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Introdução 

O campo da literatura não está imune ao que se tem chamado de convergência de 

mídias, definido por Henry Jenkins (2008) como o espaço em que as velhas e novas mídias se 

interseccionam, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do 

produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. Nesse 

sentido, o mercado editorial vem acompanhando a tendência mais ampla do mercado em geral 

para o lançamento simultâneo de um determinado produto em diferentes plataformas, em 

suportes eletrônicos e impressos, assim como na internet, via redes sociais, por exemplo. Há 

um investimento cada vez maior em obras que atraem um público que não se concentra mais 

em um único meio, demandando mais interação com o autor e interferência no processo 

criativo.   

Muitos leitores não se limitam mais à compra nas livrarias e à leitura do livro no 

formato impresso: hoje a compra pode se realizar em lojas virtuais, e o acesso ao livro pode 

ser via papel ou plataforma digital. Além de haver cada vez mais divulgação de livros online, 

essa divulgação vem sendo feita de diversas maneiras, não apenas com peças publicitárias 

tradicionais, como atesta a tendência para utilização de meios audiovisuais na difusão de 

novas publicações: pequenos filmes, de cerca de dois minutos, exibidos na internet, em sites, 

blogs de editoras e até no cinema, são usados como trailers de livros. O book trailer serve de 

chamariz para o texto, substituindo resenha e publicidade escritas.  

Acrescente-se ainda que, com frequência, o escritor assume um papel de destaque na 

divulgação da obra, sendo, ao mesmo tempo, o personagem principal dos próprios textos e um 

mediador importante entre seu trabalho e o leitor. Assim, o modo de chamar a atenção para a 

obra vai se tornando responsabilidade dos próprios escritores. Graças ao espaço que alguns 

deles têm na mídia, eles mesmos chamam a atenção para si e para o seu trabalho, aparecendo 

em feiras literárias, em festivais e redes sociais. Além da presença física em espaços públicos 

de divulgação das obras, os autores dão opiniões sobre assuntos atuais, publicam cartas 

virtuais, atualizam perfis no Facebook e integram-se na programação televisiva. A presença 
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dos autores em diversas plataformas chama a atenção do leitor, desperta a curiosidade pela 

personalidade pública – interesse que nem sempre se estende aos livros publicados. 

Considerando que os limites entre ficção e biografia sempre foram tênues, e que o 

entrelaçamento entre a imagem pública do artista e a sua obra também não é um fenômeno 

novo, pretendeu-se, no âmbito deste trabalho, investigar as características que tais interseções 

assumem na literatura brasileira contemporânea. A ênfase da pesquisa recaiu na relação entre 

autor-personagem e leitor mediada pelas redes sociais, considerando-se as demandas 

publicitárias do mercado editorial. Como observou Lejeune, se antes conhecíamos a obra e 

imaginávamos o autor, hoje, a tendência é conhecermos o autor para imaginarmos a obra, que 

muitas vezes não leremos (2008). 

Foram realizadas leituras de textos teóricos que discutem a relação entre a figura do 

autor e a obra, buscando-se subsídios para a análise das estratégias de representação do 

escritor em textos designados como ficção e em paratextos encontrados em outros espaços 

como a internet e a televisão. A bibliografia consultada contou também com artigos que 

discutem a autoficção como gênero, levando em conta tanto a característica narcisista  desse 

tipo de escrita em que o autor fala de si, quanto o carater publicitário que a autorreferência 

pode assumir. Foram realizadas ainda leituras de obras sobre a migração de narrativas por 

plataformas diversas.  

Como corpus de análise foi selecionada a série Delegado Tobias, de Ricardo Lísias, 

lançada como ebook, em 5 volumes,  pela editora e-galáxia, em 2014. 

 

Desenvolvimento 

 

O escritor paulistano Ricardo Lísias tem encontrado saídas pouco convencionais para a 

divulgação de suas obras. Nascido em 1975, é formado em Letras. Professor de inglês e 

português com mestrado na Unicamp e na USP, dá aulas de português para estrangeiros, além 

de cursos de Literatura Contemporânea. Colabora eventualmente com alguns veículos da 

imprensa, como a revista Piauí. Estreou na literatura em 1999 publicando o romance Cobertor 

de Estrelas, traduzido para o espanhol e o galego. Em 2001 publicou Capuz e, em 2004, Dos 

Nervos. Duas praças, lançado em seguida, foi o terceiro colocado no Prêmio Portugal 

Telecom de Literatura Brasileira de 2006. É autor também do livro de contos Anna O. e 

outras novelas, finalista do Prêmio Jabuti de 2008. É autor ainda dos livros infantis: Sai da 

Frente, Vaca Brava, de 2001 e Greve Contra a Guerra, de 2005 e finalista do Prêmio São 

Paulo de Literatura em 2010. Ricardo Lísias foi um dos vinte autores selecionados para a 
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edição da prestigiosa revista inglesa Granta que apresentou Os melhores jovens escritores 

brasileiros. Nesta edição, publicou o conto Tólia. Segundo o crítico Felipe Charbel, Lísias 

está entre os autores da revista que se “sobressaem pelo rigor formal, o investimento na 

construção dos personagens, o estilo bem marcado e ‘detectores de bobagem’ eficientes: não 

deixam passar quase nada que faça o leitor torcer o nariz”³.   

Lísias trabalha a figura do “autor-personagem” na construção de sua narrativa como 

um meio de interação com seus leitores. O real e o ficcional se confundem, bem como os 

limites entre o público e o privado. 

No caso da série Delegado Tobias, o autor divulgou informações e detalhes sobre a 

trama antes do primeiro livro vir a público. Seus seguidores nas redes sociais tiveram a 

oportunidade de interagir com os personagens e com o próprio autor. A narrativa gira em 

torno do assassinato do escritor Ricardo Lísias, investigado pelo Delegado Tobias. Lísias é o 

autor-personagem do livro, cuja identidade se confunde com a da vítima do crime, já que têm 

o mesmo nome. Nas redes sociais, os perfis do autor e do personagem Delegado Tobias 

interagiram, entrando em conflito, com discussões tensas em meio a comentários e 

compartilhamentos do público. Tudo isso desencadeado pelo fato de Tobias, personagem 

criado por Lísias, ter tentado impedir, com uma ação na Justiça, a publicação do livro, 

alegando que fazia referência ao seu trabalho e à sua vida, sem autorização. A narrativa conta 

a história do assassinato do escritor Ricardo Lísias, investigado pelo delegado Tobias, que  na 

“vida real” teria entrado com uma ação na Justiça afirmando que o autor usou as investigações 

para fazer ficção – ou autoficção. A Justiça, entretanto, não teria impedido a venda dos livros.  

Depois de um determinado período de evocações na internet, a obra foi publicada em 

e-book e os leitores que anteriormente já acompanhavam a trama puderam descobrir mistérios 

que o autor havia sugerido para instigar a imaginação e o desejo de compra do livro.  

 O estilo adotado por Lísias é bastante peculiar e intrigante para os que o leem. Em 

entrevista ao blog Brasileiros, o autor descreve seu estilo de narração:  

O narrador modernista é totalmente diferente, é um narrador que se coloca 

muito em jogo, e as pessoas não percebem isso, confundem o narrador com 

o autor, como se fosse possível o autor falar. Isso não existe, só fala o 

narrador num romance. Mesmo que eu coloque o meu nome, mesmo que eu 

coloque a minha foto pelado, não sou eu, é uma foto, e isso, tirando um 

grupo de leitores, as pessoas não entendem perdem o mais importante, que é 

o aspecto artístico. (2013)  
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O autor também comenta questões discutidas acerca do narrador: “no Brasil os leitores 

já estão condicionados a ler com os padrões do realismo, causando um problema técnico em 

relação ao narrador” (2013).  É necessário, segundo Lísias, fazer com que o leitor se torne 

companheiro do autor e às vezes cúmplice; em alguns momentos é de seu gosto fazer o leitor 

dar risada e posteriormente mostrar que não era de bom grado ele estar rindo daquilo. 

Outro ponto destacado pelo escritor é o fato de que mesmo que ele cite nominalmente 

as pessoas em suas obras, uma vez que estas entram no livro, deixam de ser aquelas da vida 

real e passam a ser personagens de ficção. Para Lísias, seria essencial que o leitor fizesse 

exatamente o caminho contrário: lesse o livro como se fosse uma obra de arte real. 

Ricardo Lísias consegue conciliar e diversificar as relações com seus leitores. Ele 

recebe o feedback  tanto em âmbito editorial quanto ficcional a partir do momento em que se 

torna o personagem-autor e o autor-personagem, misturando-se. 

A publicação dos 5 volumes de Delegado Tobias traz a estratégia do envolvimento 

direto do autor com o público – até mesmo antes da publicação de sua obra -  e encontra-se 

cada vez mais presente na literatura brasileira contemporânea a partir da expansão da internet, 

o que consiste na sobreposição das figuras do autor-personagem e do personagem-autor. 

Estratégia que, no caso de Delegado Tobias,  funcionou como um excelente marketing 

promocional: antes mesmo de estar disponível para compra, o e-book já despontava como um 

dos mais vendidos nas listas de pré-venda, alcançando o primeiro lugar na Amazon, Apple 

Store e na Livraria Cultura, na categoria ficção e durante toda a semana de lançamento de 

Delegado Tobias 1, o e-book se manteve entre os mais vendidos.  

 

 

     

 

A série Delegado Tobias é composta por 5 volumes que o autor intitula de folhetins. 

Folhetim é uma narrativa literária de ficção, que se apresenta em gêneros como o romance ou 

a novela, tendo duas principais características: em relação ao formato, sua publicação é de 
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forma parcial e sequenciada em periódicos (jornais e revistas); quanto ao seu conteúdo, 

apresenta uma narrativa ágil e se utiliza de ganchos nas histórias intencionalmente voltados 

para prender a atenção do leitor ao final de cada periódico. Sua chegada ao Brasil se deu na 

metade do século XIX - junto ao nascimento da imprensa - e obteve enorme sucesso, com 

publicações diárias em jornais do Rio de Janeiro e do interior, na seção de entretenimento.  

A gama de assuntos tematizados pelos folhetins era extensa e tratada de forma realista,  

abordando de maneira emocionante a condição miserável do cotidiano da sociedade. Os temas 

variavam de frivolidades a problemas sérios, mostrando situações do dia-a-dia sem deixar de 

lado os acontecimentos políticos. Com um toque jornalístico em suas publicações, os folhetins 

realizavam análises sobre a vida da população sem o comprometimento de mostrar o fato e a 

notícia, apenas com a pretensão de expressar a verossimilhança com as situações cotidianas. 

A literatura brasileira carrega exemplos de autores com obras publicadas em forma de 

folhetim antes de serem editadas em livros, sendo alguns deles Machado de Assis, Lima 

Barreto, José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo, autor do romance urbano A 

Moreninha, considerado o folhetim mais popular da história brasileira com seu sucesso de 

vendas.     

Outros veículos de comunicação aproveitaram o recurso de linguagem do folhetim 

adaptando-o a suas programações. As famosas e históricas radionovelas surgiram a partir da 

dramatização dos folhetins, método que naturalmente deu origem aos primeiros grandes 

autores de radionovela e que posteriormente migrariam para a televisão, veículo este que se 

afirmou como canal de comunicação com a utilização do formato dos folhetins: as telenovelas 

se estruturaram com o recurso de ganchos ao final de cada capítulo e enfoque nos temas 

polêmicos e populares. 

Segundo a autora Héris Arnt, os folhetins radiofônicos e televisuais envolviam e se 

envolviam com o público. Seus personagens são construídos do início ao fim de forma que 

não apresentem contradições no papel que encarnam, representando forças do bem e do mal e 

se lançando na vingança, na destruição e no abismo cego das paixões que o dominam. Graças 

a essa linguagem despojada e de fácil acesso e entendimento, os folhetins geraram interesse 

por parte das camadas mais pobres, contribuindo para o estímulo à leitura de uma sociedade 

majoritariamente analfabeta.  

 Os folhetins de Ricardo Lísias, parodiando o modelo do folhetim tradicional,  trazem 

a notícia, a investigação e a repercussão do assassinato do escritor Ricardo Lísias. Quem é 

esse Ricardo Lísias, homônimo do autor da própria obra que é assassinado? As páginas do 

folhetim contam uma história em que o real e o ficcional se confundem. Lísias utiliza seu 
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próprio nome para dar vida ao personagem assassinado e se coloca na trama também como 

autor do livro, que responde e-mails e entrevistas sobre os folhetins, envolvendo-se na obra.  

O livro se inicia com a notícia da morte do escritor Ricardo Lísias que foi assassinado 

com um tiro na cabeça e o principal suspeito do caso é Ricardo Lísias, um escritor que acaba 

sendo preso nas investigações. Inicia-se então a peculiaridade da obra: o autor “batiza” com 

seu nome e sobrenome o personagem assassinado e o principal suspeito do crime. Não apenas 

constrói personagens com seu próprio nome, mas também entra na obra colocando seu rosto 

nas notícias forjadas e dialogando com seus leitores a respeito do caso em sua página pessoal 

do Facebook: “Eu incorporei o boato à minha criação artística”, disse o autor.  

Seus 5 folhetins são escritos de forma curiosa: as páginas se iniciam com textos que 

parecem alterados e interrompidos, como se houvesse cortes ou até mesmo frases  censuradas 

pelo próprio autor. Há páginas quase que em branco e os textos são curtos e breves. Frases 

pela metade ou cortadas antes de finalizadas travam a continuação com a próxima página. 

Além de mostrar recortes de jornal forjados em que notícias sobre o folhetim teriam sido  

publicadas, trocas de e-mails com editores, conversas de Lísias com o Delegado Tobias por 

caixa de mensagens do Facebook, até peças jurídicas de um hipotético processo que o 

Delegado Tobias teria iniciado para proibir a venda do e-book, com carimbos e assinaturas, 

estão presentes na série.  

Outro recurso utilizado são diálogos entre uma notícia e outra em que supostos leitores 

dos jornais comentam sobre o andamento das investigações. 
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Em Delegado Tobias 2 – Delegado Tobias e Delegado Jeremias, o autor mostra 

comentários de seus leitores no Facebook sobre a divulgação feita online – nos quais percebe-

se que o público não sabia ao certo que se tratava de uma divulgação e prévia dos folhetins, 

nem tampouco de uma espécie de jogo com o conteúdo que posteriormente serviria de 

respaldo para a escrita do e-book. Ainda no mesmo folhetim, o personagem Delegado Tobias 

é contestado acerca de sua real existência, com o escritor Ricardo Lísias tentando provar que 

ele não existe.  

 

 

 

Em Delegado Tobias 3 – O Começo da Fama, uma troca de e-mails entre autor e 

personagem demonstra a “batalha” entre os dois, onde Lísias ameaça a retirada de Tobias do 

livro. Também neste folhetim, o caso toma uma dimensão diferente, com o autor da obra 

sendo preso na própria trama. Neste momento, temos três indivíduos com o mesmo nome na 

série de folhetins: Ricardo Lísias, que foi assassinado; Ricardo Lísias, que foi acusado de 

matar o primeiro; e Ricardo Lísias, o autor da obra, que é incorporado no folhetim como autor 

do e-book controverso que narra o caso. Um fato curioso é que os personagens têm 

consciência de que são personagens, fazem parte de um e-book e acabam por se contradizer 

na obra, dizendo que não conhecem o caso ou contestando o autor acerca de sua própria 

existência.   
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Em Delegado Tobias 5 – Os Documentos do Inquérito, o autor explica toda a situação 

criada em torno da obra, desde o primeiro folhetim publicado, iniciando extensões do texto no 

Facebook e a criação de um perfil para o delegado na mesma rede, enquanto ele e os editores 

lançavam materiais que dialogavam com o e-book em suas próprias páginas pessoais, 

possibilitando intervenções dos leitores que interagiam com o texto e acabaram por oferecer a 

oportunidade do autor de continuar a narrativa a partir dessas intervenções. Lísias salienta 

também que a maior parte dos leitores não entendeu no primeiro momento que a divulgação 

de uma decisão jurídica falsa proibindo o e-book de continuar fazia parte da narrativa como 

uma extensão da mesma, embora ele nunca tenha escondido de que o delegado era ficção. 

Neste folhetim, encontram-se outros recortes falsos de jornal e mandados jurídicos, além das 

forjadas trocas de e-mails e fotos publicadas em revistas dos personagens “flagrados” em 

espaços públicos. 
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Conforme os folhetins foram sendo publicados, a história se encaixou e tomou forma 

com os personagens reclamando do autor, jornais forjados trazendo informações sobre o 

andamento do caso de assassinato, as trocas de e-mails falsas em que o delegado conversa 

com o autor, e muitas outras situações que dialogaram com o folhetim e com o que 

supostamente estava sendo dito sobre ele: “Entendi como se cria uma verdade através de um 

boato, como as pessoas enxergam não um fato, mas o que querem enxergar, como fazer para 

uma notícia ser criada e espalhada com muita velocidade.”
1
  

 Em sua obra O Céu dos Suicidas, Lísias nomina o personagem principal com seu 

próprio nome e em Divórcio o protagonista também recebe seu nome, além de romancear uma 

situação semelhante aos acontecimentos de sua vida pessoal. Esta obra em especial dividiu os 

leitores e provocou mal-estar entre alguns jornalistas e escritores que teriam reconhecido as 

pessoas envolvidas na trama, além do livro ser uma crítica à imprensa. O personagem 

descobre o diário da jornalista com quem está casado há quatro meses e o lê. O conteúdo 

                                                           
 



mostra que, além de infiel, sua mulher o despreza profundamente: “O Ricardo é patético, 

qualquer criança teria vergonha de ter um pai desse. Casei com um homem que não viveu.” O 

narrador desabafa: “Depois de quatro dias sem dormir, achei que tivesse morrido” (2013) 

Desnorteado, abandona o apartamento em que moravam e tenta se recompor.  

A obra deixa sérias dúvidas quanto ao seu caráter autobiográfico. Muitos enxergaram 

no romance uma vingança do autor. A ex-mulher de Lísias é uma conhecida jornalista de 

cultura e sua vida teria sido bastante prejudicada, além de muitos de seus amigos e conhecidos 

ficarem indignados com a situação. O autor, no entanto, defende a autonomia estética do 

romance e afirma que nada ali é real de fato (ainda que o narrador diga enfaticamente o 

contrário). E vai mais longe, ao dizer que seu objetivo era mesmo prejudicar as pessoas, no 

sentido de causar desconforto, provocar o leitor, tirar a literatura do marasmo. 

A autora Diana Klinger, em seu estudo sobre as escritas de si, reflete o posicionamento 

da narrativa de si próprio: “No entanto, cada narrativa de si se posiciona de diferente maneira 

segundo a ênfase que coloque na exaltação de si mesmo, na auto-indagação, ou na restauração 

da memória coletiva. (2007, p. 24) 

Já na série Delegado Tobias, o autor faz uma autoficção da autoficção. O termo 

autoficção foi utilizado pela primeira vez por Serge Doubrowsky, em seu romance Fils, no 

qual conceitualizou o conjunto de obras literárias que apresentam passagens da vida ou 

características físicas e psicológicas do autor em um contexto claramente ficcional. As 

narrativas autoficcionais contam com autor e personagem dividindo o mesmo nome. Este 

gênero curioso, onde autor e narrador dividem o mesmo campo ficcional, transformou-se em 

tendência da literatura contemporânea.  

Delegado Tobias está repleto de charadas e peculiaridades no que diz respeito à 

relação do real com o ficcional. O autor incorpora indivíduos da vida real à sua obra – estes 

que estão constantemente em diálogo com os personagens –  não havendo limites para o 

caráter inovador e instigante dos folhetins de Lísias.  

De acordo com o autor Allain Robbe-Grillet, a forma própria de escrita de um 

romance deve ser inventada por cada romancista, não existindo uma receita específica que 

substitua essa reflexão contínua. A obra cria suas próprias regras e o movimento do estilo faz 

com que essas regras sejam postas em perigo frequentemente, podendo por vez ocasionar sua 

extinção. Cada novo livro acaba constituindo suas próprias leis de funcionamento, ao passo 

que produz a destruição delas mesmas. No caso da série Delegado Tobias, as regras que o 

autor cria são desprendidas de padrões convencionais da alta literatura moderna, trazendo um 

novo olhar sobre a convergência dos livros: as obras comunicam-se online e off-line, dão 



continuidade e dialogam entre si. De acordo com Vicente Gosciola, isto faz com que, cada 

vez mais, o público se envolva com a história: 

A narrativa transmídia, em sua essência, não é um novo meio, mas um 

modo de integrar narrativas e meios de comunicação, sendo que todos os 

meios e narrativas são revistos e remodelados em função de um objetivo 

comum: levar a história ao seu público da maneira mais abrangente e 

envolvedora possível. (2013, p. 228) 

Além de ser abrangente e envolvedora, a narrativa de Ricardo Lísias é flexível e 

trabalha o diálogo entre diversas mídias, deslizando por espaços e suportes em que pode ser 

melhor lida e divulgada, nesse caso, as páginas do Facebook e o formato de publicação em e-

book. A autora Vera Lúcia Follain de Figueiredo aponta que as obras fechadas em si mesmas 

tendem a dar espaço para aquelas que se reinventam e se reelaboram: “Cada vez mais a ideia 

de uma obra-prima acabada, fechada em sua perfeição, cede espaço para a do texto em 

contínua reelaboração, que se quer flexível, de modo a facilitar o deslizamento por diferentes 

meios e suportes.” (2010, p. 45) 

Desse modo, a obra de Ricardo Lísias é uma excelente exemplificação de narrativa 

transmídia no que tange ao deslizamento por diferentes plataformas digitais, que contribuem 

para a construção de sua história. A coletânea de folhetins Delegado Tobias caracteriza-se 

pela inovação e irreverência tanto no modo da escrita quanto no modo de interação com o 

público, uma vez que as reações do leitor  à obra são incorporadas no próprio folhetim.  
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