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4. O eu cínico: um show à parte 

 

 

Marcelo Mirisola é um dos autores mais polêmicos da atualidade. Acusado por 

muitos de preconceituoso, para dizer o mínimo, quando não de mau escritor, por outro 

lado, é visto, por alguns críticos, como redentor da literatura brasileira. Controvérsias à 

parte sobre o mérito ou não de seus textos, deve-se, logo de início, entender que os 

ataques ao autor encontram justificativa na sua obra, tanto em relação à forma quanto ao 

conteúdo. 

De fato, os textos de Mirisola, tanto os contos quanto os romances, não 

apresentam muita variação estilística ou formal. Investem no mesmo enquadramento, 

possuem, salvo raríssimas exceções, o mesmo narrador (em primeira pessoa), giram em 

torno da mesma obsessão sobre o sexo, etc. Quanto ao conteúdo, se também não muda 

muito, sendo possível entender seus textos um como extensão contínua do outro, pelo 

menos oferece mais material para críticas: o narrador de Mirisola é exageradamente 

preconceituoso, sarcástico, ferino. Não poupa ninguém: dirige suas armas a negros, 

homossexuais, deficientes mentais, pobres, ricos, mulheres e inclusive a si mesmo. 

É nesse aspecto que a narrativa de Marcelo Mirisola encontra o estudo da escrita 

de si, ou da simulação de uma escrita autobiográfica. Confundindo-se com o narrador, 

transferindo para ele seus preconceitos, Mirisola(?) destila sua acidez, cinismo, 

estupidez e preconceito às mais variadas instâncias da sociedade contemporânea. No 

entanto, o caráter autobiográfico não se apresenta em termos estritamente literários, mas 

também extratextuais, com o autor construindo para si, fora do âmbito da escrita, uma 

persona teatralmente cínica, que no entanto não se mantém coerente o tempo todo. 

É esse o ponto em discussão: em que medida as declarações polêmicas do autor, 

que fazem eco aos dizeres de seu narrador, confirmam que sua obra é, de fato, 

autobiográfica? Mirisola encontra o ponto radical da questão: ou tudo ou nada. 

Podemos, legitimamente, talvez, tomar como seus os preconceitos do narrador, mas, do 

mesmo modo, somos impossibilitados de fazer qualquer juízo sobre suas críticas, pois 

bem podem ser encenação. 

Em vários momentos de sua obra, vemos um narrador anônimo que, como 

acontece nos textos de Sérgio Sant‟Anna e no romance de Bernardo Carvalho, parece 

ser o próprio autor. Alguns, inclusive, contam com sua assinatura, como o conto “Eva é 

nome de buceta”, do livro O herói devolvido, de 2000. Nesse conto, cuja trama é 
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praticamente inexistente, reduzida a uma cena de sexo, vemos o preconceito do narrador 

atingir graus incômodos, para dizer o mínimo: “Eu precisava entender o funcionamento 

da buceta de Eva. O ideal seria não comê-la. Tampouco chupá-la. Pensei em Amado 

Batista, ele é o cara que mais entende do funcionamento das mulatinhas e das putas em 

geral” (Mirisola, 2000, p. 30). Mais adiante, o cinismo atinge seu ápice: “Com 31 

adquiri, além da minha bondade infernal, uma lógica que não é lógica e que também 

não tem nada a ver com amadurecimento ou sabedoria, ou seja, a posição genital é o que 

importa” (Mirisola, 2000, p. 32). 

Em outros, dada a constância do narrador, é possível manter a leitura de tratar-se 

da mesma figura. Em “Pepê, um cara legal”, por exemplo, a virulência verbal do 

narrador vai rapidamente do personagem deficiente para a classe média generalizada. 

Sobre o autismo, o narrador diz, é “quase a santidade via inframasturbação. O egoísmo 

em estado de graça. Embora às vezes pendular e aborrecido, metido a superdotado e a 

usar óculos, é meu sonho. Ainda chego lá” (Mirisola, 2000, p. 128). Na sequência, o 

alvo do ataque é a “famigerada classe média”: “o que fazer com os caralhinhos não 

chupados (filhos dessa gente que acumula bônus, almoça no por quilo e participa de 

programas imperdíveis)?” (Mirisola, 2000, p. 129). 

No romance Bangalô, de 2003, embora não haja assinatura nem identidade de 

nomes, existe uma forte semelhança entre autor e narrador no que toca às vivências: o 

protagonista é também escritor, vive em Florianópolis, tem três livros publicados, etc. 

Citar os muitos exemplos em que transparecem os achincalhes do autor seria exaustivo 

e desnecessário para o que propomos. A questão, reitere-se, é o narrador ser sempre o 

mesmo, independente de a narrativa ser assinada ou não – o que, somada às declarações 

do autor em entrevistas, contribuem para a construção de uma identidade entre autor e 

narrador. 

Luciene Azevedo, uma das mais importantes leitoras da obra de Marcelo 

Mirisola, vê na repetição dos temas e na uniformidade da escrita uma estratégia de 

choque: o autor encenaria todos os preconceitos para que o leitor se confrontasse com o 

próprio conformismo. Para Azevedo, a atitude de Mirisola é performática: enquanto 

encena o cinismo e a acidez, ressalta a artificialidade do gesto e instaura e a 

desconfiança sobre o que é dito (Azevedo, 2007). 

Segundo Azevedo, o gesto performático “imbrica a noção de autor, de narrador e 

as inúmeras vozes-personagens-tipos das narrativas” (Azevedo, 2007, p. 137). Para a 

autora, a voz autoral, em uma narrativa performática, cria personas que comprometem a 
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noção de autor como centro de unidade da escrita. Assim, é uma “instância que baralha 

a correspondência entre o vivido e o inventado, confundindo o enredo ficcional com 

informações biográficas” (Azevedo, 2007, p. 138). 

É importante entender a concepção de performance utilizada por Luciene 

Azevedo: para ela, trata-se de repetição estilizada, citação. É nesse sentido que 

compreende o texto de Mirisola como performático, tendo em vista que 

 

A performance narrativa pode citar não apenas a ideia tradicional do 

autor como fonte do seu texto a fim de desmascará-la como uma 

condição fantasmática, como também pode citar outras vozes, 

travestir-se de máscaras, atuando em todo tipo de cena. Assim, o 

modo de atuação da performance implica não apenas a “imitação” de 

uma pretensa autenticidade autoral, mas também seu deslocamento e 

ressignificação (Azevedo, 2007, p. 139). 

 

Afinal, conforme diz Hans-Thies Lehmann em Teatro pós-dramático, “para a 

performance [...], o que está em primeiro plano não é a encarnação de um personagem, 

mas a vividez, a presença provocante do homem” (Lehmann, 2007, p. 225). Com essa 

estratégia, Mirisola compromete a visão, herdada do Romantismo, de que o autor é 

verdadeiramente o centro originário da escrita. Diante das problematizações todas 

colocadas pelo narrador, como supor que quem fala é o autor, efetivamente? Não seria 

um outro? Ele é sincero ou mentiroso? Trata-se de verdade ou farsa? São questões 

indecidíveis, que não se resolvem. 

De fato, em muitos trechos podem ser vistas afirmações que corroboram essa 

leitura. Em “A casa de Rosario”, conto do livro O herói devolvido, o narrador afirma: 

“Às vezes sou deliberadamente mal-intencionado. Às vezes sou deliberadamente bem-

intencionado. Uma coisa pela outra” (Mirisola, 2000, p. 54). Declarações como essa 

ressaltam a artificialidade e o planejamento dos ditos preconceituosos. “Cínico sou até 

hoje” (Mirisola, 2000, p. 55), diz o narrador do conto. As contradições ficam patentes 

durante a leitura das obras: “Eu tenho lá minhas idiossincrasias e divertimentos – e 

méritos, ora essa! – e não me considero necessariamente cínico e inverossímil” 

(Mirisola, 2000, p. 103). Tudo, enfim, não passaria de jogo de cena: os ataques dirigidos 

à classe média seriam somente o gesto encenado de uma afetação desmedida. O 

narrador diz: “Eu posso dizer que fico lisongeadíssimo quando me acusam de egoísta, 

pedante, desvairado, mentiroso e bunda mole” (Mirisola, 2000, p. 93). 
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Ricardo Lísias analisa a obra de Mirisola por um viés semelhante. Para o autor, 

todas as críticas do narrador são capituladas ao longo da narrativa, isto é, revertidas a 

seu favor: tudo o que era objeto de desdém torna-se, na sequência, alvo de um desejo 

mal resolvido: “depois de desdenhar e ridicularizar tudo, o narrador capitula e revela 

que deseja (ou aceita) o que diminuía” (apud Mirisola, 2005, p. 107), diz Lísias no 

posfácio de Notas da arrebentação, de 2005. Assim, o achincalhe, que parecia 

demonstração de força ou rebeldia, se converte em ilusão frustrada. Lísias chega a 

afirmar que mesmo o preconceito do narrador não se completa: funciona apenas como 

anúncio, falatório desmedido, porém sem estruturação ou ordenamento – destituído, 

pois, de construção perniciosa de sentido. 

A leitura de Ricardo Lísias se aproxima da de Luciene Azevedo, mas devem ser 

resguardadas as particularidades de cada um. Enquanto Lísias vê muitos méritos no 

engenho literário de Mirisola, Azevedo vê o risco da obsolescência: a repetição de 

temas, motivos e, sobretudo, da forma, pode enviesar a leitura crítica da sociedade atual 

que a narrativa de Mirisola eventualmente possa indicar. Afinal, o exagero do ato 

performático pressupõe, por natureza, tanto uma recepção catártica como o 

reconhecimento da intenção disfarçada (Azevedo, 2007, p. 140). O narrador de “Três 

casos ordinários”, também de O herói devolvido, coloca a questão nos seguintes termos: 

“Às vezes me acho inteligente. Às vezes me acho insuportável. Para mim é tudo uma 

questão de boa vontade” (Mirisola, 2000, p. 94). Mas, se o leitor não é capaz de 

perceber a estratégia, a intenção se frustra, e a leitura que, antes, pareceria transgressora 

quando deveria ser vista como crítica, transforma-se em mero divertimento. Conforme 

diz Luciene Azevedo, no fim, quem decidirá é o leitor: “a ambivalência da postura 

satírica atualizada reside na indefinição do seu gesto enquanto ruptura ou confirmação 

dos valores estabelecidos. A decisão hermenêutica fica nas mãos de quem determina o 

ato: entender a performance como a confirmação fetichista da realidade mimetizada ou 

como postura crítico-reflexiva” (Azevedo, 2007, p. 141). Tal colocação de Azevedo é 

coerente com o entendimento de Lehmann sobre a performance. Para o autor alemão, 

diante do radicalismo do próprio ato performático, torna-se difícil até mesmo conceituar 

a performance. Como estabelecer o limite que marca o início de um comportamento 

meramente exibicionista e extravagante? “O último recurso não pode ser outro senão a 

compreensão do próprio artista: a performance é aquilo anunciado por aqueles que a 

apresentam” (Lehmann, 2007, p. 227). Fica a questão: quem decide o que é 
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performance é quem a diz ou a performance é aquilo entendido como tal pelo próprio 

espectador/leitor. 

Todos esses pontos se coadunam com a questão da escrita de si simulada de que 

estamos tratando. Afinal, esses efeitos se alicerçam todos na figuração ilusória do autor 

real dentro da narrativa. Conforme foi dito, Mirisola investe radicalmente nessa 

proposta: seus textos são assinados, seus livros incluem cartas abertas, o autor se vale de 

referências biográficas reais e as insere, repetidas vezes e em diferentes momentos, em 

sua estrutura ficcional, etc. Mas o que conjuga todos esses pontos e orienta a leitura 

autobiográfica é a unidade do narrador: como se disse, ele se mantém praticamente 

inalterado em todos os textos. Se muda sua posição de primeira pessoa, não muda o teor 

do texto, nem os motivos ou a forma. Essa operação, em combinação com as 

declarações públicas do autor, instaura permanentemente a equação que não se resolve: 

é ou não autobiográfica a obra de Marcelo Mirisola? As leituras de Luciene Azevedo e 

Ricardo Lísias, conforme se viu, pressupõem também um reconhecimento e uma 

atenção especiais por parte do leitor: é ele quem deve visualizar, nas polêmicas lançadas 

pelo narrador, a encenação ali performada. O recurso é diverso, mas o resultado é 

semelhante: a leitura orientada é autobiográfica, mas, ao mesmo tempo, não o é. 

Luciene Azevedo diz: “Se nos textos a incidência do foco narrativo em primeira pessoa 

é avassaladora, parecendo óbvia a presença autoral [...], permanece a indecibilidade 

entre um ego escriptor e um eu biográfico, entre o vivido e o inventado” (Azevedo, 

2007, p. 152). Como decidir por uma ou outra leitura, se na mesma obra surgem trechos 

como “Isso aqui não é uma tentativa de inventar uma mitologia pessoal” (Mirisola, 

2000, p. 113) e “Um abraço e cordiais saudações do Marcelo Mirisola” (Mirisola, 2000, 

p. 33)? 

O engenho de Mirisola, que ultrapassa os limites do texto para instalar-se no 

“mundo real”, é tão arriscado que bem pode causar-lhe constrangimentos: por sua 

presença no texto ser tão grande, Mirisola como que se submete a uma autoimolação, e 

ao mesmo tempo está sujeito a ser execrado pelo público e pela crítica se não for 

entendido (“Você soube reconhecer as traições e falcatruas que me obrigaram a 

engendrar minha autoflagelação biográfica chamada O azul do filho morto” (Mirisola, 

2005, p. 15). Em todo caso, a base que sustenta a artificialidade do gesto, isto é, sua 

presença real simulada, se mantém coerente com o entendimento do funcionamento da 

performance. Afinal, o ponto de vista radical da performance é o suicídio em público: 

“um ato que não seria mais perturbado por nenhum compromisso com qualquer 
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„teatralidade‟ ou representação e que constituiria uma experiência radicalmente real – 

atual e irrepetível” (Lehmann, 2007, p. 228). 

No conto “Os noivos”, o narrador chega mesmo a questionar esse ponto: 

 

Não desperdicei nem uma oportunidade para ser um canalha. Nem 

umazinha sequer. Esta confissão apenas agrava a coisa. Estou me 

sentindo duplamente canalha e duplamente ridículo. Eu desejo com 

sinceridade meus pêsames e alfafa àqueles que se purificam com a 

confissão. E não é só. Não obstante descalibrado e sentimental, eu 

poderia garantir que o arrependimento – por que a doçura?, afinal do 

que é que estou arrependido? – é uma licença poética. O canalha 

arrependido é um canalha poético (Mirisola, 2000, p. 77). 

 

A confissão e a expiação, típicas da escrita de si, são desqualificadas enquanto 

método de elevação do sujeito. O narrador de Mirisola pouco se importa com isso: “tô 

comendo bosta e lambendo os beiços”, diz, na novela “Acaju”, do livro Notas da 

Arrebentação (Mirisola, 2005, p. 80). Seus motivos e propósitos são outros: “tive a 

medida exata dos tolerantes e daqueles que sabem ouvir e compartilhar. Não me serviu 

para nada” (Mirisola, 2000, p. 179). Não pode comunicar nada, não serve de exemplo, 

não adquiriu experiência nem sabedoria: sua insistência no presente, no real e no corpo 

denunciam sua incapacidade de se projetar para fora de si mesmo para entender o 

mundo. Seu escopo é limitado, mas, ao mesmo tempo e talvez paradoxalmente, torna-se 

legítimo, como se dissesse: “só posso falar por mim mesmo, e de mim mesmo”. Assim, 

não se pode cobrar nada dele, mas pode-se entrever seu objetivo em alguns momentos. 

Mirisola parece querer resgatar um poder de denúncia e confronto – ou desconforto – 

que a literatura deveria gerar, mas não o faz: “Na minha época de panaca a selvageria 

tinha lá seu encanto e a panaquice, naturalmente, era o contraponto. Hoje quem é o 

panaca? Quem é o selvagem?”, diz o narrador de “A casa de Rosario” (Mirisola, 2000, 

p. 59); “através de uma aquiescência cínica e vingativa talvez eu possa inocular toda 

essa babaquice e remoê-la mansamente” (Mirisola, 2003, p. 26), diz o de Bangalô. No 

entanto, como foi dito, essa estratégia arrevesada pode muito bem falhar drasticamente, 

ainda mais se tivermos em conta um fator crucial, tão presente nos dias de hoje: o culto 

à personalidade. 

A lógica da mercadoria não deixou à margem o mundo da literatura. Como 

ocorre em outras instâncias da sociedade, também no campo literário se impõe com 

força uma tendência ao livro como bem consumo. E, enquanto mercadoria que confere 

status a quem a adquire, parece vir como contraparte, pela mesma lógica da exposição 
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comercial, uma certa curiosidade pelo autor de determinada obra. Paula Sibilia, 

discutindo o assunto, chega a afirmar que “nesta nova geração de eventos literários 

globais que obedecem de maneira explícita à lógica da exibição, os principais produtos 

em exposição e à venda não são as obras mas os próprios festivais e, inclusive, os 

fulgurantes autores” (Siblia, 2007, p. 159). A própria obra passa, então, para segundo 

plano, ficando o autor, enquanto pessoa física, real, no centro da apreciação (estética?). 

A curiosidade do leitor, seu interesse, passa a residir não mais no que uma dada obra 

apresente em seu conteúdo, mas na figura interessante do autor: “a curiosidade se 

alimenta em torno do nome, essa „facilidade‟ que se torna mais fascinante quanto mais 

esquiva e exótica” (Sibilia, 2007, p. 161). Mirisola parece reconhecer isso. Tanto que se 

vale do aparato midiático que potencializa essa tendência, utilizando os níveis 

disponíveis (internet, jornais, revistas, televisão) para criar a confusão entre vida e obra, 

de modo a torná-las não inseparáveis, mas indiscerníveis. E, também, investindo 

radicalmente em uma estratégia de choque, de exotismo, por certo – porque assim é seu 

narrador, diferente. O escritor é exótico, não por causa de sua obra, cujo valor, já se viu, 

é bastante relativo, mas fundamentalmente porque insiste em bater violentamente em 

medalhões da cultura nacional: não só o narrador de seus textos, mas também Mirisola 

não poupa ninguém, seus ataques verbais se dirigem ao prêmio Jabuti, a Caetano Veloso 

e Gilberto Gil, às editoras socialmente reconhecidas (e que o ignoram em vultuosos e 

ambiciosos projetos literários), aos fundos de cultura, a seus pares escritores, que 

considera menores, etc – eventualmente, críticas bastantes similares às que seu narrador 

faz. 

Mas reitere-se: a confusão sobre o que de fato é real nessas opiniões farsescas, 

performáticas, parece não permitir uma leitura totalizante, bem definida. Mesmo a 

figura pública de Marcelo Mirisola bem pode ser uma farsa. Paula Sibilia aponta a 

inclinação do sujeito contemporâneo em dirigir-se ao olhar do outro, na medida em que 

só existe quem é visto. Com isso, instalam-se permanentemente, no processo de 

construção da própria subjetividade, estratégias de estilização de si: é o que se vê no 

mundo virtual e nos reality shows, por exemplo, onde personagens figuram como reais, 

mas onde também ocorre o contrário – talvez ao mesmo tempo, inclusive –, com figuras 

reais atuando como personagens. 

Não será isso que Mirisola intenta? Não estaria ele realmente inserido em um 

grande reality show sobre a vida do escritor? Marcelo Mirisola brinca com a 

curiosidade, nem sempre legítima, do leitor, fazendo de si mesmo celebridade. Afinal, 
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não é notável que seu narrador afirme ter adquirido um “caráter” (Mirisola, 2003, p. 

14)? Quanto a isso, vale uma diferenciação conceitual. No dizer de Paula Sibilia, a 

transição de uma subjetividade, isto é, o eixo em torno do qual se edifica o que se é, de 

dentro (intro-dirigida) para fora (alter-dirigida) é marcada por um deslocamento do 

caráter – a solidez interior do indivíduo, sua estabilidade – para a personalidade – 

focada nos efeitos que o sujeito é capaz de provocar nos outros: daí decorre uma 

subjetividade que “deseja ser amada a apreciada” (Sibilia, 2007, p. 234-35). Mirisola, 

por sua vez, parece querer ser detestado, num óbvio resquício de ideia do escritor que 

vive à margem. 

Mirisola confunde, embaralha, mistura os dois termos. O “caráter” de seu 

narrador é ainda o resquício da necessidade (e vontade) de ser autêntico, diferente, 

único, típico da escrita de si. Mas, ao mesmo tempo, é uma autenticidade que pressupõe 

o olhar alheio, que busca ser vista e admirada.  

Sem dúvida, Mirisola é autêntico. Parece ser. Mas ainda que essa impressão se 

fortaleça no conjunto de sua obra, os entraves da narração, as pistas falsas e os falsos 

dizeres relativizam a asseveração que se possa fazer quanto a essa leitura: “trato de 

buganvílias e escarpas, jardinagem e bonsais com a mesma desenvoltura (nunca cara-

de-pau), distanciamento e cumplicidade com que às vezes – tudo sob medida – deixo 

escapulir/sugiro uma confissãozinha erótica” (Mirisola, 2003, p. 14-15). Em certos 

momentos, o narrador explicita mesmo seu intento: 

 

Tô pensando em usar o velho truque da surpresa e do contraditório. 

Você (quer dizer eu) leva a vítima pro seu (meu) inferninho doméstico 

e dá-lhes umas lategadas merecidas – pode usar o nome do outro (o 

demônio é a alternativa mais manjada) para encurralá-lo – e, logo em 

seguida, satisfaz o ímpeto de doçura misturando a contradição com o 

susto e...bingo! O sujeito vai cair no abandono pleno e você, em 

primeira mão – na falta de coisa melhor para ver na tevê – vai ser um 

Deus para ele (Mirisola, 2003, p. 18). 

 

O arremate é definidor: “o preço é a eterna especulação ou a deriva no mesmo 

lugar; eu, porém, é que o determino” (Mirisola, 2003, p. 19). No fim, tudo se resume a 

“ajambrar ou engendrar a si mesmo? Tanto faz. O que vale é dar nome pras coisas (ou 

enganá-las) e quem quiser, pai, filho, espírito santo ou minha mãe que pague minhas 

contas” (Mirisola, 2003, p. 38). Em meio à cretinice do narrador, entrevê-se lapsos de 

lucidez, ou os sinais do próprio artifício literário, sua obtusidade, sua verdade falaciosa: 
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“a realidade já não dá conta do recado. Às vezes troco de vício para conter as 

expectativas do meu teatrinho diário” (Mirisola, 2003, p. 56). 

Diante desse quadro, os textos de Marcelo Mirisola, ao mesmo tempo em que se 

distanciam da escrita autobiográfica, devido à sua total maleabilidade, se aproximam do 

que se convencionou chamar de autoficção, termo cunhado por Serge Doubrovsky como 

resposta a uma lacuna na categorização de Lejeune sobre o pacto autobiográfico. 

Enquanto para Lejeune a autobiografia é um modo de leitura, onde o escrito 

corresponde a uma vivência “real”, fixada, depois, na letra, e passível de verificação e 

comprovação em uma instância externa ao próprio texto, para Doubrovsky o termo 

autoficção comporta posições ambíguas, intermediárias entre o que é estritamente 

autobiográfico e o que é ficcional. É uma modalidade textual onde a indefinição impera: 

não é possível comprovar a veracidade do relato – e, na verdade, isso pouco interessa. A 

autoficção de Doubrovsky denuncia, portanto, a impossibilidade de totalidade de uma 

escrita autobiográfica. Escrever sobre a própria vida, no caso da autoficção, teria o 

objetivo de preencher os vazios da existência: a linguagem se sobrepõe ao vivido, 

somente por meio dela é possível construir e difundir alguma verdade, por mais 

paradoxal que pareça, sobre o sujeito que escreve. 

Nelson Luís Barbosa distingue a autoficção da autobiografia em termos da 

atitude participante do leitor: “O leitor não existe apenas como o outro lado do „pacto‟, 

o qual aceita apenas pela leitura, e ainda assim com a única função de verificador da 

„verdade‟ explicitada; na autoficção, a postura mesma de um leitor de romance (por que 

não, uma espécie de bovarismo?) incita-o a se sentir participante do que lê” (Barbosa, 

2008, p. 171). 

A questão do leitor é central: se no pacto de Lejeune seu papel era de comprovar 

a veracidade do relato, aceitando, por isso, passivamente a “verdade” do outro, na 

autoficção sua atitude passa a ser mais ativa, na medida em que se dirige ao texto com 

base na aceitação da verossimilhança, típica da experiência romanesca. 

A formulação de Doubrovsky é mais próxima da literatura contemporânea: sua 

ideia de uma escrita do eu não concebe mais o sujeito centrado, como o de Rousseau, 

que pode garantir a verdade sobre o que diz de si mesmo. Fragmentado, disperso, 

descentrado, como já havia colocado Stuart Hall, o sujeito da contemporaneidade só 

pode escrever sua autobiografia reconhecendo a impossibilidade de totalização do ato. 

Assim, “a autoficção surge como uma nova forma de expressão, consciente da 

fragmentação do homem e de seu viver, e sobretudo, por possibilitar ao homem uma 
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nova maneira de ser ver, de se descrever, de se narrar” (Barbosa, 2008, p. 176). Nessa 

perspectiva, o que é “inventado” em um texto autoficcional é somente uma 

“reconfiguração de sua existência inscrita num texto, o que lhe é possível pelo primado 

absoluto do texto e da escrita sobre o vivido” (Barbosa, 2008, p. 177). 

Os textos de Marcelo Mirisola correspondem, em certa medida, a essas 

colocações. Apesar das semelhanças biográficas, reiteradas dentro e fora do texto, seu 

narrador não tem correspondência certeira com o autor: sua parecença situa-se num 

terreno ambíguo demais para ser aferida qualquer verdade. O aparato ficcional, 

impossível de ser comprovado, suplanta e borra o que pode ser tido como efetivamente 

biográfico. É o caso das reiteradas vezes em que o narrador cita sua filha que não 

nasceu, ou que está desaparecida, ou que morreu. É a completude do ficcional, sua soma 

junto ao biográfico, que permite entrever algum traço do sujeito que se esconde por trás 

do texto. E é exatamente o que diz o narrador de Bangalô, discorrendo sobre sua (e 

também de Mirisola) auto-imolação e sujeição às críticas: “meu big-bang é cínico, 

egoísta – vingativo – e descomprometido com qualquer meleca que se pretenda 

“elevada, poética e/ou transcendente”; cabe, a bem dizer, numa garrafa de Jack Daniels. 

Mas ainda não é a boa forca. O fato é que eles me acharam aqui. E eu não estava” 

(Mirisola, 2003, p. 62). Afinal, conclui: “Já que um e outro vão me fuder e não tenho 

opção diferente, o negócio é „dar respaldo‟ presses caras e fingir – na medida da 

verossimilhança – que fui eu mesmo quem escolhi ser o escolhido” (Mirisola, 2003, p. 

74). 

A narrativa de Marcelo Mirisola, ao se aproximar da definição teórica de 

autoficção, potencializa a confusão gerada pela presença aparente do autor no texto. Se 

não é possível falar em graus, tendo em vista que as estratégias ficcionais são 

particulares e, por isso mesmo, incomparáveis, pode-se no mínimo confirmar que seu 

narrador rompe definitivamente com o pacto autobiográfico de Lejeune, de uma 

maneira diferente das de Sérgio Sant‟Anna e Bernardo Carvalho. Se no primeiro ainda 

há a constância e a identidade de nomes, o que permite uma leitura orientada para a 

questão biográfica, ainda que problematizada pela limitação da memória e pela 

constante reiteração do aspecto ficcional nesses textos; e no segundo, mesmo que não 

exista um nome que permita a identificação positiva entre narrador e autor, seja possível 

conceber essa identificação com base em outras similitudes, ainda que questionadas 

pelos dilemas da representação factual, diluída na indecisão entre fato e ficção; em 

Mirisola temos uma estratégia que apresenta o ficcional como complemento do 
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verídico, tornando a ambiguidade o centro da questão, num nível ainda mais intenso do 

que Sant‟Anna e Carvalho, porque a dúvida entre narrador e autor é extravasada para 

além do texto literário: ela se instala no mundo público, onde o autor também parece 

atuar. O narrador pode apresentar o nome do autor; pode ter semelhanças biográficas 

com ele; pode partilhar de suas polêmicas, preconceitos e declarações públicas, mas a 

encenação do autor se dá na forma de uma aparição – ilusória, fantasmática –, que torna 

todo o relato passível de questionamento, como todo texto ficcional, e não como reduto 

de uma verdade pessoal – como pretende a autobiografia, segundo Lejeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davi
Destacar

Davi
Sublinhado

Davi
Destacar



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

INSTITUTO DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA E LITERATURAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATO DESFEITO: 

o revés autobiográfico na literatura contemporânea brasileira 

 

 

 

 

 

Pedro Galas Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2011 




