Apenas o mercado dita as regras. Comprar para ser, comprar para ser diferente, 

comprar para ser igual, comprar para ter prazer, comprar para ser feliz, ou melhor, 

ter um átimo fugaz de felicidade. E comprar de novo para obter mais uma migalha 

de alegria e de prazer. 

“Esforços para manter à distância o ‘outro’ [...] e a decisão de evitar a 

necessidade de comunicação, negociação e compromisso mútuo” são para 

Bauman (2001) uma das respostas concebíveis “à incerteza existencial enraizada 

na nova fragilidade ou fluidez dos laços sociais” (BAUMAN, 2001, p.126). Um bom 

exemplo é o narrador de O inventário das coisas ausentes, que demonstra viver 

num estado de tensão, de indecisão, traduzidos em ações ou pensamentos 

paradoxais. É o que vemos em: “[...] eu seria capaz de qualquer coisa para que 

ela nunca mais se aproximasse. Para que ela nunca me abandonasse” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.92), ou “a culpa é minha, eu digo, eu também não 

compreendo os meus próprios atos, minhas palavras” (SAAVEDRA, 2014a, 

p.104) ou, ainda, em: 

 

[...] você quase não me beija, você quase não quer sair de casa, 
você quase não fala comigo direito, e quando fala é com tanta 
impaciência, esse desamor. Para que você me quer aqui? Talvez 
seja melhor eu ir embora (SAAVEDRA, 2014a, p.99). 

 

O homem líquido-moderno vive num mundo fragmentado e essa 

fragmentação se reflete nele próprio. Se antes se pensava existir uma identidade 

única, agora há identidades, plurais, heterogêneas, que convivem em uma só 

pessoa. O sujeito não procura uma identidade, ele constrói identidades. Ele é um 

mosaico de identidades. Conforme afirma Bauman (2001, p.100), em nossa 

sociedade “coisas deliberadamente instáveis são a matéria-prima das 

identidades, que são necessariamente instáveis”. Identidade não é um produto 

que esculpe e arremata e, sim, um processo, um processo que não cessa.  

Esse incessante processo, aliado ao sentimento de perda de sentido e 

de referência da modernidade líquida, levam ao que Schøllhammer (2012) 

aponta, na obra de Noll, cujos “personagens se encontram em processo de 

esvaziamento de projetos e de personalidade, em crise de identidade nacional, 

social, sexual” (SCHØLLHAMMER, 2012, p.32). Eles estão em crise. A palavra 
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crise42 denota ação de separar, de distinguir, de decidir. Tal palavra traz implícita 

a ação de avaliar de forma crítica. Afinal, para decidir, separar ou distinguir antes 

se faz necessária a análise, a reflexão daquilo que analisamos. Nesse sentido, 

pensamos que toda crise é positiva.   

Os personagens de Saavedra também ilustram essa crise. Vivem um 

momento de reavaliação, de desconstrução e reconstrução (ou invenção) de si 

próprios. Em O inventário das coisas ausentes, a personagem Nina desnuda sua 

identidade-família através de seus diários, ao passo que percebemos a 

identidade-amor em processo de construção ou de transmutação. Já o seu 

“namorado” tenta, através dos escritos e da escrita, entender Nina e o seu próprio 

pai e, por conseguinte, a si mesmo. Ele tenta livrar-se da identidade de filho-

atormentado e construir a de um adulto-seguro.  

A crise vivida por Jaime perpassa as esferas pessoal e nacional. As 

crenças que possuía lhe foram sufocadas, não há mais projeto algum, seus ideais 

de política, governo e nação ruíram. Emerge a necessidade de reinventar-se, de 

criar novas identidades e prosseguir. 

Ou, ainda, em Flores Azuis, a crise social de Marcos que só se sente 

bem isolado, em seu microcosmo. Como lidar com a filha e com todas as outras 

mulheres? Como lidar com o mundo que nos cerca? Como lidar com os 

sentimentos e relacionamentos? Não podemos esquecer A. em crise de valores: 

vive um amor unilateral que se confunde com assujeitamento, em que respeito e 

autoestima inexistem e que sexo e violência se fundem. 

É interessante constatarmos que personagens como A., Marcos, Nina, 

o narrador-escritor e seu pai, Tereza, os avós paternos de Nina, Leonor e tantos 

outros vivem submissos, sob o domínio do namorado ou do marido, do pai, da 

família, da tradição, da religião, da ideologia militar ou política. Alguns deles 

conseguem sair dessa condição. É o caso de Marcos que deixa de viver sob as 

condições do acaso e das outras pessoas, para assumir-se como o dono da 

própria vida, aquele que escolhe o próprio rumo e que é o único responsável por 

                                                           
42 Crise: do Latim CRISIS, do Grego KRISIS, “julgamento, seleção, resultado de uma avaliação”, 
de KRINEIN, “separar, decidir, julgar”, de uma base indo-europeia KREI-, “discriminar, distinguir, 
peneirar”. Disponível em:<http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/crise/>. Acesso: 26 set. 
2015. 

http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/crise/
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suas escolhas. Ou Nina que parece se casar sem querer e tem uma vida conjugal 

sem respeito e sem companheirismo, mas que põe fim a esse casamento e tem 

oportunidade de agir, de fazer diferente. Outros passam a reproduzir o sistema de 

dominação ao qual são submetidos: de vítima a carrasco. É o caso do pai de 

Nina, criado segundo os rigores da fé, cria a filha pautando-se na ciência ou do 

pai do narrador.  

“Personagens dessubjetivados são levados por forças desconhecidas 

da fatalidade ou da coincidência, o que resulta num profundo questionamento 

existencial” (SCHØLLHAMMER, 2012, p.33). Observamos que isso é o que 

ocorre com personagens como o pai do narrador-escritor que busca, na sua difícil 

infância e na tortura pelos militares, motivos ou justificativas para seus atos em 

relação ao filho. Ao fim da vida, a identidade de pai mostra-se ainda em 

construção (ou desconstrução?). Ele sente a necessidade de mostrar para o filho, 

através dos cadernos, um pai diferente daquele que ele julgava conhecer. 

Observamos que a convivência das identidades nem sempre é pacífica e que elas 

não são fixas e nem estanques, são líquidas. Pela forma como é retratada a 

criação do menino, percebemos a fluidez das identidades: a postura pai-ditador 

(doutrina vivenciada e condenada pelo pai) sobrepôs-se à identidade-pai 

amoroso. Uma míngua enquanto a outra cresce, uma tem êxito e a outra 

fracassa: 

 

De nada adiantou todo o meu esforço, tudo o que eu fiz por você, 
os melhores colégios, os melhores livros, uma biblioteca em casa 
[...] Tudo isso que eu te ofereci, mas para quê? Para que você um 
dia fosse embora e nunca mais voltasse, para que você 
carregasse para sempre esse rancor, esse ódio que eu nunca 
entendi. Como se eu tivesse te feito algum mal, deliberadamente. 
Como se eu não estivesse, eu que estive ali, o tempo todo. [...] 
quando eu te vi pela primeira vez, você nos braços da sua mãe, 
soube que era minha obrigação, a obrigação de um pai, dar o 
melhor, e dar o melhor é também prepará-lo para o pior, o mundo 
é sempre o pior, é necessário ter coragem, é necessário ser forte, 
mas você, você saiu assim, fraco, covarde, encolhido numa 
cadeira... (SAAVEDRA, 2014a, p.84). 

 

Voltemos ao último encontro entre o narrador e seu pai. Depois de 

quarenta e seis anos, uma primeira aproximação: “meu filho, como é possível?, e 
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aquela era a primeira vez que ele me chamava de meu filho” (SAAVEDRA, 2014a, 

p.95). No fim da vida, uma necessidade de fazer compreender-se, de escrever 

uma nova identidade: 

 

[...] eu quero que você saiba, que você entenda. Mesmo que você 
se recuse, sempre se recusou, desde criança, você não queria 
entender coisa alguma [...] faço uma última tentativa, porque quer 
você queira quer não, você é meu filho (SAAVEDRA, 2014a, 
p.100), 
 

quiçá, de ser perdoado: 

 

[...] quero que você os leia, um por um, linha a linha, palavra a 
palavra, estão numerados, leia na ordem da numeração, é 
importante, leia atentamente, preste atenção aos detalhes, às 
minúcias, tudo tem significado, tudo é essencial, cada vírgula, 
cada palavra, e, eu tenho certeza, quando terminar a leitura você 
vai entender, e talvez me despreze um pouco menos, você vai 
entender, meus motivos, minhas preocupações, minhas batalhas, 
minhas lembranças, minhas impossibilidades, tudo o que fiz, 
desde o início, desde sempre. Porque estes diários foram escritos 
para você (SAAVEDRA, 2014a, p.117). 

 

Pensar a identidade como processo contínuo remete-nos à valorização, via 

metaficção, do processo de construção do texto literário. E o texto que 

escrevemos, seja literário ou não, permite que, mesmo findada a vida, novas 

identidades de nós sejam criadas a partir de nossos escritos. As escritas de si 

serão o assunto do próximo capítulo. 
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Nina diz, não é possível falar do outro sem falar de si mesmo. 

(SAAVEDRA, 2014a, p.46) 
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METAFICÇÃO E AUTOFICÇÃO: ENCONTROS POSSÍVEIS 
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CAPÍTULO 3 – METAFICÇÃO E AUTOFICÇÃO: ENCONTROS POSSÍVEIS 

 

 

Ao debruçar-se sobre a própria linguagem em seus processos de 

criação, as obras de Carola Saavedra nos permitem abordar algumas questões 

que tangenciam o que a crítica tem denominado de “escritas de si”. Tanto 

Resende (2008, p.20) quanto Schøllhammer (2011, p.24) apontam essa escrita 

com indícios autobiográficos e memorialistas como uma tendência de nossa 

literatura na contemporaneidade. 

Instigados pela epígrafe que escolhemos para este capítulo, uma frase 

atribuída à personagem Nina, em O Inventário das coisas ausentes, procuramos 

identificar possíveis rastros autobiográficos presentes em nosso corpus bem 

como pensar como a metaficção apontaria, também, para a autoficção. Este 

capítulo poderá ser analisado como um prolongamento do capítulo anterior, uma 

vez que a valorização do autobiográfico enquanto matéria para a escrita tem se 

configurado como elemento característico da literatura na contemporaneidade. 

 

 

3.1 Entre teorias 

 

Mas não consegui entender ainda 
qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

 
Cecília Meireles 

 
 

O pacto autobiográfico de Philippe Lejeune, publicado em 1975, foi um 

marco entre os estudiosos da crítica biográfica frente à necessidade de se pensar 

sobre os escritos autobiográficos, textos que gozavam de grande desprestígio 

enquanto objeto científico. As releituras feitas pelo próprio Lejeune, anos depois, 

apontam caminhos diversos sobre um tema também complexo: autobiografias? 

Autoficções? A partir do ponto de vista do pacto firmado com o leitor, de acordo 

com Lejeune (2008, p. 14), a autobiografia define-se como “narrativa retrospectiva 

em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua 

história individual, em particular, a história de sua personalidade”. Assim, para que 
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um texto seja considerado como autobiográfico é necessário que o autor seja 

também narrador e personagem da própria obra estabelecendo com o leitor um 

pacto pautado na identidade. 

Movido pelo O pacto autobiográfico, de Lejeune, o francês Serge 

Doubrovsky, em 1977, escreveu Fils43. Nesse romance, ele narra a própria vida 

de forma literária. Coincidiam o nome do autor, do narrador e do personagem, 

condições que, de acordo com Lejeune (2008), seriam suficientes para que ele 

fosse classificado como autobiografia. No entanto, Doubrovsky optou por definir 

sua obra como autoficção: um gênero híbrido que mescla biografia e ficção, ou 

por um ângulo diferente, realidade e ficção, factual e ficcional. O romancista e 

crítico francês o define assim como “ficção, de acontecimentos de fatos 

estritamente reais; se se quiser, autoficção” (DOUBROVSKY apud FIGUEREDO, 

2010, p. 91). 

No Brasil, segundo Luciana Hidalgo (2013), podemos apontar como um 

dos pioneiros dessa vertente, Lima Barreto, que usava o seu nome e a vida 

pessoal para compor suas obras mesmo antes das definições de Lejeune e 

Doubrovsky. Como exemplo, cita Recordações do escrivão Isaías Caminha, de 

1917, em que o personagem principal seria uma representação do próprio Barreto 

que critica os intelectuais e a imprensa, meios dos quais fazia parte. 

Miguel Sanches Neto (ACADEMIA, 2015), em ciclo de conferências 

intitulado “Os ficcionistas”, realizado na Academia Brasileira de Letras44, discutiu 

sobre a autoficção em O Ateneu. Algumas de suas colocações podem alargar a 

nossa compreensão sobre o uso dessa estratégia narrativa. De acordo com ele, 

os textos autoficcionais têm sido depreciados por parte da crítica, considerados 

“uma viagem em torno do umbigo do escritor” e que esses críticos alegam que o 

excesso de memórias e de vida diminuiriam a qualidade desses textos literários. 

Para ele, este movimento faz parte da construção moderna da literatura e não se 

trata de uma “facebookização” da literatura, mas uma característica marcante da 

nossa produção literária. 

                                                           
43 DOUBROVSKY, Serge. Fils. Paris: Galilée, 1977. 
44 Disponível em: <http://www.academia.org.br/noticias/o-ateneu-de-raul-pompeia-como-precursor-
da-autoficcao-sera-discutido-na-palestra-de>. Acesso: 13 out. 2015. 

http://www.academia.org.br/noticias/o-ateneu-de-raul-pompeia-como-precursor-da-autoficcao-sera-discutido-na-palestra-de
http://www.academia.org.br/noticias/o-ateneu-de-raul-pompeia-como-precursor-da-autoficcao-sera-discutido-na-palestra-de
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Com Bauman (2001), observamos a acentuada presença na sociedade 

líquido-moderna do fenômeno da individualização e do egocentrismo. Será 

mesmo a autoficção um reflexo ou uma consequência disso? Será então uma 

prática narcísica? Sim e não. Percebemos que o narrador fala de si, mas de si 

como parte de um todo, ou seja, ele está inserido em uma sociedade e seus 

medos e anseios são, na verdade, parecidos com os de todos. Talvez isso 

justifique a falta de nome do narrador de O inventário das coisas ausentes e da 

remetente das cartas azuis, pois eles podem ser qualquer um e todo mundo.  

Sanches Neto (ACADEMIA, 2015) procura investigar a tendência 

brasileira para a autoficção. De acordo com os estudos desse crítico e escritor, 

ela seria proveniente da nossa forte tradição com as crônicas literárias. Ele busca 

em “A crônica”45 – uma das crônicas da obra Ivan vê o mundo (1999), de Ivan 

Lessa – dois argumentos que endossariam essa tese: o primeiro é que temos 

necessidade de registrar o que passa na esfera pessoal diante da consciência da 

rapidez do tempo e, o segundo, é a valorização do “eu”. 

As narrativas autoficcionais e autobiográficas suscitam muitas 

polêmicas, nas quais não nos aprofundaremos. Uma das críticas é a 

impossibilidade de se delimitar o que é fato daquilo que é ficção. Talvez a 

passagem em que o narrador de O inventário das coisas ausentes comenta sobre 

o gosto por momentos intermediários como crepúsculos e alvoradas, possa ser 

lida como uma metáfora do processo autoficcional. 

 

[...] o dia que não acaba nunca , e vai se estendendo, misturando-
se pouco a pouco à noite, feito uma aquarela [...] caminhamos 
acompanhados por luzes que não sabemos e de uma incipiente 
lua cheia, ou raios de sol, agarrados ao dia que não vai embora 
(SAAVEDRA, 2014a, p.35). 
 

Tal indefinição de fronteiras poria o leitor diante de uma encruzilhada: 

ler a obra considerando seu valor ficcional ou o referencial46? Pensamos que se a 

autoficcção nasce nesse espaço/momento inextrincável entre a luz do luar (tendo 

                                                           
45 A crônica está disponível em:<http://www.bbc.com/portuguese/cronica.htm>. Acesso: 13 out. 
2015. 
46 Embora nós saibamos que, mesmo em se tratando de autobiografia, não é possível ler literatura 
a partir do referencial. 

http://www.bbc.com/portuguese/cronica.htm
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a noite como metáfora para a imaginação, o oculto) e os raios de sol (o dia como 

metáfora do que é visível, factual), ela não é nem fato nem ficção e, sim, uma 

terceira coisa, uma mescla. Haveria necessidade de delimitá-los? Nos textos 

autoficcionais, o factual e o ficcional estão imbricados, haja vista que o autor 

retoma fatos da própria vida através da memória e mistura a outros inventados. 

Pervertendo o poema de Cecília Meireles – nem isto, nem aquilo –, isto e aquilo: 

que bom que podemos “estar ao mesmo tempo em dois lugares” e assim viver 

nesse novo espaço intersticial que se cria. Perguntar “qual é melhor: se é isto ou 

aquilo” ou ainda qual é mais verdadeiro, desmereceria à literatura o seu status de 

arte. 

Nesse ponto, metaficção e autoficção se aproximam, considerando-se 

que a primeira escancara a ficcionalidade da narrativa, um mundo construído, 

elaborado através da palavra. Ciente desse fato, o leitor acostumado às 

metanarrativas não acredita mais na suposta fidelidade ao real das autobiografias, 

por isso as compreende como narrativas autoficcionais. Doubrovsky, o criador 

deste neologismo, interpreta a autoficção como uma forma contemporânea da 

autobiografia (DOUBROVSKY, 2011, p.25, apud MARTINS, 2014, p.50). 

Narrativas essas em que o leitor reconhece que os fatos da vida são 

reconstruídos ficcionalmente, primeiro pela memória e depois pela escrita.  

Torna-se cada vez mais árdua a missão de tentar delimitar o que é real 

e o que é ficcional. Ainda que algo seja um fato, ao ser reconstruído por meio de 

um discurso como o literário, ele também não se torna ficção? Distinguir o real 

torna-se cada vez mais difícil. Pensemos nas imagens construídas pelas redes 

sociais. Quem, de fato, somos? Essa multiplicidade de “eus” nos remete à 

artificialidade e à constante metamorfose das identidades. Cria-se, nas 

autoficções, um novo pacto com o leitor, sem compromisso com o factual, o real. 

Ele lida bem com a ambiguidade e sabe que aquilo que lê pode ou não ser 

verdade, e isso não lhe interessa. 

Calligaris (1998) valoriza a sinceridade do autor autoficcional como 

elemento determinante. Para ele, “a sinceridade se separa, até conceitualmente, 

da verdade e se torna um valor diferente e hierarquicamente superior” 

(CALLIGARIS, 1998, p.45). Não se trata mais de algo ser verdade ou mentira, fato 
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ou ficção. O importante é que o autor o diga com tamanha sinceridade que pareça 

ser verdadeiro até mesmo aquilo que não o é. 

A intimidade também é posta em discussão. As fronteiras entre o 

público e o privado tornam-se mais fluidas. Retomando as redes sociais como 

exemplo, em nossa cultura há uma superexposição e superexploração da 

intimidade. Segundo Arfuch (2010), além das formas biográficas tradicionais como 

cartas, diários, biografias e autobiografias, na contemporaneidade surgem os 

testemunhos, perfis, talk  e reality shows, entrevistas, relatos de autoajuda dentre 

outros (ARFUCH, 2010, p.15) que alavancam a exposição do que é (era) íntimo. 

Em uma conversa com o namorado, Nina confessa a ele que ir ao 

cinema com alguém é uma declaração de amor. Para ela, “ir ao cinema é algo 

extremamente íntimo [...] Claro que é, você fica ali no escuro, ao lado de uma 

pessoa, os dois em silêncio, é como se você dormisse ao lado dela e sonhasse o 

mesmo sonho” (SAAVEDRA, 2014a, p.21-22). Assim, percebemos que definir o 

que é íntimo, mais do que nunca, é uma questão de subjetividade, que varia de 

pessoa para pessoa. 

“Abro ao acaso, vejo que há um trecho sublinhado. Leio. 

Instintivamente, fecho o livro. O que fazer com as frases sublinhadas por outra 

pessoa, essa invasão, essa repentina intimidade” (SAAVEDRA, 2014a, p.63). 

Nesse trecho de O inventário das coisas ausentes, o personagem abre um livro 

da esposa e ao ler os grifos dela, recua, por considerar isso uma invasão de 

intimidade. Os grifos são o que ela considera, em sua intimidade, como 

importante ou coisas que a afetam de alguma maneira. Este sentimento de 

indiscrição está na contramão do que vemos. Percebemos que talvez resida aí 

neste acesso à intimidade alheia, a justificativa para o sucesso dos textos com 

teor (auto) biográfico. 

Todavia, a postura do mesmo narrador não é coerente, ou, antes, 

revela a ambiguidade de seu comportamento, uma atitude que representa a 

posição paradoxal do leitor diante da intimidade alheia: pode haver certo pudor, 

mas a curiosidade fala mais alto. Vejamos o excerto: “Nunca li os diários, eu 

disse, joguei fora naquela mesma noite. Sei que você os deixou para mim, mas 

preferi não ler, preferi não me aproximar daquela tua intimidade” (SAAVEDRA, 
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2014a, p.64). Ou em: “você sumiu sem dar nenhuma explicação e me deixando 

aqueles diários [...] de onde você tirou que eu teria interesse em ler os teus 

garranchos, tuas histórias sem pé nem cabeça, quem te dera o direito?” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.39). O narrador mente, o desejo de ver o que Nina 

escreveu prevaleceu sobre suas convicções, principalmente, porque se tratava 

dos escritos de Nina. Esta, ao contrário de sua esposa, exercia sobre ele grande 

fascínio, despertava-lhe interesse. 

As pessoas escrevem sobre si por diferentes motivos: para lembrar, 

para conhecerem a si mesmas, para não esquecer, para perpetuar fatos e 

memórias. Segundo Calligaris (1998), a marca da subjetividade de quem fala ou 

escreve constitui-se em forte argumento de autoridade em nossa cultura 

(CALLIGARIS, 1998, p.44). Quem escreve também tem sua importância. Então, 

percebemos que há um retorno do autor.  

O autor volta a ter certa importância nas autoficções, não como outrora 

em que pensavam que ele detivesse o sentido da obra. Para Schøllhammer 

(2011), na literatura brasileira contemporânea, há uma “tendência em revalorizar a 

experiência pessoal e sensível como filtro de compreensão do real” 

(SCHØLLHAMMER, 2011, p.106-107) e que “a matéria autobiográfica fica de 

certo modo preservada sob a camada do fazer ficcional e, simultaneamente, se 

atreve a uma intervenção na organização do ficcional, em um apagamento 

consciente dessa fronteira” (SCHØLLHAMMER, 2011, p.107). 

A matéria autobiográfica teima em resistir, assim como a memória 

(lembranças). Às vezes, como sulcos profundos ou como tênues marcas quase 

invisíveis na tábua de cera da ficção. Vejamos como isso se dá no excerto que 

transcrevemos. 

Como um assassino que apagou da memória o momento do 
crime, e agora os gestos harmoniosos e a voz suave e pausada, 
agora todo um equilíbrio. Mas ficou naquele espaço um vestígio, 
uma névoa. E, ainda que se apague, e depois voltemos a escrever 
por cima, mesmo que debaixo de mil camadas, sempre algo que 
delata, algum atrito, ainda que gestos harmoniosos e a voz suave 
(SAAVEDRA, 2008a, p.109). 

 

Então, qual a importância do autor nas narrativas autoficcionais? Para 

Klinger (2006), “o autor retorna não como garantia última da verdade empírica e 
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sim apenas como provocação, na forma de um jogo que brinca com a noção do 

sujeito real” [grifos da autora] (KLINGER, 2006, p.47). O ato biográfico permite 

construirmos imagens, subjetividades, personas, identidades. Para Calligaris 

(1998), compor uma imagem de si para os outros tem se tornado fator marcante 

em nossa cultura. Ele salienta que, para o escritor, “sua vida e seu ato 

autobiográfico tendem a constituí-lo como uma imagem que vive no e pelo olhar 

dos outros” (CALLIGARIS, 1998, p.55). Em outras palavras, não escrevemos o 

que somos, mas como queríamos ser ou ser vistos pelos outros. 

Isso traz à baila a compreensão da escrita autobiográfica como 

performance estabelecida por Elisabeth Bruss (1976)47 e retomada por Calligaris 

que assim resume: “o sujeito que fala ou escreve sobre si, portanto, não é o 

objeto (re)presentado por seu discurso reflexivo, mas tampouco é o efeito, por 

assim dizer, gramatical de seu discurso. Falando e escrevendo, literalmente,  ele 

se produz” (CALLIGARIS, 1998, p.49). 

Esse pensamento é compartilhado por Klinger (2006) que também 

observa, nos textos autoficcionais, o seu caráter performático, funcionando como 

uma “dramatização de si”, onde o sujeito é duplo, autor (ator) e personagem, tal 

como no teatro.  Segundo ela, “a dramatização supõe a construção simultânea de 

ambos, autor e narrador” (KLINGER, 2006, p.59).  O escritor tem uma persona 

pública que quer que os outros conheçam, mas mantém outras em que conserva 

a sua intimidade. 

Como podemos ler nosso corpus à luz das teorias que versam sobre a 

escrita de si? Carola Saavedra, inserida como está no meio acadêmico, tem um 

papel duplo, pois, ao escrever ficções, ela também pode teorizar sobre a escrita e 

suas questões. Entrevemos a discussão do biográfico através das epígrafes 

escolhidas para O inventário das coisas ausentes. 

A frase que antecede o Caderno de Anotações é de Max Frisch: “Todo 

mundo, mais cedo ou mais tarde, inventa uma história que acredita ser sua vida” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.5). Para Calligaris (1998, p.48), “sempre se escreveram 

histórias de vidas, por outro lado, a ideia de que a vida é uma história é moderna”. 

Ainda para ele, autobiografia precede a biografia no sentido que uma pessoa 
                                                           
47 Calligaris refere-se ao ensaio: BRUSS, Elisabeth .Autobiographical acts: the changing situation 
of a literary genre: Baltimore, John Hopkins. University Press, 1976. 
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precisa antes organizar internamente a narrativa da experiência da própria vida, 

completando as lacunas da memória com coisas inventadas. Somente depois de 

pronta essa “autobiografia” é que ela pode ser reportada ou não a outrem, a 

“biografia”. Portanto, a nossa vida vivida é diferente da vida escrita, somos um 

livro de ficções. 

Precedendo Ficção, Saavedra empresta de Lucian Freud48 o trecho 

“Everything is autobiographical, and everything is a portrait, even if it´s only a 

chair49” (SAAVEDRA, 2014a, p.69). Aqui, retomemos a epígrafe que abre este 

capítulo de nossa pesquisa. Será possível falarmos dos outros sem falarmos de 

nós mesmos? Foquemos o escritor. Ele é o filtro que capta o mundo ao seu redor. 

Ele o faz de modo particular, segundo critérios implícitos, de acordo com suas 

vivências e subjetividade. Logo, o que ele vê, não é percebido da mesma maneira 

por outrem. O escritor deixa marcas de si ao escrever (sobre) o outro.  

Pensando na pintura, por exemplo, podemos ilustrar o caráter 

representacional da linguagem bem como o fato de que a mesma cena será 

retratada de modo distinto, tão logo mudemos o pintor. Em suma, a escrita do 

outro é também escrita de si e a escrita de si também é do outro. O eu e o outro 

não são elementos estanques, eles se inter-relacionam, se “contaminam”. 

“Contaminação” que, para nós, não é negativa ou se constitua em demérito. Sob 

esse aspecto, seria impossível dissociar vida e obra, isto é, se tratamos de uma 

obra, dentro dela pulsa a vida de quem a produziu. 

Nos moldes de Lejeune (2008), nenhum dos romances que são objeto 

de nossa pesquisa poderia ser considerado autobiográfico, a não ser que em 

Flores Azuis, o A. que assina as cartas fosse de Andrea, o segundo nome de 

Saavedra. Todavia, não dispomos de elementos textuais ou extratextuais que 

possam dar margem a essa tese. Não aparece o nome de Carola Saavedra em 

nenhum personagem ou em nenhuma situação dentro da ficção ou, ainda, a 

escrita de um “eu” que supostamente poderia ser o “eu” da autora. 

                                                           
48 Lucian Michael Freud (1922-2011) foi um pintor britânico nascido na Alemanha e era sobrinho 
de Sigmund Freud. Algumas de suas pinturas: Benefits Supervisor Sleeping(1995), Woman with a 
Daffodil (1945) e Portrait of Kitty (1948-1949). 
49 Na nossa tradução: “Tudo é autobiográfico e tudo é um retrato, mesmo que seja apenas uma 
cadeira”. 
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Entretanto, são alguns elementos marginais associados a entrevistas 

da autora que nos permitirão desvelar traços biográficos. Centralizaremos nossa 

atenção em O inventário das coisas ausentes a partir do qual buscamos 

estabelecer uma interface entre a vida de Saavedra e a obra. Assim, esse não é 

romance autobiográfico ou uma autoficção, mas um texto com passagens 

autoficcionalizadas. O conceito de autoficção, cuja definição foi sofrendo 

alterações, foi ampliando seus limites e permite “sim, que o autor invente e se 

reinvente de diferentes formas através do texto literário” (MARTINS, 2014, p.26). 

 

 

3.2 Traços autobiográficos: aproximações entre vida e obra 

 

 

Conforme dissemos, usaremos de entrevistas50 para rastrearmos 

alguns traços biográficos deixados pela autora em seu romance. A entrevista, 

segundo Arfuch (2010, p.23), “condensa admiravelmente os ‘tons’ da época: a 

compulsão de realidade, a autenticidade, o ‘ao vivo’, a presença”. Tal escolha 

ainda se justifica pelo fato de tratarmos de uma autora jovem, com pouca fortuna 

crítica acumulada, e que tem a mídia como aliada para a divulgação de seu 

trabalho.  

Martins (2014), com sua tese de doutoramento intitulada Autoficções: 

do conceito teórico à prática na literatura brasileira contemporânea pode contribuir 

para pensarmos o emprego dessa estratégia em determinadas passagens do 

romance de Saavedra. Segundo a pesquisadora, a autoficção permite “misturar 

os gêneros, modificar a forma, ousar, experimentar, escrever um texto de 

estrutura híbrida” (MARTINS, 2014, p. 25), outras possibilidades além da narração 
                                                           
50 As entrevistas utilizadas são três: SAAVEDRA, Carola. Em novo livro, Carola Saavedra busca 
temas diferentes e mais maduros. Entrevista concedida a Guilherme Sobota, Jornal Estadão, 
Caderno de Cultura, 21 abr. 2014. Disponível em:<http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,em-
novo-livro-carola-saavedra-busca-temas-diferentes-e-mais-maduros-imp,1156566>. Acesso: 15 
set. 2015. A segunda refere-se a Carola Saavedra no Paiol Literário, com mediação de Rogério 
Pereira e edição de Luís Henrique Pellanda, em 19 de maio de 2010. Disponível em: 
<http://rascunho.gazetadopovo.com.br/carola-saavedra/>. Acesso: 12 out. 2015. A última é: 
SAAVEDRA, Carola. Em novo romance, Carola Saavedra apresenta conflitos familiares. Entrevista 
concedida à Vanessa Selicani. Metro Jornal, 11 jun. 2014d. Disponível em: 
<http://www.metrojornal.com.br/nacional/cultura/em-novo-romance-carola-saavedra-apresenta-
conflitos-familiares-98503>. Acesso: 29 out. 2015. 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,em-novo-livro-carola-saavedra-busca-temas-diferentes-e-mais-maduros-imp,1156566
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,em-novo-livro-carola-saavedra-busca-temas-diferentes-e-mais-maduros-imp,1156566
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/carola-saavedra/
http://www.metrojornal.com.br/nacional/cultura/em-novo-romance-carola-saavedra-apresenta-conflitos-familiares-98503
http://www.metrojornal.com.br/nacional/cultura/em-novo-romance-carola-saavedra-apresenta-conflitos-familiares-98503
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em prosa. Essa liberdade de forma vai ao encontro das propostas de Saavedra 

que, conforme vimos, explora e hibridiza outros gêneros textuais.  

A escrita autoficcional, segundo Martins (2014, p.23-25), permite que 

determinadas passagens – fragmentos da vida e não ela toda, de forma linear –, 

sejam usados como matéria para a ficção. Essa flexibilidade possibilitou, a nosso 

ver, que, em algumas passagens de O inventário das coisas ausentes, Carola 

Saavedra ficcionalizasse eventos e pessoas da sua vida pessoal. Ela disse ao 

Metro, em 2014, que: 

 

[...] a história do avô de Nina, cineasta ateu que se converte à 
religião depois de uma cura milagrosa, é baseada, sob alguns 
aspectos, na vida do meu avô. É claro que ao passá-la para a 
ficção eu incluí uma série de situações que nunca existiram 
(SAAVEDRA, 2014d, p.1). 

 

Nessa fala de Saavedra fica evidente a fusão do factual e do ficcional. 

Em entrevista ao Estadão (SAAVEDRA, 2014c), a escritora afirmou que toda a 

sua família, de forma direta ou indireta, fora afetada pela ditadura, assunto por ela 

abordado no romance. Segundo ela, “após o golpe, a família se espalhou pelo 

mundo, alguns por motivos políticos, como meu tio que era líder sindical e teve 

que se exilar na Dinamarca, e outros, como meu pai, forçados a um exílio 

econômico” (SAAVEDRA, 2014c, p.1).  

Ainda entre essa entrevista e o romance, façamos as seguintes 

aproximações: Nina, protagonista feminina de O inventário das coisas ausentes, 

assim como Saavedra, é chilena, veio viver no Brasil e morou por um período na 

Europa. Um outro exemplo é que, talvez, seja a vida do supracitado tio, o tema 

para uma das micronarrativas: a de Jaime e Teresa. Ele, um militante que forçado 

pela ascensão de Pinochet, fica exilado na Dinamarca onde passa a viver.  

Outro ponto de afinidade que podemos definir é que Nina se casa e vai 

morar na Europa com seu esposo. Saavedra, em terras europeias, foi casada 

com um alemão. Um gosto comum à autora e a alguns personagens é a paixão 

pelos livros: o narrador-escritor, o pai, Alberto, Luiza, cuja “biblioteca se estende 

por toda a sala de estar, veio com ela quando casamos, eu penso, casei com uma 

mulher e com a biblioteca dessa mulher” (SAAVEDRA, 2014a, p.26). Ainda nessa 
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última entrevista mencionada, Saavedra comenta que as leituras é que 

despertaram-lhe o desejo de escrever: 

 

Como sempre gostei de ler, sempre me vinha a ideia de criar. Era 
como eu vivia a literatura na infância. A literatura era criar 
mundos. Eu pensava muito sobre isso: ‘Um filme nos oferece uma 
imagem pronta. O livro não. A gente pode imaginar o que quer’. O 
livro me dava essa liberdade (Saavedra, 2014d, p.1).  

 

Ademais, o ofício de escritor também coincide com a do narrador-

escritor do romance (embora não fosse um profissional) que ainda era professor. 

Ambos mantêm em comum a forma de produzir a ficção. O modus operandi 

adotado pelo narrador coincide com o de Saavedra, que, em entrevista ao Paiol 

Literário, descreveu assim o seu processo criativo: 

 
Estou juntando ideias. Trabalho com cadernos. Vou a uma 
exposição, faço minhas anotações. Vejo um filme, vou anotar. 
Ouvi um diálogo interessante, anoto. Penso em possibilidades de 
enredo que poderei desenvolver algum dia, mas que 
provavelmente nunca vou usar. Vou juntando, mas sem pensar 
em escrever nada. Acho que isso também é parte do processo de 
criação de um livro. Mesmo que você não esteja pensando em 
algo específico. Depois de um ano, um ano e meio, aí sim, surge a 
necessidade: ‘Agora tenho alguma coisa a dizer’ (SAAVEDRA, 
2010c, não paginado). 
 

Percebemos que esse modo de criar da escritora foi o mesmo revelado 

em seu último romance. Martins (2014) cita a tentativa de estudiosos em expandir 

o campo teórico da autoficção, dentre eles, destaquemos Colonna. Para ele, 

segundo Martins (2014), os textos autoficcionais desdobram-se em quatro tipos51. 

Chamou nossa atenção o que ele nomeia autoficção especular: um reflexo do 

autor ou do livro dentro do próprio livro. O autor não tem que aparecer como 

elemento central, “pode ser somente uma silhueta; o importante é que ele vem se 

colocar no canto de sua obra, que reflete, então, sua presença, como um espelho 

o faria” (COLONNA apud MARTINS, 2014, p.27-29). Isso se configuraria, por 

outro ponto de vista teórico, como uma imagem do autor posta em abismo.  

                                                           
51 Conforme Colonna apud Martins (2014, p.27-29), os desdobramentos da autoficção são: 
autoficção fantástica, autoficção biográfica, autoficção especular e autoficção intrusiva. Conferir 
em: COLONNA, Vincent. Autofiction & autres mythomanies littéraires. Auch: Tristram, 2004. 
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Não pretendemos, aqui, classificar, a todo custo, O inventário das 

coisas ausentes como narrativa autoficcional. Comprovamos apenas a 

coexistência no romance de trechos de autoficção e aventamos, ante às 

flexibilizações do conceito, a possibilidade de um olhar autoficcional que nos 

permite associar a figura do narrador à de Saavedra, pois, embora não haja a 

coincidência de nome (o narrador não tem nome, sabemos apenas que é um 

homem), haveria uma forma diferente de assinatura, uma forma diferente de 

identificação: o modo de criar. 

É interessante uma última colocação sobre os apontamentos de 

Martins (2014, p.23) segundo a qual, nas autobiografias, o movimento que se 

estabelece é da vida para o texto, normalmente vidas de famosos. Já na 

autoficção, o processo é inverso: a atenção desloca-se do texto para a vida, 

comumente de escritores. Caminho esse último feito por nós em nossa pesquisa. 

Em outras palavras, escolhemos uma autobiografia por causa da vida e dos feitos 

de alguém famoso; nas autoficções, lemos um texto que nos desperta a 

curiosidade sobre a vida do escritor. 

Por fim, comungamos da opinião de Martins (2014) que acredita que, 

em breve, 

 
[...] o termo autoficção dará conta de explicar esse jogo entre 
realidade e ficção, entre o que realmente aconteceu e o que 
poderia ter acontecido; o termo dará conta de desligar o leitor da 
noção de autobiografia e de convidá-lo para uma leitura marcada 
pela ambiguidade, pelo entre-lugar (entre biografia e romance), 
pela multiplicidade de práticas literárias, de personalidades e de 
verdades (MARTINS, 2014, p.23). 

 

Reafirmamos que há a proposição de um jogo para o leitor, que não 

pode separar o que é real do que é ficcional. As ambiguidades permeiam o texto. 

Nas palavras de Saavedra: “o que é autobiográfico e o que é invenção? Um 

inventário, impossível, é claro” (SAAVEDRA, 2014d, p.1). Portanto, cessemos 

com as aproximações. Não podemos deixar, no entanto, de refletir sobre dois 

gêneros autobiográficos explorados pela autora: a carta e os diários ou cadernos. 
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3.3 As cartas e os diários 

 

Penso, o que será do passado quando os rastros se forem e ficar apenas a memória. 
Como se os rastros dissessem alguma coisa. Os rastros contam sempre uma outra 

história (SAAVEDRA, 2014a, p.64). 

 

 

Mas, afinal, por que cartas foram escolhidas para compor Flores Azuis? 

Compreendemos que a opção pelas correspondências traz de volta, o passado. 

Um passado em que não havia a comunicação em tempo quase real através de 

e-mails, Facebook e WhatsApp e, também, o passado recente de A.. Mulher 

recém-separada, ela desnuda-se, expõe ao destinatário sua intimidade, à moda 

antiga. Ela escreve em tom confessional, num borbotão de emoções sentidas 

(vividas ou reprimidas). Deseja reatar o relacionamento com o ex-namorado e 

deposita na materialidade da carta toda a esperança de se unirem novamente, 

uma ponte que os una.  

Passado e presente se fundem e se confundem. A própria carta 

metaforiza essa junção de tempos. Ela se moderniza, é digitada, mas no envelope 

o endereço é manuscrito com caneta-tinteiro: um pé no passado, outro no 

presente. Talvez isso seja uma alegoria da relação que a literatura 

contemporânea estabelece com a tradição, ressemantizando-a. O passado é 

pretérito, está acabado. Nele, nada se pode fazer. Resta apenas o presente. 

Para Klinger (2006), as correspondências constituem um exercício 

pessoal, embora se destinem a outro: 

 

[...] a carta é alguma coisa a mais que um adestramento de si pela 
escrita: ela torna o escritor “presente” para aquele a quem envia. 
Escrever é “se mostrar”, “se expor” [...] Ela é uma maneira de se 
oferecer ao olhar do outro: ao mesmo tempo opera uma 
introspecção e uma abertura do outro sobre si (KLINGER, 2006, 
p.27). 
 

Assim, as epístolas justificam sua presença no romance por 

propiciarem a exposição da intimidade, o acesso à subjetividade de A., cartas de 

amor como uma característica do feminino, reforçadas pela letra que assina: A., a 

letra que marca esse gênero. Através delas, A. dá-se a conhecer pelo leitor à 
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medida que conhece a si mesma e, conforme vimos, este efeito se duplica porque 

o leitor, ao conhecê-la, também compreende melhor a si. 

As cartas pressupõem a presença de um interlocutor, elas se dirigem a 

alguém, são feitas para serem lidas. Loureiro (2013, p. 7) as aponta “como um 

meio direto de expressão, em especial daquilo que não se tem coragem de 

pronunciar pessoalmente”. Podemos vê-las, então, como uma tentativa de 

comunicação. No caso de A., por exemplo, ainda que ela tivesse coragem para 

dizer o que queria, não se estabelecia entre ela e o namorado comunicação 

verbal, somente os corpos se entendiam. Ele nunca a ouvia e, por isso, vemos 

nas cartas as interpelações que ela faz no afã de estabelecer diálogo e 

proximidade, como em “justamente aquele filme, o da última vez, lembra? Aquele 

que sugeri, por que será?” (SAAVEDRA, 2008a, p.27). Uma tentativa derradeira 

de dar-se a conhecer, de se reinventar, de atingir o outro através da escrita. 

 

Então, é apenas isso, esta última carta, e tudo o que te escrevi. 
Apenas para dizer que eu te receberia, se você voltasse, se você 
quisesse, se você, sem perceber, estendesse entre nós um 
atalho, uma ponte. Apenas isso. Eu te receberia sem perguntas, 
sem exigências, eu beijaria a tua mão e te guiaria até o quarto, o 
mesmo quarto, o nosso, a mesma cama, lembra? (SAAVEDRA, 
2014a, p.151). 
 

Os diários ou cadernos, ao contrário das cartas, têm um caráter mais 

íntimo, só o autor ou aqueles em que ele confia poderão ter acesso ao seu 

interior. Ali, pode-se escrever tudo o que quiser, sem medo da opinião do outro, 

sem medo de ser recriminado. Velar ou revelar. Porém, em Saavedra, as 

anotações são compartilhadas com o narrador e este, por sua vez, compartilha 

com o leitor. Tal fato evidencia a tendência da sociedade contemporânea na qual 

a intimidade é dividida com os outros, em que as fronteiras do público e do 

privado estão esmaecidas. 

N’O inventário das coisas ausentes, os diários de Nina e os cadernos 

do pai do narrador assemelham-se em alguns pontos e diferem-se noutros. Nina 

em seus diários – cujo conteúdo é recortado e recontado pelo narrador, de acordo 

com aquilo que lhe apetece e da forma que lhe convém – fala mais da família de 
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que dela mesma. Como a nos dizer que retornando a sua origem podemos 

conhecê-la e compreendê-la melhor. 

É possível desenhar uma espécie de árvore genealógica da 

personagem. A mãe é uma quadrícula vazia, uma incógnita, ou melhor, um ponto 

de interrogação, o pai, os avós, alguns tios. Vejamos como é possível criar perfis 

desses familiares com os dados de que dispomos na narrativa. Foquemos a figura 

do pai: é ele quem cuida de Nina. É um engenheiro que se tornou ateu no 

primeiro ano de faculdade e, junto com a fé, perdeu também o seu primeiro amor, 

Yolanda. Ele treina a filha fisicamente e a prepara intelectualmente. Era filho de 

um cineasta e professor universitário ateu, que depois de ser diagnosticado com 

câncer torna-se um homem extremamente religioso e que, junto com a esposa, 

criaram os filhos sob os rigores da religião.  

Quanto aos diários do pai do narrador, ele parece traçar o mesmo 

caminho de buscar nas origens e na vida difícil os elementos que justifiquem 

como ele é.  

 

[...] a memória de toda uma vida, todos os acontecimentos, o que 
eu nunca disse nem a você nem a ninguém, a infância, a casa dos 
meus pais, a pobreza dos meus pais, a dificuldade em sobreviver, 
a miséria, depois os anos na faculdade, os estudos, o dinheiro, 
sempre o dinheiro. A política, que ainda não sabíamos que era 
política, as mudanças, a luta, para que o mundo se tornasse um 
lugar menos injusto (SAAVEDRA, 2014a, p.103). 
 

Em outras palavras, algumas pistas nos são dadas por ele, sobre a 

vida dele. Tecemos um retrato dele, ou melhor, um autorretrato, pois, é ele quem 

faz o esboço e escolhe as tintas: 

 

[...] um longo exercício de rememoração, a infância, a 
adolescência, os anos de faculdade, a prisão [...] tudo o que eu 
vivi, o que eu pensei, as pessoas, suas frases, seus nomes, está 
tudo aí [...] os anos no exílio, a vida desses anos, depois a volta , 
as mudanças, a volta a um país que não existia mais 
(SAAVEDRA, 2014a, p.108). 
 

Revelam dele o que ele quer que saibamos e como deseja ser visto. 

Todavia, nas entrelinhas, percebemos as marcas da ordem e da visão 

homogeneizante dos regimes militares impregnadas em sua subjetividade. 
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[...] são dezessete cadernos, todos do mesmo modelo, tamanho, 
cor, todos etiquetados [...] cento e vinte e duas páginas cada um, 
num total de duas mil e setenta e quatro páginas escritas [...] um 
caderno por ano, tudo, absolutamente tudo documentado em 
detalhes (SAAVEDRA, 2014a, p.103). 
 

Dezessete diários de Nina. Dezessete diários do pai do narrador. 

Podemos incorrer no risco de superinterpretação, mas Saavedra nos alerta de 

que nada é impensado, o que nos leva, por conseguinte, a desconfiar de tudo. De 

acordo com a astrologia, esse número “representa o início da imortalidade, a 

continuidade da vida em suas diversas formas e etapas” (UNAMUNO52, 2012, p. 

1), é um número associado à compreensão da existência.  

Para os italianos, dezessete é número de azar. Uma das justificativas é 

que em algarismos romanos o representamos pelas letras XVII que, reagrupadas, 

formam a palavra latina “VIXI” que significa “eu vivi”, inscrição comum nos 

túmulos romanos. A outra explicação provém da religião católica para a qual o 

dilúvio protagonizado por Noé teria começado em um dia dezessete, dia também 

em que teria morrido Jesus (RAHME53, 2013). 

Nesses dois últimos parágrafos, atentemos para as expressões: 

imortalidade, compreensão da existência, eu vivi, túmulos, o dilúvio (o fim de 

quase tudo para um novo começo), morrido, Jesus (aquele que morre para, na 

concepção cristã, livrar-nos do pecado e nos conduzir à vida eterna). 

Grosseiramente, poderíamos resumi-las em vida-morte-nova vida. Que relação 

podemos estabelecer entre elas e os diários?  

Tibaji (2013), ao analisar o próprio diário, afirma que este seria uma 

espécie de “garantia de memória”, isto é, nas palavras dele, “um arquivo que 

garantiria minha permanência, mesmo depois de minha morte. Até certo ponto, 

estaria garantindo que a posteridade poderia me ver tal qual fui e tal como quero 

que me vejam” (TIBAJI, 2013, p.78).  

                                                           
52 UNAMUNO, Ana Cuevas. Significado do número 17. Disponível em:  
<http://astrologiaymas.blogspot.com.br/2012/05/significado-del-numero-17.html/>. Acesso: 15 out. 
2015. 
53 RAHME, Cláudia. Superstições numéricas. Gazeta de Beirute, edição 57. Disponível em: 
<http://www.gazetadebeirute.com/2013/09/superticoes-numericas.html>. Acesso: 18 out. 2015. 
 

http://astrologiaymas.blogspot.com.br/2012/05/significado-del-numero-17.html/
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Embasados por essa citação, vemos o diário como um artefato que 

serve à memória, tanto para que seu autor não se esqueça de determinadas 

coisas como para que ele não seja esquecido. Enquanto artefato, reforçamos a 

ideia de que ele, assim como as lembranças, é construção de seu autor, de modo 

que o trecho “tal como quero que me vejam” (TIBAJI, 2013, p. 78) ratifica o seu 

valor de ficcionalidade. Assim, através dos diários, a vida cede lugar à morte, mas 

ela permanece viva de um jeito diferente. Tão viva que pode ser até outra, de 

acordo com quem o leia e como o faça. 

A certa altura do romance, o narrador diz: “olho para aqueles livros 

como se olhasse uma pessoa, como se investigasse” (SAAVEDRA, 2014a, p.63). 

Pensemos: o que somos nós senão uma coleção de ficções? Ficções escritas por 

nós e pelos outros. Ou, restringindo-nos à definição de Tibaji (2013) sobre o 

diário, como “uma coleção: justaposição de pequeníssimas partes, mosaico de 

mim mesmo” (TIBAJI, 2013, p.78). Um eu único, mas composto por identidades 

plurais.  

Escrever sobre si é uma experiência radical de descentramento, uma 

tentativa de sair de si para que se veja de forma mais clara e acabe perdendo a si 

em sua multiplicidade. O narrador, de posse dos escritos de Nina e de seu pai, 

escreve para compreender a si próprio. No cerne de sua existência, ou melhor, 

permeando toda ela, a sua relação problemática com o pai que sufoca a 

possibilidade de se relacionar por inteiro com Nina, com o outro. 

Este personagem é associado por Cardoso (2015) a Franz Kafka em 

sua Carta ao pai54, obra que escreve para lhe dizer por escrito (ainda que um 

pouco intimidado pela figura do pai), as coisas que não tinha coragem de dizer 

pessoalmente. Para Cardoso (2015), o pai e Nina relegam ao narrador: 

 

[...] a obrigação de entendê-los a partir de seus diários. Como se a 
posse daqueles cadernos fosse suficiente para a restituição da 
comunhão perdida; e ele, como escritor, fosse obrigado a dar 
forma àquele material e explicar tudo, dirimir tudo; aparar todas as 
arestas (CARDOSO, 2015, não paginado). 
 

                                                           
54 KAFKA, Franz. Carta ao pai. Trad. Marcelo Backes Porto Alegre: L&PM Pocket, 2004. 
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Todavia, ele tenta completar as lacunas dos diários e através da ficção 

e do outro, (re)construir-se a si mesmo. “Fecho o arquivo, vou até a cozinha fazer 

um café. Há uma história, mas ao tentar contá-la sempre acabo contando outra, 

outro enredo, outro personagem. Tento me lembrar das coisas como realmente 

foram” (SAAVEDRA, 2014a, p.63). 

 

 

3.4 Escritores de papel 

 

Anímico 
 

Nossa história está escrita 
dentro de cada célula 
só não sabemos lê-la 

ainda 
 

dentro de nós existe 
a resposta que buscamos 
só que não a procuramos 

bem 
 

o nosso lado mais sábio 
ainda se esconde da gente 
e vamos nascer novamente 

até saber 
 

Bruna Lombardi 

 

 

O inventário das coisas ausentes é um inventário de vidas. Mais que 

registrar como essas vidas foram, evidencia a vida que poderia ter sido. Sua 

autora é Carola Saavedra, mas dentro dele há também outros “autores” como 

Nina que escreve seus diários, o narrador que escreve suas anotações e também 

produz seu romance, como Alberto que escreve “Paloma Negra” ou o pai do 

narrador com seus cadernos. Brinquemos um pouco com as babuskas, ao 

analisar as ficções construídas no interior do romance. Para tanto, é preciso 

esquecer que Saavedra é a escritora empírica deles e pensarmos em seus 

escritores ficcionais, intradiegéticos, escritores de papel.  

N’O inventário das coisas ausentes, o narrador pretende escrever um 

livro. Em conversa com seu amigo e crítico Pedro, este lhe sugere “por que você 
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não escreve um romance autobiográfico? Eu digo, não gosto de romances que 

acabam antes do fim” (SAAVEDRA, 2014a, p.17). O narrador não gosta, mas 

suas ideias vão se modificando. Acompanhemos esse processo no transcorrer 

das passagens em que o narrador fala sobre seu romance: inicialmente, sua 

pretensão era escrever um romance de 800 páginas recontando a história do 

Brasil, depois o tema muda para histórias de família e, então, Pedro sugere um 

romance autobiográfico. No próximo trecho, ele diz que falará sobre um pai e um 

filho que, mais tarde, perceberemos serem ele próprio e o pai. O primeiro 

rascunho. Ele titubeia em mudar de assunto e falar sobre Nina. O livro é sobre um 

lugar, uma casa, redesenhados pela memória. “O livro é sobre Nina” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.26), o que admite logo adiante ser um equívoco. Depois 

pensa no nome Ilona. Pedro é crítico e amigo na vida “real” do narrador e também 

um personagem de seu romance. Nina ressurge como personagem que ele 

(re)cria no papel.  Na última passagem ele fala sobre o encontro entre um homem 

e seu pai, depois de vinte e três anos. 

Percebemos que depois da conversa com Pedro, o narrador-escritor 

encaminha seu texto para o falar de si. Polarizam sua vida, as figuras do pai e de 

Nina: a figura masculina protagoniza o romance “Ficção” junto com o filho que o 

escreve; a figura feminina, personagem secundária. Em seu romance 

autobiográfico, o autor de papel também é narrador e personagem de sua obra e 

os fatos de sua vida “real” são usados de uma forma mais livre, sem um 

compromisso total com a verdade, caráter evidenciado pela escolha do título 

“Ficção”. 

Um aspecto ressaltado por Calligaris (1998, p.50) é o uso da escrita 

autobiográfica como prática autoterapêutica. Esta poderia ser uma hipótese que 

justificaria, a nosso ver, a criação pelo escritor de papel de “Ficção”. A escrita 

pode funcionar como um retrovisor55 que traz o ontem, o que já passou para o 

hoje. Proporciona um olhar sobre o como eu era naquela época e no que isso 

contribuiu para o que sou hoje. Esta, talvez, seja uma chave para pensar a 

                                                           
55 Tomamos emprestada a imagem do retrovisor da obra: CHIARELLI, Stefania et. al. O futuro pelo 
retrovisor: inquietudes da literatura brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Rocco, 2013. 
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infância traumática do narrador e tentar compreendê-lo enquanto adulto ainda 

traumatizado. Um pai mandão que não enxergava o filho como filho, sem o 

mínimo de afeto. Suas atitudes autoritárias são reforçadas pelo emprego de 

verbos no modo imperativo.  

 

Feche a porta. O menino fecha a porta lentamente [...] Sente, o 
homem aponta para a cadeira em frente à mesa abarrotada de 
livros. O menino senta, balança as pernas sem perceber, cruza os 
braços. Sente direito, ele diz. Descruze os braços, endireite essa 
coluna [grifos nossos] (SAAVEDRA, 2014a, p.73). 
 

Reparemos que, em seu romance, quando o narrador refere-se a si 

quando criança, não fala em primeira pessoa. Assume a posição de um narrador 

onisciente, que sabe tudo porque ele fora o “menino” de quem fala. Somente 

depois de 23 anos, o narrador usa a primeira pessoa para referir-se a si, todavia 

sua voz não sai: “Eu faço que sim com a cabeça” (SAAVEDRA, 2014a, p.76), ou, 

ainda na mesma página, “Eu sei, digo para mim mesmo, eu não digo nada.”, ou, 

mais adiante: 

 

O que você fez da sua vida?, o velho pergunta, eu não fiz nada, eu 
poderia responder, eu não amei, eu não tive filhos, eu não me 
tornei um homem bem-sucedido, eu nem ao menos tenho uma 
casa própria, eu poderia responder [grifo nosso] (SAAVEDRA, 
2014a, p.80).  
 

Além disso, o narrador ao contar passagens da infância emprega 

verbos no presente, dando-nos a impressão de que aquela dor ainda se faz 

presente nele, viva, que as feridas ainda estão abertas, “o menino treme, tem 

vontade de chorar, de fugir, o menino se move o mais lentamente possível, como 

se tentasse a cada passo permanecer no mesmo lugar” (SAAVEDRA, 2014a, 

p.93). Os traumas do narrador ainda não foram trabalhados e escrever sobre eles 

talvez seja um caminho, um primeiro passo. Ele, que nunca falava do pai, ao ser 

questionado por Nina fica desconcertado; 

 

Nina, eu não falo com meu pai há dez anos porque eu não quero, 
porque eu não tenho vontade, porque eu não tenho nada para 
dizer a ele, simples assim, e se você insistir nesse assunto é 
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melhor você se vestir, pegar suas coisas e ir embora 
(SAAVEDRA, 2014a, p.86). 
 

Calligaris (1998) chama a nossa atenção ao apontar nos textos com 

viés autobiográfico a capacidade do autor de criar imagens de si e também do 

outro. Em Ficção, tecemos várias imagens do pai, categorizadas no homem que é 

e no pai que não é. O escritor de papel cria identidades diferentes para seu pai. 

Pai que não parece aceitar como tal. Em certas passagens, refere-se a ele como 

meu pai, conforme vemos em: 

 

Meu pai é um homem incrível, meu pai é um homem forte, meu 
pai é um homem culto, meu pai é um grande homem, ético, meu 
pai pensa na coletividade, algo tão raro hoje em dia, meu pai é 
justo, tem consciência social, acredita num mundo melhor, algo 
tão raro hoje em dia, meu pai foi capaz de arriscar a própria vida 
por um sonho, a própria vida pela pátria, a própria vida pelos 
outros, meu pai foi capaz de arriscar a própria vida pelos ideais, 
por uma sociedade mais justa, capaz de arriscar a própria vida. 
Meu pai só quer o melhor para mim [grifos nossos] (SAAVEDRA, 
2014a, p.93-94). 
 

Todavia, fica evidente uma ironia corrosiva. Como se ele dissesse: o 

meu pai foi um herói, só não foi o meu pai; o meu pai só quer o melhor para mim, 

mas não sabe o que é o melhor para mim. Outro efeito de sarcasmo é a ordem de 

prioridades do pai: a coletividade, a pátria, os outros e, por último, o filho que 

arremata “não me interessa a sua coragem, não me interessa o seu heroísmo, 

suas condecorações, simplesmente não me interessa” (SAAVEDRA, 2014a, 

p.79). 

Em várias passagens, idealiza um pai diferente. Ora, idealizações 

positivas como em “meu pai era um homem muito tímido e sensível, escrevia 

poemas, lia poetas russos no original” (SAAVEDRA, 2014a, p.105), ora negativas 

conforme em: 

[...] meu pai debruçado numa janela, décimo, décimo primeiro 
andar, uma metralhadora nos braços, ele atirava. Parecia em 
transe, ele não tinha medo, em seu rosto apenas fúria [...] E essa 
fúria que eu não tinha como compreender estava em mim 
(SAAVEDRA, 2014a, p.85). 
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        “Talvez eu ainda o odeie. Ódio e medo. Por mais ressalvas, por mais 

pretextos” (SAAVEDRA, 2014a, p.72). Por fim, o que nos parece, no entanto, é 

que a escrita não pôs ordem no caos interior do narrador e, que enquanto 

“remédio”, mostrou-se ineficiente. Será que a Literatura precisa ser utilitária, ter 

uma função prática? Concordamos com a fala de Saavedra no “Paiol Cultural”. 

“Não, ela talvez não sirva para muita coisa. Ou sirva para o que cada um quiser 

fazer com ela” (SAAVEDRA, 2010c, não paginado). 

“Paloma negra” é mais um romance que surge dentro de O inventário 

das coisas ausentes, nas notas de Nina. Escrito por Alberto, seu bisavô, revelava 

um inventário das suas infidelidades: “Era um livro sobre as aventuras amorosas 

do marido, locais, hora de encontro, situações, tudo nos mínimos detalhes” 

(SAAVEDRA, 2014a, p.29-30). Leonor classifica-o como um romance 

autobiográfico e, ao lê-lo, compreende que “o romance era sobre tudo. Mas 

principalmente sobre ela [...] ou pior, contra ela” (SAAVEDRA, 2014a, p.29). 

“Uma vingança, só podia ser” (SAAVEDRA, 2014a, p.29), é o que diz 

Leonor acerca do romance. Depois da leitura, num acesso de loucura, ela o 

queima, página por página. Qual fora a imagem de si construída por Alberto? Que 

imagem construíra de Leonor? Acompanhemos o fim da micronarrativa em que se 

insere o “caso do romance”. 

 

[...] quando lhe perguntavam sobre Alberto, ela dizia, meu marido, 
um homem muito bom, impecável. E após uma série de loas ao 
caráter e elegância do falecido, ela completava, como é difícil 
viver sem ele. E quem via aquela senhora, infinitamente triste, 
suspirando, pensava, ah, então isso deve ser o amor 
(SAAVEDRA, 2014a, p.30). 
 

Percebemos que a imagem construída por Alberto através da escrita é 

diferente daquela conhecida por Leonor. Imagem que deve ser bem mais 

atraente, considerando-se que, somente depois de morto, é que ela se apaixona 

pelo marido. Já a imagem de Leonor tecida por ele, parece condizente e deve, de 

certo modo, justificar a conduta “inadequada” do marido. Nesse sentido, ela não 

esbraveja e parece se identificar com a imagem construída pelo esposo e ainda 

reconhecer-se como culpada pelas escapadelas do marido, um homem sem 

pecados.  



123 
 

“Logo nos primeiros parágrafos percebeu, tratava-se de um romance 

autobiográfico” (SAAVEDRA, 2014a, p.30). Esse excerto nos leva a pensar na 

ingenuidade da leitora Leonor ao esquecer o caráter ficcional de um romance, que 

mesmo sendo autobiográfico, é espaço de invenção. Talvez tenha sido mesmo 

uma vingança do marido que, não conseguindo em vida “real” atingi-la, alcançar o 

seu coração, o faz depois de morto através da ficção. 

 

 

*** 

 

Embasando-se nas discussões ao longo de nosso trabalho, como 

relacionamos os conceitos de metaficção e autoficção? Já no título aparecem as 

babuskas como metáfora da mise en abyme, estratégia metaficcional que permite 

à ficção olhar para dentro de si numa perspectiva abismal e, assim, investigar a 

própria constituição. Chama-nos a atenção a definição de abismo como “grande 

profundidade que se supõe insondável e tenebrosa”56, mas que, pela 

autorreflexão, torna-se, sim, sondável e, por isso, menos tenebrosa, ainda que em 

constante construção não possa ser apreendida em sua totalidade. 

Essa perspectiva então seria, ao mesmo tempo, a procura incessante 

por alguma coisa? Ou, então, a continuidade? A imagem do abismo esconderia, 

assim, algo que fica velado pela sua superfície, que é aquilo que vemos quando 

olhamos para ele. As profundidades dele – a repetição, o renascer de outro modo, 

de outra forma, como é o caso das bonecas, também metáforas da fertilidade, da 

maternidade que, por si, são ainda metáforas da perpetuação do ser (e mesmo 

Ka, o boneco que busca representar a não maternidade, é, em si, a paternidade, 

a outra semente) – seriam , talvez, as entrelinhas do texto, os não ditos, o vir a 

ser do texto, subentendido na metaficção. Daí, que o “brincando com babuskas”, 

do título, seria também esse revelar e esconder, essa brincadeira que, na 

                                                           
56 PRIBERAM Dicionário da Língua Portuguesa, 2008-2013. Abismo. Disponível em: 
<http://www.priberam.pt/dlpo/abismo>. Acesso: 31 out. 2015. 

http://www.priberam.pt/dlpo/abismo
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perspectiva benjaminiana57, é o que torna sem fim o ato de recomeçar e, por que 

não, o de se reinventar, ainda que sob superfícies camufladas de abismos. 

Esse processo de perpetuação também pode ser compreendido como 

continuidade, não só na literatura como também com as pessoas. Nossas 

identidades permanecem em contínua metamorfose, nos recriamos, nos 

reinventamos. Identidade é o que o indivíduo diz ser ou aquele que outrem 

presume que ele seja. Retomemos as expressões “reinventar”, “diz ser”, “presume 

que seja”. Compreendemos que nelas está subentendido o processo de ficção, 

seja por si próprio ou por outro.  

Podemos ser quem ficcionalizamos que somos e/ou aquilo que os 

outros ficcionalizam sobre nós, com base nos elementos que lhes oferecemos ou 

que eles compilam como matéria-prima. Saavedra adota um procedimento 

narrativo sofisticado em O inventário das coisas ausentes que nos permite 

observar como o narrador constrói a si e a sua própria história. Concluindo, 

compreendemos a autoficção como uma prática autorreflexiva que existe não só 

nos livros, mas também na vida prática. 

  

                                                           
57 Segundo Benjamin (1987), quanto menos o brinquedo imitar os utensílios dos adultos, mais 
liberdade para imaginar e criar brincadeiras tem a criança. Em: BENJAMIN, Walter. Capítulos 
selecionados (História cultural do brinquedo; Brinquedo e brincadeira: observações sobre uma 
obra monumental). In: Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 
1987. v. 1, p.244-248; p 249-253. 



125 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

História escrita a lápis, lápis-borracha para tudo ser mais prático [...] Com um início de 
perder o fôlego, mas com um eterno três pontinhos num final que nem existe. Os três 

pontinhos são o que me matam, ponto final seria a dureza clara e o fim da história,  
três pontinhos são o que me matam. 

 
Tati Bernardi 

 

 

 

Ao longo de nossa pesquisa, buscamos evidenciar a metaficção nas 

obras de Carola Saavedra, estratégia essa bastante empregada na literatura 

brasileira da contemporaneidade. A capa de O inventário das coisas ausentes já 

nos sugere a valorização, antes focada apenas no produto, também de todo o 

processo criativo da ficção, desnudando-a em sua complexidade. A imagem 

reproduzida na capa é o corte de um livro. Sobre esse corte, vem escrito, em 

caixa alta, o título do romance, e não na lombada como tradicionalmente vemos, 

como a nos dizer que a obra dá-se a conhecer também ao longo de sua 

elaboração e não apenas no produto, encadernado, nomeado e encapado, pronto 

para ser lido e guardado na estante.  

O foco no processo é reforçado pela presença dentro da narrativa de 

um personagem que também é autor de uma ficção. O leitor pode acompanhar a 

produção da narrativa bem como seus avanços e retrocessos; as aflições, as 

dúvidas, os acertos e desacertos do autor; a construção da trama, a elaboração 

dos personagens. Por isso, o emprego da metaficção coloca o leitor em uma 

posição conflitante, pois, se, por um lado, ele reconhece a ficcionalidade da obra 

que lê, por outro, é impelido a participar dela como co-autor. 

Além de desvelar os mecanismos de construção da narrativa ficcional e 

de exigir uma participação maior do leitor, as metaficções trazem à baila reflexões 

sobre a própria literatura, a crítica e as teorias literárias. Assim, este trabalho de 

autorreferencialidade permite o entrecruzamento dos gêneros literários: as 

fronteiras entre a ficção e o ensaio tornam-se mais fluidas, conforme observamos 

em nosso corpus. Outro ponto a se considerar é o uso de diferentes gêneros 
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textuais, como cartas, notícias e diários, que se incorporam ao texto literário, 

sofrendo um processo de hibridização. 

Depois de falar sobre o texto e sobre o leitor, percebemos que não há 

como falar da literatura sem falar de quem a produz. Por isso, aproveitamos do 

olhar introspectivo das metanarrativas para analisarmos o perfil do autor que 

escreve neste início de terceiro milênio, bem como o meio em que produz e a 

maneira como sua obra é recebida pelo público e pela crítica. Um autor que tem 

nas inovações tecnológicas fortes aliadas para o processo de criação e 

divulgação de sua obra. Em contrapartida, esses autores, talvez, tenham como 

grande desafio, em meio a tantos nomes e títulos, a luta por garantirem um 

espaço no mercado e de nele se manterem. 

Buscamos, ainda, delimitar em nosso corpus outras tendências, além 

da metaficção, na literatura que se desenvolve. Algumas denotam continuidade, 

outras, rupturas. A representação ficcional da violência em todas as suas 

vertentes, o predomínio das narrativas ambientadas nas cidades, o 

experimentalismo formal, a fragmentação do texto, a exploração das 

possibilidades de leitura à la Cortázar, o questionamento da estrutura tradicional 

da narrativa.  

Saavedra em seus romances, além de propiciar que a ficção debruce 

sobre si própria, também faz que reverbere em seus personagens questões 

vivenciadas pelo homem, não só, mas, sobretudo, na contemporaneidade como 

os frágeis laços afetivos, os medos, a urgência da vida, a efemeridade das coisas 

e das relações, como lidar com o outro, as múltiplas identidades, a (in) 

comunicabilidade.  

Falar sobre si, ou melhor, escrever sobre si é um traço que tem se 

explorado em um número cada vez maior de narrativas. Foi essa persistência nas 

escritas de si que nos motivou a analisar, em O inventário das coisas ausentes, o 

emprego de aspectos autobiográficos como matéria para o fazer literário. Nesse 

romance há trechos autoficcionalizados, nos quais ocorre um misto entre o 

referencial e o ficcional e em que o autor desempenha o papel de ator de uma 

performance que constrói-se junto com o texto, junto ao leitor.  
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A palavra inventário, presente no título de um dos romances, talvez 

seja uma chave para pensarmos nosso trabalho. Ela traz consigo duas outras: 

inventar e herança. Compreender um pouco do processo criativo e do modo 

operandis de quem faz a ficção contemporânea aguça a curiosidade do leitor e o 

impulsiona a ser um co-produtor da obra, um co-partícipe, a também inventar. 

Este contato mais íntimo entre obra e leitor culmina em uma maior compreensão 

e valorização do texto literário. Conforme já dissemos, acreditamos que a 

metaficção contribui, ao refletir e questionar sobre si, para o fortalecimento e o 

desenvolvimento da literatura. 

Heranças, a literatura e a vida são processos contínuos. Herdamos e 

repassamos nossa herança aos outros. Vimos a relação da tradição na obra 

literária, mas também a herança biológica e sociocultural que herdamos de 

nossos pais, os gostos, as condutas. Herança nos faz pensar em nossas origens 

e como nos tornamos o que somos e em que contribuímos para o porvir. Talvez, 

possamos ler O inventário das coisas ausentes como uma tentativa de mostrar 

não só a própria gênese, mas também a da literatura.  

A essa altura, nos questionamos: o que gostaríamos que ficasse como 

“herança” de nosso trabalho? A coragem. A coragem de Saavedra em tentar, em 

criar algo diferente, novo, de inventar. A coragem da literatura em inovar, renovar-

se, fazer-se nova. A coragem da crítica em “pôr a mão no fogo”. A coragem do 

leitor em aceitar o desafio para o jogo da leitura. A coragem da academia em 

acolher o novo, a novidade. Coragem. 

Chegamos às considerações finais deste trabalho, todavia, não é o 

ponto final que usamos. Como pesquisadores, a cada nova leitura, vislumbramos 

novos rumos. Encontramos ora brechas, ora campos imensos ainda a serem 

explorados em nosso objeto de estudo. Setas que nos direcionam para outras 

veredas, outras possibilidade de pesquisa. Por isso, preferimos os três 

pontinhos... 

Esperamos ter contribuído para os estudos acerca das metanarrativas, 

para a ampliação da fortuna crítica de nosso corpus e para a valorização da 

nossa literatura produzida na contemporaneidade. 
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Enfim, fim... Com reticências, pois há muito o que explorar nos 

caminhos de Saavedra. São os três pontinhos que movem nosso desejo de 

investigar e, desse modo, colocar um ponto final mataria a possibilidade da 

continuação, da continuidade. Parafraseando Saavedra, o nosso corpus não se 

esgota: 

 

A história acaba quando o tempo se esgota e o corpo que a 
escreve se esgota, a história acaba quando somos obrigados a 
nos livrar dela, para que outro a compreenda, e coloque em seu 
texto uma vírgula ou um ponto final. A história acaba, não, a 
história não acaba nunca (SAAVEDRA, 2014a, p.120). 
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