
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica 

Literária 

Ivan Moura da Silva 

O enigma existencial em Nove noites, de Bernardo Carvalho

 São Paulo 

    2017 



Ivan Moura da Silva 

O enigma existencial em Nove noites, de Bernardo Carvalho 

Dissertação apresentada à banca examinadora 

da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, como exigência para a obtenção do 

título de Mestre em Literatura e Crítica 

Literária, sob a orientação da Prof. Dra. Maria 

Aparecida Junqueira. 

São Paulo 

2017 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca examinadora: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 



 

 
 

 

 

Agradeço à CAPES pela bolsa de estudos concedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Agradecimentos 

Agradeço à minha família pelo apoio e compreensão durante meu período de 

estudos. 

Agradeço à minha orientadora, Prof. Dra. Maria Aparecida Junqueira, pelos 

ensinamentos necessários para a realização desta pesquisa. 

Agradeço aos professores do Programa de Literatura e Crítica Literária por 

ajudarem a ampliar meu horizonte. 

Agradeço à Prof. Dra. Diana Navas e à Prof. Dra. Ana Haddad pelas 

importantes sugestões no exame de qualificação. 

Agradeço aos meus colegas de curso pela convivência harmoniosa e 

compartilhamento de informações. 

Agradeço aos funcionários da PUC-SP, em especial à Ana Albertina, pelas 

valiosas dicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILVA, Ivan Moura. O enigma existencial em Nove noites, de Bernardo 

Carvalho. Dissertação de mestrado. Programa de estudos Pós-Graduados em 

Literatura e Crítica Literária. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, 

Brasil, 2017. 115p. 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar de que maneira o romance 

Nove noites, de Bernardo Carvalho (2006), permite uma reflexão sobre a 

existência. O ponto de partida é a análise da “forma biográfica”, de Lukács 

(2009) e dos “atos de fingir”, de Iser (2013), para mostrar como o romance se 

constitui numa busca pela forma e utiliza a encenação para se manifestar. O 

problema da identidade, crucial em Nove noites devido à indeterminação do 

personagem central Buell Quain, é examinado à luz dos conceitos de 

“identidade pessoal” e “identidade narrativa”, de Ricoeur (2014). O tempo, um 

dos aspectos centrais da problemática existencial, é analisado a partir da 

relação entre história e ficção e da metaficção historiográfica. Nossa hipótese é 

que os conflitos de Nove noites, como a impossibilidade da alteridade, são uma 

representação do projeto de ser no mundo, do peso da existência para o 

sujeito, o que o faz recorrer a subterfúgios, como o apego a dispositivos, que é 

caracterizado pelo fato de a ação estar separada de seu ser, conforme 

Agamben (2009). O conceito de “superação” é analisado como um desses 

dispositivos, o que tem implicações para o sentido existencial que investigamos 

em Nove noites, pois a narrativa apresenta uma série de conflitos que não são 

solucionados: o suicídio de Buell Quain, o desamparo dos índios, a ausência 

da figura paterna satisfatória, a obsessão do narrador por respostas. Apesar de 

esses conflitos não serem superados, há uma expectativa, artificialmente 

criada, de que serão. A ilusão decorrente dessa expectativa não cumprida 

revela o problema existencial como parte do jogo de Nove noites, em que uma 

coisa pode ser e deixar de ser conforme a perspectiva.  

PALAVRAS-CHAVE: Bernardo Carvalho, Nove noites, existência, identidade, 

metaficção historiográfica. 
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Abstract 

The study analyses which way Nove noites novel, written by Bernardo Carvalho 

(2006), allows an existance reflexion. Our starting point is the Lukács' (2009) 

“biographic mode” analysis and Iser's (2013) “acts of pretending” to 

demonstrate how the novel composes a mold search and uses staging to 

manifest itself. The identity issue, crucial in Nove noites due to main character's 

Buell Quain indetermination, is examined in the light of the concept of Ricoeur's 

(2014) “personal identity” and “narrative identity”. Time, one of the existential 

problematic main aspects, is examined from relation among history, fiction and 

historiographical metafiction. The hypothesis is that Nove noites conflicts, such 

as otherness impossibility, are a project representation of being in the world and 

weight's existence for the subject, resorting to subterfuges as devices 

attachment, which is characterized by the fact of the action being apart of itself, 

according to Agamben (2009). The overcoming idea is analized as one of these 

devices which has implications to the existential meaning enquired in Nove 

noites, because the narrative shows a series of conflicts that aren't solved: Buell 

Quain's suicide, natives' abandonment, satisfactory father's figure absence and 

narrator's obssession for answer. Despite the conflicts not being solved, there is 

an artificial expectation  that they are. The ilusion due to this unfulfilled 

expectation reveals the existential issue as part of Nove noites game, in which 

one thing can or can't be according to the perspective.  

 

KEYWORDS: Bernardo Carvalho, Nove noites, existence, identity, metafiction 

historiographical. 
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“Continuou sentada, de olhos fechados, e meio 

que acreditou estar no País das Maravilhas, 

embora soubesse que bastava abrir os olhos 

para que tudo se transformasse na realidade 

monótona”. 

 (Carroll, Lewis, 2007, pp.170-171)



 

10 
 

Introdução 

O leitor que inicia a leitura de Nove noites, de Bernardo Carvalho (2006), 

não tem ainda ideia do labirinto em que está entrando. As informações que 

despertaram seu interesse para a obra são parte do material com que o 

labirinto é construído. Sabe-se que a narrativa investigará os motivos do 

suicídio do antropólogo americano Buell Quain entre os índios numa terra 

indígena no Brasil. Depois de atraído para a leitura da obra, outros elementos 

fazem com que a atração não apenas continue viva, mas se intensifique 

conforme a leitura avança. O que ergue as paredes desse grande labirinto é a 

linguagem: relatos, histórias, documentos, entrevistas, elementos que 

prometem implicitamente solucionar o enigma de Quain e satisfazer a 

expectativa do leitor por respostas. Mas é pura ilusão, o labirinto é existencial, 

não há como sair dele.  

Assim, nossa pesquisa prioriza uma leitura que possa apreender um 

sentido existencial em Nove noites. Mas essa apreensão só é possível se 

considerarmos as perplexidades da narrativa, como o fato de o sentido 

existencial só ser possível pela impossibilidade de esclarecimento do enigma 

de Quain.  

As perplexidades próprias da temática existencial nos fez adotar uma 

metodologia que amplia a compreensão do existencial ao combinar elementos 

ao invés de estudá-los separadamente, metodologia que se faz notar, 

principalmente, em três modos: primeiro, não adotamos apenas um aspecto 

existencial, mas três: a forma, a identidade e a historiografia, sendo que cada 

um deles está relacionado com o anterior sem deixar de conter suas próprias 

perplexidades; segundo, não limitamos a análise ao plano do enredo ou da 

estrutura, mas estudamos ambos, em alguns momentos até simultaneamente; 

terceiro, não examinamos apenas o papel do leitor, embora esta seja nossa 

prioridade, mas conciliamos a recepção com a composição da obra e com os 

elementos autobiográficos de Nove noites.  

Para exemplificarmos o modo como combinamos aspectos da estrutura 

e do enredo, ressaltamos que nosso ponto de partida é uma análise das formas 

em Nove noites, associando a forma biográfica aos dois aspectos citados, uma 
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vez que é essa forma biográfica que permite, simultaneamente, uma 

delimitação da “má infinitude” (LUKÁCS, 2009, p. 82) própria do romance e 

uma compreensão do individualismo do sujeito, perceptível na figura de Buell 

Quain. 

Devido à complexidade do problema existencial, recorremos à 

hermenêutica filosófica, que disponibiliza recursos para a interpretação não só 

de textos, como na hermenêutica clássica, mas também da própria existência. 

Esta pesquisa busca realizar um estudo hermenêutico do problema da 

existência em Nove noites. Para isso, faz uma descrição da fundamentação 

teórica, seguida de uma análise dos aspectos existenciais estudados.  

A hermenêutica de Ricoeur (1994) abrange todo o círculo do processo 

literário, que vai da práxis do autor à do leitor, passando pela configuração da 

obra. Também consideramos o círculo completo, ainda que a prioridade seja 

para a recepção do leitor, o que exige uma análise aprofundada da 

configuração da obra, pois é nela que os aspectos existenciais são construídos. 

Nosso percurso parte de uma breve análise da autobiografia, uma vez que não 

deixamos de lado a práxis do autor, pois Nove noites é a obra mais 

autobiográfica de Bernardo Carvalho, para depois examinar os problemas da 

configuração e da recepção.  

Como a experiência de leitura é a última etapa do círculo hermenêutico, 

ela é nosso horizonte principal, mas não podemos considerá-la separadamente 

da configuração da obra e da autobiografia, já que necessita delas para 

responder aos problemas existenciais levantados. Uma leitura que não pondere 

todos esses elementos pode não perceber que o labirinto que Nove noites 

constrói não tem saída e concluir que houve enganação por parte do autor, que 

não cumpre o objetivo de elucidar o enigma. 

Para exemplificar a necessidade de convergir esses elementos, citamos 

o conceito chamado “autoindicação”, um dos atos de fingir propostos por Iser 

(2013), que está relacionado tanto com a configuração, pois introduz sinais que 

evidenciam o estatuto ficcional da obra, quanto com a recepção, já que é uma 

espécie de contrato entre autor e leitor que deixa claro que o texto ficcional não 
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é a realidade, mas deve ser entendido em seu aspecto de como se. A 

autoindicação permite perceber que não houve enganação, mas fingimento. 

Nove noites faz um jogo entre ficção e realidade em que há, num 

primeiro momento, uma negação da ficção para, ao final, valorizá-la pela sua 

afirmação. Isso se manifesta pela mudança do narrador, que, inicialmente, 

pretende fazer uma investigação jornalística, mas, ao final, decide escrever um 

romance para preencher as lacunas que ele não pôde preencher com sua 

investigação objetiva. 

 Esse jogo entre negação e valorização da ficção evidencia que a 

narrativa de ficção permite apreender o ser pelo não ser, característica 

importante em todos os aspectos existenciais que examinamos. Cada aspecto 

possui sua maneira de evidenciar o ser pelo não ser, mas todos utilizam o 

recurso do fingimento e da encenação para valorizar o que a princípio foi 

negado ou mostrar que uma coisa pode se transformar em seu contrário.  

Em Nove noites, há dois narradores, o jornalista, que investiga a morte 

de Quain, e Manoel Perna, um sertanejo que convivera com o antropólogo por 

nove noites e relata de modo subjetivo esse período. A narrativa de Manoel 

Perna é fundamental para o papel do leitor, principalmente no que se refere ao 

problema da metaficção, pois há um diálogo constante desse narrador com um 

interlocutor, que recebe as “instruções” do narrador de como deve ler a 

narrativa. O diálogo se caracteriza, principalmente, pela frase “Isto é para 

quando você vier” (CARVALHO, 2006, p. 6, grifo do autor)1, repetida inúmeras 

vezes. 

A natureza do enigma existencial, impossível de ser solucionado, 

evidencia que em Nove noites há uma falência do sentido e uma ruptura da 

ilusão referencial, conforme afirma Sakai (2013, p. 109), em sua dissertação de 

mestrado que trata da obra: 

1 CARVALHO, Bernardo. Nove noites. São Paulo: Companhia das letras, 2006. As 

citações deste texto, presentes e recorrentes neste trabalho, serão acompanhadas, 

daqui por diante, apenas pelo número de página.   
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O romance, coincidindo consigo mesmo, faz com que triunfe 

sua peculiar proposta de criar uma ilusão referencial. Mesmo 

que tal ilusão não só se apresente precária e digna de 

desconfiança, a ponto de colocar a si mesma em xeque, mas 

também desiluda os leitores que confiam numa resolução, o 

que seria ilusório a esse tipo de construção do enigma. 

 

A ilusão referencial assinala o que é falso e, mais propriamente, um não 

ser. Entretanto, o ilusório não é o único aspecto do romance. Há algo que se 

revela por meio desse não ser, pois o fictício, além de ser um produto da 

fantasia, tem também uma relação com o mundo empírico. O fictício possui 

mecanismos que permitem revelar determinados aspectos da realidade pelo 

jogo ficcional, ainda que essa realidade nunca possa ser apreendida em sua 

totalidade. A encenação é um desses mecanismos e cria uma “duplicação que 

permite que os aspectos ocultos de uma situação assumam uma forma” (ISER, 

2013, p. 90). 

O imaginário é uma das coisas que só se revelam pelo jogo da ficção, 

segundo Iser (2013). A imaginação tem uma função dupla em nossa pesquisa: 

ela é tanto objeto de estudo como recurso metodológico. É objeto de estudo, 

na medida em que o narrador, que propõe a investigação do caso de Buell 

Quain, é fortemente influenciado pela imaginação, o que faz com que o rumo 

de sua investigação mude e a imaginação passe a prevalecer sobre a 

realidade. É também recurso metodológico, pois a utilizamos para preencher as 

lacunas do enredo e para conciliar elementos que não seriam conciliáveis por 

meio de uma análise estritamente objetiva. Não queremos dizer, com isso, que 

este trabalho é resultado apenas da imaginação, o que seria tão inadequado 

quanto deixar a razão sem o socorro da imaginação.  

Não devemos, no entanto, confundir a imaginação com o imaginário, já 

que este último é mais complexo e abrange tudo aquilo que forma a cultura de 

uma sociedade, como a ideologia, a utopia, os mitos, os tabus, os dispositivos 

etc. O que podemos revelar desde já é que o ato de existir possui um grande 

peso, que faz com que o sujeito se apegue a subterfúgios, formas de atenuar a 

potência de ser, como a tentativa de controlar o tempo, o apego a todo tipo de 

dispositivos, caracterizado quando se separa a ação de seu ser, segundo 
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Agamben (2009). Entre esses dispositivos, consideramos a superação como 

uma espécie de macro dispositivo, já que está presente em todo lugar e se 

utiliza de outros dispositivos para “captar o desejo de felicidade” do sujeito e, 

com isso, “orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os 

gestos, as condutas” (AGAMBEN, 2009, p. 40).  

Nessa perspectiva, esta pesquisa formula as seguintes questões-

problemas: de que modo os recursos da autoindicação e da forma biográfica 

permitem a configuração de Nove noites em convergência com aspectos 

existenciais do enredo? De que maneira a identidade de Buell Quain é 

constituída em contraposição à identidade das demais personagens? De que 

forma a inter-relação entre história e ficção permite uma reflexão sobre a 

experiência inescapável do tempo e da herança histórica? Como o estudo do 

enigma existencial em Nove noites permite uma compreensão do trágico da 

condição humana? 

Orienta nossa discussão as seguintes hipóteses: primeira, o sentido 

existencial de Nove noites é apreendido pela inter-relação entre plano 

estrutural e enredo; segunda, o problema da existência deve considerar o papel 

do outro na constituição do si-mesmo; terceira, a personagem Buell Quain é 

uma personificação do ser no mundo e permite uma reflexão sobre a 

existência. 

A pesquisa divide-se em quatro capítulos: 

O primeiro capítulo, intitulado “A busca pela forma na configuração do 

romance”, trata dos “atos de fingir”, de Iser (2013) e da “forma biográfica”, de 

Lukács (2009), para mostrar como o romance se constitui numa busca pela 

forma e se caracteriza por conter recursos que permitam a essa forma se 

constituir. Evidencia como a forma se constitui em Nove noites a partir da 

problemática existencial, destacando a encenação e a “autoindicação”.  

Ressalta que o ser e o não ser se estabelecem também pela oposição entre os 

dois narradores do romance, o narrador jornalista, que adota um estilo mais 

objetivo, e o narrador Manoel Perna, que adota um estilo mais subjetivo.  
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O segundo capítulo, intitulado “O si-mesmo e a constituição da 

identidade”, examina os conceitos de “mesmidade”, “ipseidade” e de 

“identidade narrativa”, de Ricoeur (2014), para refletir sobre o problema da 

identidade. Não se trata apenas de examinar a identidade das personagens, 

mas de identificar a identidade da própria narrativa. Isso porque há uma tensão 

que o personagem central, Buell Quain, exerce sobre as outras personagens e 

sobre a própria narrativa. 

O terceiro capítulo, intitulado “A herança histórica e o tempo humano”, 

trata da experiência temporal. A análise desse problema parte da relação entre 

história, ficção e metaficção historiográfica, ressaltando que, ao contrário do 

que geralmente se imagina, história e ficção possuem aspectos em comum. 

Essa relação permite analisar Nove noites a partir da metaficção historiográfica, 

que é a vertente literária que refuta a ideia de um passado fixo ou determinado. 

Já o aspecto propriamente temporal é analisado a partir da relação entre tempo 

cronológico e tempo interior. Essa complexa relação é importante para a 

percepção do sujeito sobre o tempo que afeta diretamente sua experiência 

humana.  

Por fim, o quarto capítulo, intitulado “Dispositivos e a ‘necessidade’ de 

superação”, explora o conceito de dispositivo, de Giorgio Agamben (2009). 

Examina a ideia de superação, tão impregnada na sociedade, como um 

dispositivo e as suas implicações para nossa pesquisa. Também são 

analisadas outras formas de dispositivo, com vistas a compreender 

principalmente as ações praticadas por Buell Quain, de modo a aprofundar o 

estudo desse personagem, tão cativante e importante para a narrativa.   
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 Capítulo 1. A busca pela forma na configuração do romance 

 

“Filosofia é na verdade nostalgia”, diz Novalis, “o impulso 

de sentir-se em casa em toda parte”. Eis porque a 

filosofia, tanto como forma de vida como quanto a 

determinante da forma e a doadora de conteúdo da 

criação literária, é sempre um sintoma da cisão entre o eu 

e o mundo, da incongruência entre alma e ação 

(LUKÁCS, 2009, pp. 25-26). 

 

1.1- Nove noites: a realidade como armadilha 

Bernardo Carvalho, que trabalhou como correspondente em jornais 

como a Folha de São Paulo, deixou de escrever crítica literária ao perceber que 

estava ganhando importância no cenário literário como romancista, o que se 

faz notar nos diversos prêmio recebidos, como o Portugal Telecom por Nove 

Noites (2006), o Jabuti e APCA por Mongólia (2003) e novamente o Jabuti por 

Reprodução (2013).  

Em Nove Noites, o narrador é um jornalista que busca compreender os 

motivos do suicídio do antropólogo americano Buell Quain em território 

indígena no Brasil. Nove Noites é o livro mais autobiográfico de Carvalho, não 

só pela sua profissão, mas também por fatos de seu passado, como a relação 

conturbada com o pai e sua experiência em uma tribo de índios do Xingu, 

região próxima de onde seu pai possuíra terras. Apesar dos traços 

autobiográficos, o autor afirma não se sentir “exposto” ou “constrangido” com o 

livro, “como se nesse tivesse menos verdades que nos outros” (CARVALHO, 

2003). O que garante ao autor essa tranquilidade é o grande labirinto entre 

ficção e realidade que se estabelece em Nove noites. A realidade é, aqui, uma 

“armadilha” que mais confunde do que esclarece. O suicídio de Buell Quain é o 

maior dos fatos verídicos que fazem parte desta armadilha. A narrativa é uma 

tentativa de compreender os fatos da vida de Quain para que os motivos do 

suicídio se esclareçam. Entretanto, essa tentativa de construir uma biografia 

não passa de um artifício literário. Em entrevista à Deutsche Welle, Bernardo 

Carvalho afirma: 
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Você nunca vai descobrir o que leva um suicida a se matar. 

Esse é o princípio do suicídio. O que me interessou na história 

é que ela é insolúvel. Era uma pesquisa detetivesca para a 

qual eu já sabia que não haveria resposta. Chegou um ponto 

em que eu empaquei e não tinha mais para onde ir e a ficção 

aflorou. Procuro com os meus livros celebrar a subjetividade, a 

imaginação e não estar confinado ao funcionalismo da 

realidade. No livro, a realidade é para o leitor como uma 

armadilha ou um jogo. Uma espécie de simulacro da realidade.  

 

O autor parte do pressuposto de que o enigma é insolúvel, mas cria uma 

narrativa de ficção justamente para questionar essa busca ávida dos leitores 

por respostas. Decorre daí que os elementos selecionados da realidade e 

introduzidos na obra têm mais a função de distrair o leitor do que de esclarecer 

os fatos. Em Nove noites há duas narrativas, a do narrador jornalista e a de 

Manoel Perna, um sertanejo que convivera com Quain nas vésperas do 

suicídio. Há também os relatos dos conhecidos do antropólogo, mas estão 

introduzidos na narrativa do jornalista, servindo-lhe como documentos para a 

investigação do caso. É importante fazer a distinção entre as narrativas de 

Nove noites, pois a de Manoel Perna difere substancialmente da do jornalista.   

Esses documentos a que o narrador jornalista tem acesso são os 

principais elementos selecionados da realidade: “Os papeis estão espalhados 

em arquivos no Brasil e nos Estados Unidos. Fiz algumas viagens, alguns 

contatos, e aos poucos fui montando um quebra-cabeça e criando a imagem de 

quem eu procurava” (p. 12). Entre esses documentos, constam as cartas que 

Quain deixou antes de morrer, assim como as correspondências trocadas entre 

seus conhecidos que tratavam do suicídio. Alguns desses documentos são 

reais, outros são fictícios. Ocorre que, em Nove Noites, há diversos tipos de 

elementos selecionados, mas alguns deles pretendem iludir o leitor com um 

recorte direto da realidade. Assim, as fotografias inseridas na narrativa, entre 

as quais duas de Quain, são o exemplo máximo de um tipo de realismo que 

Schollhammer (2012, p. 140) chama de “indexical”. O autor aponta que, na 

semiótica peirciana, o índice “se caracteriza pela relação física e existencial 

entre objeto e signo”, de modo que esse signo é “menos a representação de 

algo e mais o efeito de algum evento”. O autor acrescenta: 
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São signos que só demandam o reconhecimento de sua 

evidência inegável, não adianta interpretar e procurar um 

sentido profundo escondido, pois causam uma espécie de tilt 

na tentativa de apropriação pelo conhecimento. O que têm a 

mostrar não está fora deles mesmos, apenas referem-se a sua 

própria existência (Schollhammer, 2012, p. 140).   

Assim como a fotografia, as cartas são “elementos de uma indexação do 

relato, são índices reais que projetam sua própria sombra no texto e permitem 

a passagem de um Realismo descritivo para um indexical” (SCHOLLHAMMER, 

2012, p. 141).     

Esse “realismo indexical” aponta para uma crise da representação em 

Nove noites. Os documentos têm pouco a dizer sobre o enigma, mas 

sustentam a expectativa do narrador de solucioná-lo, apesar de apontarem 

muitas vezes para direções opostas. Buell Quain, por exemplo, escreve uma 

carta a Heloísa Alberto Torres afirmando estar morrendo de uma doença 

contagiosa: “A senhora receberá esta carta depois da minha morte. A carta 

deve ser desinfetada” (p. 19). Já em carta deixada para Ruth Benedict, Quain 

relata: 

 Vou morrer. Desculpe-me por ter fracassado tão 

desafortunadamente no projeto brasileiro depois de tanto tê-la 

preocupado. Mas tenho certeza de que há males que vem para 

bem (...). Preciso lhe pedir (me desculpe por isso) que, à 

exceção dos quatro mil que desperdicei no Brasil e que lhe 

pertencem, meu dinheiro seja entregue à minha irmã e à minha 

sobrinha, que estão quebradas e precisam dele (p. 78). 

Nessa carta há indícios de que o suicídio possa ter sido motivado por 

razões financeiras, o que faz a irmã do antropólogo se defender e afirmar que 

não precisava do dinheiro dele: “Fico doente só de pensar que alguma 

bobagem que eu tenha escrito possa ter desencadeado tudo. (...) Não estou 

quebrada e certamente não estou desesperadamente necessitada de fundo 

nenhum. E Buell também sabia disso muito bem” (p. 78). Nessas duas cartas 

deixadas por Quain, duas motivações distintas se abrem como possibilidade 
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para o enigma: a doença contagiosa e o sacrifício da própria vida para 

beneficiar financeiramente a terceiros. Outras possibilidades surgem, advindas 

da documentação levantada e da imaginação do narrador ou de outros 

personagens. Havia quem acreditasse, por exemplo, que Quain estava em 

busca de uma “lendária cidade do ouro” (pp. 31-32), o que é negado por dona 

Heloísa. O narrador chega a levantar hipóteses criadas por sua imaginação, 

sendo a principal delas a de que o suicídio tenha sido motivado por uma 

possível paixão incestuosa. Essa possibilidade é insinuada ou mesmo 

levantada em vários momentos, como em: “Mas a ideia de uma relação 

ambígua com a irmã, embora imaginária, nunca me saiu da cabeça, como uma 

assombração cuja verdade nunca poderei saber” (p. 77).  

No entanto, essas hipóteses surgem para logo serem descartadas. A 

documentação se mostra ineficiente porque não pode dar conta de esclarecer 

esse enigma. Ela pode até prolongar a investigação, mas não aponta para 

conclusões objetivas. Se o enigma não pode ter uma explicação é porque o 

sentido do ser nunca é determinado e fixo, o que é importante em Nove noites, 

pois a narrativa busca compreender a existência de Buell Quain. Nesse 

sentido, a análise hermenêutica que propomos tem em vista a própria reflexão 

sobre a existência, por meio de conceitos teóricos tomados desse campo de 

estudos. É Heidegger quem dá o ponto de partida para a vinculação da 

hermenêutica à existência, o que ficou conhecido como “a virada existencial”, 

que pretende refutar a racionalidade da herança metafísica. Assim, na esteira 

de Jean Grondin (2012, p. 46), “a hermenêutica promete recordar à existência 

as estruturas essenciais do seu ser, às quais Heidegger dará o nome de 

‘existenciais’”. Grondin (2012, pp. 46-47) observa que Heidegger reconhece a 

necessidade de interpretação, mas dá um novo sentido para o entendimento, 

que é considerado menos um  

conhecimento e mais um poder, uma capacidade, um saber 

fazer ou uma habilidade. Nesse sentido, ele recorre à locução 

alemã sich auf etwas verstehen, que quer dizer ‘entender-se 

sobre algo’, ‘ser capaz de algo’. O ‘entender-se sobre’ é aqui 

um verbo pronominal, que me implica em seu exercício, porque 
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é sempre uma possibilidade de mim mesmo que se desdobra, 

e que também se arrisca, no entendimento.  

 

Isto é, o entendimento passa a ser um entendimento de si mesmo e 

passa a ter a estrutura de um projeto:  

 

ou seja, o entendimento se dá no seio de uma estrutura de 

antecipação (...) Mas essa antecipação não decorre 

necessariamente de um projeto consciente. Ela é o resultado 

de um “projeto lançado”: lançado na existência o entendimento 

se nutre de projetos de entendimento que são tantas outras 

possibilidades de se livrar de embaraços no mundo. Mas é 

possível esclarecer esse ser-projetado, trazer à luz essas 

antecipações e, assim, apropriar-se de seus projetos de 

entendimento. Esse esclarecimento do entender se realizará 

por meio daquilo que Heidegger chama de Auslegung. 

(GRONDIN, 2012, p. 47)  

 

O mais importante nessa concepção do entendimento é que ele deixa de 

ser um resultado da interpretação e passa a precedê-la. Se o entendimento 

vem antes da interpretação, ele é na verdade um pressuposto do sujeito. No 

entanto, esses pressupostos terão que ser colocados à prova para que se 

possa verificar se são autênticos ou não. O que não o for deverá ser destruído. 

Os pressupostos referentes ao ser e à existência é que devem ser colocados 

no centro da estrutura de antecipação. Para Heidegger, o ser não deve mais 

ser visto como algo determinado e com substância, como na metafísica, mas 

como um “projeto lançado”, que nunca poderá se concluir.  

A própria ideia de “projeto” remete a algo que ainda está por fazer. O 

ideal de objetividade positivista é descartado, uma vez que a interpretação não 

pode ser independente dos pressupostos do sujeito. Essa estrutura de 

antecipação é um exercício de “autocrítica” que pretende explicitar o 

entendimento autêntico, principalmente no que se refere ao ser. A 

racionalidade do pensamento metafísico teria sido responsável pelo 

esquecimento do ser: “a metafísica teria apagado o mistério original do ser, seu 

surgimento gratuito, sem porquê. Essa metafísica da racionalidade encontraria 

sua realização na essência da técnica: nela, o ser não passaria de um dado 

disponível e compatibilizável” (GRONDIN, 2012, p. 52). Grondin (2012, p. 53) 
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observa que o último Heidegger apontou a linguagem, especialmente a 

linguagem poética, como a “morada do ser”. Se a tarefa da hermenêutica, 

conforme afirma Heidegger, seria anunciar à existência o sentido do ser, 

Grondin questiona: “Ora, esse ‘anúncio’ já não é o próprio fato da linguagem, 

no qual o ser sempre assomou à fala?”. 

Os documentos em Nove noites não podem apontar para um sentido 

oculto e definitivo porque o sentido do ser escapa a qualquer definição objetiva. 

As hipóteses levantadas nunca são confirmadas, pois elas têm um objetivo de 

explicar racionalmente algo que só pode ser compreendido a partir da própria 

ideia desse “projeto de ser” que nunca será completado. Se o entendimento do 

ser é um entendimento de si mesmo, permitido pela linguagem, isso só pode 

ocorrer no próprio ato de reflexão. Mais do que isso, só pode ocorrer durante o 

próprio ato de reflexão. Isto é, o entendimento se esgota com o fim da 

experiência da linguagem, mas se esgota para poder ser retomado logo em 

seguida, com outros pressupostos inseridos numa nova experiência de 

linguagem.  

Colocar o entendimento de si mesmo como fundamental é importante 

porque isso significa que a interpretação nunca será definitiva, mas sempre 

dependerá dos pressupostos do receptor. Ainda na esteira de Grondin (2012, 

p. 102), veremos que, para o filósofo Hans-Georg Gadamer, “entender, não é

se encontrar diante de uma objetivação que é necessário decodificar, é ser-

tomado, é ser-habitado pelo sentido”. A linguagem poética ganha uma 

importância maior para o entendimento do ser, pois o signo literário cria um 

jogo ambíguo com a realidade que permite a renovação da experiência estética 

e a destruição da racionalidade que afasta o ser, superando a efemeridade da 

fala e o prosaísmo da linguagem cotidiana. Na experiência estética não há, 

portanto, apenas interpretações sobre o ser, mas interpretações que se 

aproximam do ser, porque este se manifesta na própria linguagem.  

Assim, podemos dizer que o sentido existencial em Nove noites não 

pode ser determinado nem sua interpretação pode ser esgotada no ato de 

leitura. Mas esse é ainda apenas um esboço da importância do sentido 
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existencial e suas possibilidades se estendem num horizonte muito maior, 

conforme veremos a seguir. 

 

1.2- Nove noites: os sinais de ficção 

A dimensão existencial ganha importância conforme é vista nos 

aspectos de ser e não ser da ficção, aspectos que não se contradizem nem se 

excluem, mas, ao contrário, revelam cada qual seu oposto como um duplo 

invertido, de modo que o ser é percebido pelo não ser e o real pelo imaginário. 

John Wolfgang Iser (2013), em O fictício e o imaginário, procura mostrar 

que tudo que é determinado é ilusório e que é preciso ir além do que se supõe 

ser a realidade para apreender o que está oculto. É somente a articulação 

entre fictício e imaginário, propiciada pela literatura, que permite essa 

apreensão. Iser (2013, p. 27) fala da literatura como “espelho da plasticidade 

humana”, o que pressupõe uma tendência para a objetivação que, no entanto, 

nunca pode ser definitiva: “se a literatura converte essa plasticidade em forma, 

o desdobramento desta se torna o espelho do homem, que sempre tenta 

superar-se a si mesmo”. O que é problematizado é a relação entre ficção e 

realidade: “Como o texto ficcional contém elementos do real sem que se esgote 

na descrição desse real, seu componente fictício não tem o caráter de uma 

finalidade em si mesma, mas é, enquanto fingido, a preparação de um 

imaginário” (ISER, 2013, p. 31). Isto é, o que permite essa preparação do 

imaginário é a encenação, que é entendida como o elemento primordial da 

ficção e sua própria razão de ser. Iser (2013, p. 32) chama os elementos que 

permitem a encenação de “atos de fingir”. São eles que permitem a 

transgressão de limites e da determinação:  

 

Assim, o ato de fingir ganha a sua marca própria, que é de 

provocar a repetição da realidade no texto, atribuindo, por meio 

dessa repetição, uma configuração ao imaginário, pela qual a 

realidade repetida se transforma em signo e o imaginário em 

efeito (vorstellbarkeit) do que é assim referido. 

 



23 

Os atos de fingir têm a função geral de dar forma ao mundo que é 

criado, mas possuem também funções específicas. São três os tipos de atos de 

fingir: seleção, combinação e autoindicação. A seleção se refere aos elementos 

tomados da realidade, que passam a se tornar objetos de percepção: “A 

seleção é uma transgressão de limites na medida em que os elementos do real 

acolhidos pelo texto agora se desvinculam da estruturação semântica ou 

sistemática dos sistemas de que foram tomados” (ISER, 2013, p. 35). A 

combinação é o ato de relacionar os elementos selecionados, criando para eles 

uma nova facticidade. A relação “alcança essa facticidade específica pelo grau 

correspondente de sua determinação, mas também pela influência exercida 

nos elementos que ele relaciona entre si” (ISER, 2013, p. 38). Já a 

autoindicação se refere ao desnudamento do texto literário, ao contrato 

estabelecido entre autor e leitor que torna claro o caráter ficcional do texto 

literário: “Pelo reconhecimento do fingir, todo o mundo organizado no texto 

literário se transforma em um como se” (ISER, 2013, p. 43). O como se tem a 

condição de ser irreal ou impossível, mas mantém uma relação com a 

realidade: “O mundo do texto permite, portanto, que por ele sejam vistos os 

dados do mundo empírico por uma ótica que não lhe pertence, razão porque 

constantemente ele pode ser visto de forma diferente do que é” (ISER, 2013, p. 

47). 

Os atos de fingir são os elementos responsáveis pela configuração da 

obra. A seleção é a configuração da intencionalidade, a combinação é a 

configuração da relação e a autoindicação é a configuração do como se. Esses 

atos fazem parte de um nível estrutural mais profundo que não pode ser 

verbalizado: “Desta maneira, os pontos ‘arquimédicos’ do texto se afastam da 

verbalização, manifestando-se, na indicada abertura, pela configuração 

verbalizada do texto, a presença do imaginário” (ISER, 2013, p. 52). Essa 

abertura criada pelos atos de fingir reafirma a importância da narrativa de 

ficção para lidar com a realidade. O imaginário, enquanto algo oculto e 

abstrato, não pode ser apreendido diretamente pelos signos, mas somente pelo 

jogo que se estabelece na interação entre esses atos de fingir. Mas mesmo no 

momento da verbalização do texto, o signo literário terá que se diferenciar do 

signo linguístico, porque o como se é permeado por sinais de ficção que fazem 
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o leitor entender “o texto não como discurso, mas como discurso encenado” 

(ISER, 2013, p. 42).  

Os atos de fingir abrem esse espaço para o jogo, visto que o que não é 

determinado só pode ser apreendido num movimento de vaivém. Não se trata 

de um movimento dialético, pois o que é superado permanece no jogo e deverá 

em seguida superar seu duplo. Os atos de fingir se diferenciam pela natureza 

de sua duplicação:  

 

O ato de seleção abre um espaço de jogo entre os campos 

referenciais e sua deformação no texto; o ato de combinação 

abre outro espaço de jogo entre a interação recíproca dos 

segmentos textuais; e o ato do como se abre um espaço de 

jogo entre o mundo empírico e sua metaforização (ISER, 2013, 

p. 302).  

 

Assim, os atos de fingir criam uma duplicação, o que implica uma 

relação de transgressão e negação entre os campos correlatos: 

 

 Em cada estágio, o campo transgredido é submetido a uma 

determinada negativação: na seleção, a organização das 

realidades de referência é abolida; na combinação, a 

designação e a representação são deslocadas para a latência; 

e, na autoindicação, o mundo apresentado do texto é 

irrealizado (ISER, 2013, p. 306).  

 

Há um campo de referência e um campo de fingimento. Esse campo de 

referência não é a realidade propriamente dita, mas o mundo empírico de onde 

é selecionado os elementos introduzidos no mundo do texto. A realidade 

propriamente dita pode ser apenas parcialmente apreendida por esse segundo 

campo em que os atos de fingir abrem espaço para a encenação. No entanto, 

como essa realidade não se limita a uma possibilidade, não será apenas o 

mundo do texto que negará o mundo empírico, mas este também negará o 

mundo do texto, à medida que a encenação será vista como tal pelo como se: 

“Como ambos os mundos se excluem mutuamente, sua iteração, mobilizada 

pela legibilidade recíproca, produz a simultaneidade do presente e do ausente” 

(ISER, 2013. p. 299). 
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Os atos de fingir permitem a apreensão de algo que está oculto no 

mundo empírico, mas não se trata da realidade definitiva, e sim do imaginário, 

entendido como aquilo que alimenta esse mundo em seus diversos aspectos, 

como a ideologia, os valores, as crenças, os tabus etc. O acesso direto à 

realidade seria impossível pelo fato de ela poder assumir várias formas. Pode-

se apreender somente o imaginário, mas é preciso uma reflexão sobre o que 

Iser entende por imaginário. Está claro que o mundo empírico é alimentado por 

esse imaginário, mas sua complexidade é maior que isso. O imaginário pode 

ser ativado pela institucionalização social (imaginário radical), pelo sujeito 

(faculdade) ou pela consciência (ato). Em todos esses casos ele não tem uma 

existência concreta, mas apenas se deixa apreender parcialmente por 

manifestações específicas: 

 

Todas essas são manifestações distintas, através das quais o 

imaginário alcança uma existência experimental. Como ideia, o 

imaginário torna presente o que é ausente, guiado pelo 

conhecimento e pela memória; como sonho é o confinamento 

do sonhador emaranhado em suas imagens; como devaneio, a 

eliminação de formas na imanência pura; e, como alucinação, 

uma consciência soterrada. Talvez seja apenas na loucura que 

o imaginário alcance uma presença relativamente pura (ISER, 

2013, p. 253). 

 

O imaginário postulado pela consciência como ideia permite a negação 

do mundo e a modificação da consciência. No limite, pode-se chegar à loucura. 

Daí decorre que a negação do mundo não pode ser completa, pois, “cativada 

por suas imagens, a consciência se modifica na direção da inatualidade.” 

(ISER, 2013, p. 274). Deve haver, portanto, um equilíbrio na oscilação entre 

imaginário e consciência. Como as ideias são indeterminadas, elas se abrem 

para diversas possibilidades, mas essas possibilidades não são 

indeterminadas, pois elas existem em função de realidades. Assim, “surge um 

jogo entre as possibilidades postuladas e as realidades que a suplementam” 

(ISER, 2013, p. 275). Por isso as ideias não podem fluir livremente, mas é 

preciso um crivo da consciência que mantenha o equilíbrio com o imaginário, 

de modo que a modificação da consciência não chegue a um extremo que 
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negue completamente a realidade. O jogo estabelecido entre a consciência e o 

imaginário assume também uma forma:  

 

Se o movimento básico do jogo de vaivém, enquanto 

deslizamento e oscilação, ganha uma determinada forma, isto 

comprova que o imaginário está sob pressão da consciência 

para, no entanto, jogar com a própria consciência sob as 

condições de tal coerção da forma (ISER, 2013, p. 276).  

 

Se a consciência pressiona o imaginário, este também pressiona a 

consciência, o que mantém o equilíbrio necessário e propiciado pela forma. No 

entanto, nessa perspectiva da consciência há um aspecto de finalidade que 

limita a apreensão do imaginário, o que não ocorre na ficção, pois, 

 

Uma vez que o modo como se realiza o jogo depende da 

instância ativadora, as possibilidades do caráter transitório 

podem ser desenvolvidas mais livremente quando as 

finalidades pragmáticas são menos importantes. Nesse 

sentido, o fictício, enquanto mobilização do imaginário no texto 

literário, induz uma espera por outra constelação do jogo. Pois 

o texto literário não se orienta, de modo algum, em função do 

cumprimento de finalidades, como ocorre, no que diz respeito 

ao sujeito, à consciência tética e ao sócio-histórico, que, sem 

exceção inserem o imaginário em determinados usos (ISER, 

2013, p. 297). 

 

O maior número de possibilidades ocorre porque a ficção, enquanto 

discurso encenado, não faz da negação do mundo algo que possa criar uma 

alienação no leitor, como ocorre quando a consciência se deixa cativar pelas 

suas imagens. O contrato entre autor e leitor é que garante a possibilidade de 

explorar o imaginário com maior liberdade. Mas não se trata de apreender a 

forma concreta do imaginário, pois este assumirá tantas formas quanto o 

fictício puder lhe impor. Decorre daí que “o fictício pressiona o imaginário a 

assumir uma forma, sendo, ao mesmo tempo, o meio de sua manifestação.” 

(ISER, 2013, p. 302). Isto é, a ficção não apenas permite a apreensão do 

imaginário, como também cria sua forma. Às inúmeras possibilidades de 

encenação correspondem as várias formas que o imaginário pode assumir. Ao 

pressionar o imaginário a assumir uma forma, o fictício não apenas mantém um 
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caráter de intencionalidade, como também causa uma modificação no mundo 

empírico: 

A imposição de forma de um ato intencional, dirigido pela 

consciência, se expressa no fato de o imaginário deslocar as 

realidades transgredidas pelo fingir para a inatualidade e se 

manifestar como uma ‘consciência de inatualidade’. Isso 

significa que o imaginário, forçado pelos atos de fingir, segundo 

um programa de perseverança (...), se converte em ato de 

negação. Dessa ‘forma’, a ‘modificação’ começa a se 

desenvolver, necessitando daquele mundo, à disposição na 

duplicação, para iluminá-lo enquanto negado (ISER, 2013, p. 

304). 

Iser procura afirmar a ficção como o elemento que permite apreender o 

que está oculto no mundo empírico. Ao colocar o imaginário no polo oposto da 

consciência, fica claro que o que se apreende tem poder transformador que 

precisa ser controlado por um elemento de negação. O mundo do texto e o 

mundo empírico estabelecem um jogo que se mantém em equilíbrio pelo como 

se. É isso que permite uma “consciência de inatualidade”, de modo que a 

negação e a modificação do mundo empírico sejam entendidas como 

encenação. Na encenação a pessoa se distancia de si própria, mas permanece 

ainda presente para si mesma: “Daí decorre uma situação própria ao êxtase: a 

pessoa tem a si mesma no estar-fora-de-si” (ISER, 2013, p. 111). Esse 

distanciamento de si mesmo é um dos aspectos centrais de nossa pesquisa. 

Na encenação, ele está relacionado com a dimensão estética e é criado por 

mecanismos de configuração, mas também podemos pensá-lo como a 

exploração do mundo visando a realizar o projeto de ser. É também na 

constituição da identidade que o distanciamento se mostra como fundamental, 

estando relacionado com a dimensão ética, conforme veremos no segundo 

capítulo.  

O fingimento, então, não é o que limita o sujeito, mas o que permite que 

ele se supere. No entanto, “a condição extática de estar em si mesmo e fora de 

si exige uma forma tangível para se evidenciar” (ISER, 2013, p. 112).  É essa 

forma que o romance deverá criar, mas a totalidade buscada em sua estrutura 
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é também uma busca pela compreensão de si mesmo, o que é evidenciado 

pelo dispositivo antropológico da ficção.  

Se, por um lado, a investigação do narrador de Nove Noites se mostra 

ineficiente pelo vazio das documentações e hipóteses, a narrativa, por outro, 

oferece um contraponto significativo para a refutação da realidade e a 

predominância do estatuto ficcional.  

Dissemos que a “autoindicação” é um dos “atos de fingir” que criam a 

configuração interna de uma narrativa e estabelece um contrato com o leitor 

que o faz entender a obra em seu aspecto de como se. Em Nove noites, o 

como se busca superar o vazio criado pela tentativa de encontrar uma resposta 

objetiva para um enigma existencial. Essa superação é criada, principalmente, 

pelo narrador que se apresenta paralelamente ao narrador jornalista. Esse 

narrador, Manoel Perna, é também um dos personagens, mas não se trata de 

qualquer personagem, uma vez que teve contato com Quain durante nove 

noites antes do suicídio. A importância desse personagem-narrador se faz 

notar pelo titulo da obra, que faz referência ao tempo em que passaram juntos. 

Outro fato a se notar é que Manoel Perna é totalmente fictício, ao contrário da 

maioria dos outros personagens da obra. A importância desse personagem se 

deve principalmente ao caráter de sua narrativa, que é estilística e 

semanticamente oposta à do narrador jornalista. Trata-se de uma narrativa com 

mais artifícios literários e que mantém uma ambiguidade que escapa à tentativa 

de compreender objetivamente o enigma. As primeiras linhas de Nove noites 

dizem: 

 

Isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. 

Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar em uma terra em que a 

verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram 

até aqui. Pergunte aos índios. Qualquer coisa. O que primeiro 

lhe passar pela cabeça. E amanhã, ao acordar, faça de novo a 

mesma pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez. Sempre 

a mesma pergunta. E a cada dia receberá uma resposta 

diferente. A verdade está perdida entre todas as contradições e 

disparates. Quando vier à procura do que o passado enterrou, 

é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a 

memória não pode ser exumada, pois o segredo, sendo o único 

bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que 

se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um 
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sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar 

morrendo de curiosidade (p. 6). 

 

O itálico é um indício do destaque que se pretende dar a essa narrativa. 

Desse modo não há possibilidade de confusão entre as duas. É ela que 

pretende nos lembrar da ficcionalidade do texto. A ambiguidade é a principal 

característica dessa narrativa, que inicialmente propõe uma refutação de um 

determinado conceito de “verdade”. Tanto este quanto o de mentira não tem 

mais “os sentidos que o trouxeram aqui”, isto é, o sentido metafísico de 

verdade como algo definitivo, como adequação do sujeito à coisa. No entanto, 

também não há a refutação total da verdade. O que ocorre é que esse conceito 

assume a ambiguidade proposta pela narrativa.  

Qualquer coisa, portanto, pode ser tida como verdade, mas logo ela se 

mostrará insuficiente para explicar os fatos. Assim como a verdade não pode 

ser absoluta, o passado também não se deixa apreender, mantendo sempre 

esse “segredo”, que “é a única herança que se deixa aos que ficam”. Essa ideia 

de herança indica o caráter de renovação do entendimento sobre o enigma, 

que sempre poderá ser visto de outra perspectiva. Mas o segredo é também “o 

único bem que se leva para o túmulo”, isto é, o mistério que ele gera é 

valorizado pela narrativa, não se lamentando pela impossibilidade de 

esclarecimento. Postura que difere substancialmente da do narrador jornalista, 

que chega à beira do delírio em sua obsessão de solucionar o enigma.  

Nessas primeiras linhas, já podemos notar o contraponto que é feito 

entre as duas narrativas. É na de Manoel Perna que podemos identificar os 

sinais da autoindicação, que permite entender a narrativa em seu aspecto de 

como se. O narrador adverte seu interlocutor de que na “terra” em que ele vai 

entrar as coisas não têm seu sentido habitual. Que interlocutor seria esse? A 

primeira frase de quase todas as falas do narrador faz referências diretas a 

esse interlocutor sem, no entanto, especificar de quem se trata: Isto é para 

quando você vier: 

 

Isto é para quando você vier. O que eu sei é o que ele me 

contou e o que imaginei. Você sabe de coisas dessa ilha que 

eu mesmo nunca poderei saber. É só por isso que me dou o 

trabalho de contar o pouco que sei. Se as coisas que tenho a 
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dizer estão todas pela metade, e podem soar insignificantes 

aos ouvidos de outra pessoa, é porque estão à sua espera 

para fazer sentido. Só você pode entender o que quero dizer, 

pois tem a chave que me falta. Só você tem a outra parte da 

história (p. 109).  

 

  O narrador, então, relata a relação de seu interlocutor com Buell Quain. 

No meio dessa relação estava uma mulher e uma suposta traição: “Ele (Quain) 

pensava que você não soubesse dela. E foi quando se revelou a traição. Pois 

naquela noite chuvosa você lhe disse não apenas que sabia de tudo, mas que 

também estava envolvido com ela” (p. 111). No entanto, a linguagem ambígua 

dificulta saber o papel dessa mulher. Aliás, o próprio narrador parece não 

saber, pois ele mesmo desconfia das queixas de Quain sobre essa suposta 

mulher, chegando a afirmar: “o estranho é que havia me dito logo na primeira 

noite que não era casado” (p. 110). Na verdade, essa mulher era uma 

prostituta, mas Quain falava dela como se fosse sua esposa. O narrador pensa 

mesmo que se trata de sua esposa, até que Quain lhe contou uma história, 

aparentemente despretensiosa envolvendo a prostituta, mas que lhe revelava 

uma coisa importante: “Falava da mulher para que eu entendesse que andava 

com prostitutas” (p. 111). 

Essa traição, portanto, pode ter mais de uma interpretação. A propósito 

de Quain, o narrador relata:  

 

Ele me falava de você sem me dizer o seu nome. Ele me falava 

do homem que o havia traído. Mas, se isso puder ajudá-lo, 

saiba que ele reconheceu sua amizade. O que ele chamou de 

traição era no fundo o que o atormentava nos seus próprios 

atos. Saiba que, de um modo ou de outro, ele reconheceu que 

também o havia traído (p. 110).  

 

Isto é, há uma dupla traição envolvendo o interlocutor e Buell Quain, 

essa traição não está apenas relacionada com a mulher. Antes do relato sobre 

a mulher, o narrador cita outra conversa que tinha tido com Quain, na qual este 

lhe falava de um estranho que havia tirado uma foto: “o estranho, saindo da 

sombra, sacou de uma máquina fotográfica e registrou para sempre o espanto 

e o desconforto do antropólogo recém-chegado de um passeio na praia, 
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surpreendido pelo desconhecido” (p. 104). Essa atitude do fotógrafo fez com 

que Quain se sentisse “traído pelo intruso e sua câmera. Não podia admitir que 

aquela fosse sua imagem mais verdadeira: a expressão de espanto diante do 

desconhecido”.  

Esse estranho era também o interlocutor. Ele não pode, portanto, ser 

apenas mais um personagem, pois as situações em que ele é citado são 

sempre ambíguas e confusas. Esse interlocutor não tem um nome, nem um 

aspecto físico, mas ele é constantemente evocado e deve participar ativamente 

dos sentidos do texto. É um interlocutor que tem a “outra parte da história” e a 

“chave” que falta ao narrador. Nessa narrativa ambígua criada pelo narrador, 

um simples personagem não poderia oferecer muitas respostas, porque estas 

entrariam numa “terra” em que a verdade não tem o mesmo sentido que 

conhecemos. Essa “chave” que falta ao narrador não é a que desvenda a 

verdade, mas a que permite completar a história com a atenção de si mesmo. 

O narrador chega a afirmar: “tenho cá para mim que no fundo nada pode 

surpreender quem se permite ouvir nos outros a própria voz” (pp. 109-110). 

Está claro que a relação entre esse interlocutor e a narrativa é de grande 

intimidade, de modo que uma dupla traição pode conviver com uma amizade. 

Não apenas isso, a traição a que o narrador se refere era a que Quain 

“reconheceu nos seus próprios atos”. Ora, tudo nos leva a entender esse 

interlocutor como podendo ser também o próprio leitor, entendido aqui como 

aquele que tem o poder de completar a história, de dar sentido às coisas que o 

narrador tem a dizer. A traição do interlocutor-leitor pode ser a tentativa de 

intrusão na vida de Quain. Já a traição por parte de Quain (e da narrativa) pode 

ser o simples fato de não solucionar o enigma, de privilegiar o estatuto ficcional 

e não o histórico, isto é, de não oferecer ao leitor exatamente o que ele quer.  

Essa importância do leitor pode ser explicada pela própria hermenêutica 

filosófica, mais especificamente com o conceito de “fusão de horizontes”, de 

Gadamer. Para ele, o entender deve ser pensado como uma “inserção em um 

acontecimento de tradição no qual se mediatizam constantemente o passado e 

o presente”. A esse respeito, Grondin (2012, p. 73) completa: “o entendimento

é uma experiência tão fusional que não se pode mais distinguir facilmente o 

que provém do objeto e o que deriva do sujeito que o entende.” Essa fusão do 



 

32 
 

sujeito com o objeto constitui a versão gadameriana de adequação da coisa ao 

pensamento, que é a definição clássica de verdade.  

Na narrativa de Manoel Perna, encontramos os sinais de ficção que 

formam um dos “atos de fingir” de Iser: a autoindicação. Isso é importante, 

porque boa parte de Nove noites se dá com a tentativa desesperada do 

narrador jornalista de encontrar respostas para um enigma existencial. Essa 

autoindicação pretende lembrar ao leitor que a narrativa é de ficção e que, 

portanto, o enredo deve ser visto em seu aspecto de como se. É o como se 

que se opõe ao vazio do “realismo indexical” das cartas e outros documentos, 

que não podem apontar para um sentido além de si mesmo. É dessa forma que 

o romance supera a impossibilidade de solução do enigma. Transformar esse 

enigma em ficção permite ao leitor entendê-lo enquanto o confronta consigo 

mesmo, ainda que esse entendimento seja pela e durante a experiência 

estética. Dissemos que esse “realismo indexical” coloca em crise a ideia de 

representação. Com efeito, quando o real não pode mais ser apreendido, não 

se sabe mais o que representar. O ser que se esconde ou é escondido também 

não pode ser apreendido em sua essência, porque sua característica de projeto 

o impossibilita de adotar formas determinadas. Mas o ser não quer 

representação, quer apenas ser, e é a experiência estética que melhor permite 

que ele saia do esquecimento e se manifeste a cada nova leitura.   

 

1.3- Forma biográfica: a centralidade da personagem 

No romance, a experiência estética ilimitada é ainda mais visível, pois 

sua matéria pode se estender num horizonte muito mais vasto. A obra central 

do primeiro Lukács (2009), A teoria do romance, descreve o processo pelo qual 

o romance se tornou herdeiro da epopeia. É essa herança que devemos 

indagar como princípio de uma discussão maior, que será retomada ao longo 

de nosso trabalho.  A própria ideia de herança nos remete ao aspecto histórico-

filosófico da obra do autor, assim como sua matriz hegeliana. Isto é, podemos 

analisar essa relação entre romance e epopeia das perspectivas da evolução 

histórica e da estrutura interna dos gêneros.  
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Em ambos os casos temos diante de nós a problemática do ser, embora 

esta se manifeste de maneiras diferentes. No que se refere ao aspecto 

estrutural, o que percebemos é a mais completa diferença na substância de 

cada um dos gêneros, sendo que a principal forma de reconhecer essa 

diferença é pelo contraste entre imanência e artifício. No entanto, esse 

contraste não elimina os aspectos em comum observados nos gêneros. Se 

podemos falar em tal herança e apontarmos semelhanças estruturais, então o 

contraste entre imanência e artifício ganha uma complexidade maior do que 

uma simples evolução de formas literárias. Decorre daí que há uma relação 

direta entre imanência e artifício, não como formas que apenas substituem 

umas às outras num processo dialético, mas como formas que mantém ainda 

uma relação íntima com a anterior. Que relação seria essa, que difere 

substancialmente da relação dialética entre um saber científico e a refutação de 

seu predecessor? Lukács (2011, p. 76) fala em “infância da humanidade” ao se 

referir à epopeia. A despeito do que pode haver de questionável nessa 

afirmação, podemos dizer que a relação que se estabelece entre romance e 

epopeia é uma relação de origem e de retorno. Do artificial ao imanente, há 

uma distância que não pode ser superada, mas ainda assim o trajeto é iniciado 

pelo romancista. Que pretende ele encontrar nessa tarefa impossível?     

Para compreendermos a imanência do sentido à vida existente na 

epopeia, devemos considerar o próprio ser em questão, não o ser 

transcendental de Platão, mas o ser empírico, única possibilidade até então 

compreendida. O mundo era então homogêneo, como aponta, e a separação 

entre alma e mundo não desfazia essa homogeneidade, como ressalta Lukács 

(2009, p. 29): 

 

O homem não se acha solitário, como único portador da 

substancialidade, em meio a figurações reflexivas: suas 

relações com as demais figurações e com as estruturas que 

daí resultam são, por assim dizer, substanciais como ele 

próprio ou mais verdadeiramente plenas de substancias, 

porque universais.  

 

Trata-se, com efeito, de uma cultura fechada, o que não indica menor 

sofrimento ou maior compreensão do mundo. O sofrimento se dá na 
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exploração do território, no cumprimento do destino, um sofrimento mais 

corporal, que se refere não apenas ao campo de batalha, mas à adequação do 

corpo ao ambiente, “adequação das ações às exigências intrínsecas da alma” 

(LUKÁCS, 2009, p. 26). Não se trata apenas de uma necessidade de 

sobrevivência, mas de uma inquietação de quem procurava cumprir o dever-

ser. Uma vez conhecido o destino, o homem passa diretamente à ação. A ética 

é um a priori da vida, bastando ao herói cumpri-la adequadamente. Claro que 

ele pode se desviar do caminho certo, mas esse sistema fechado de valores 

traça um limite preciso entre o certo e o errado. Quando se está atento à voz 

da sabedoria prática, não há possibilidade de confusão interior, ainda que o 

território a se explorar seja o mais hostil. Para Lukács (2009, p. 26), ao sair em 

busca de aventuras, a alma ainda não sabe que poderia se perder, ela 

“desconhece o real tormento da procura e o real perigo da descoberta, e jamais 

põe a si mesma em jogo”. Esse corpo que procura aventuras é a matéria que 

procura sua substância. É no exterior que o herói busca sua purificação. Assim, 

“um longo caminho jaz diante dele, mas dentro dele, nenhum abismo” 

(LUKÁCS, 2009, p. 30).   

Essa imanência, portanto, não significa felicidade ou compreensão do 

mundo. Não podia haver compreensão porque as perguntas ainda não haviam 

sido feitas. Lukács (2009, p. 27) afirma que Homero soube responder a uma 

pergunta que só seria feita muito tempo depois: “como atingir a essência da 

vida?” Se soube respondê-la é justamente por conta dessa imanência do 

sentido à vida, em que essência e vida eram termos idênticos. Mas se a 

resposta era anterior à pergunta é porque a ação não era tida como resposta. 

O herói simplesmente agia e essa ação foi aproveitada numa pergunta 

posteriormente feita. A essência da vida estava no homem e lhe bastava um 

impulso para agir. Não podemos deixar de considerar o sentido transcendental 

implícito nessa imanência, que só pode existir numa cultura fechada 

contemplada pelos deuses. O mundo só faz sentido se há uma força maior que 

impele o herói a fazer o que deve ser feito, de modo que o objetivo seja um a 

priori da vida. Os deuses eram tidos então como potência e não possuíam uma 

forma única num plano transcendental, mas estavam mais próximos do sujeito 

empírico, ordenando a vida cotidiana.  
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O erro, aqui, é somente questão de falta ou excesso, de uma 

falha de medida ou percepção. Pois saber é apenas o alçar 

véus opacos; criar, apenas o copiar essencialidades visíveis e 

eternas; virtude, um conhecimento perfeito dos caminhos 

(LUKÁCS, 2009, p. 29).  

Essa perfeição só pode advir de uma ordem previamente dada, uma 

totalidade percebida pelo homem. É essa totalidade que o romance passa a 

buscar. Na epopeia havia uma “objetividade receptiva” e uma totalidade 

previamente dada. No romance esse a priori se perde e precisa ser 

reconstruído pela forma. Não se trata de uma herança de pai para filho, mas de 

uma herança que passa a ser construída num processo demorado e artificial, 

por meio de recursos formais que buscam a imanência perdida. Essa 

imanência se perdeu com a cisão entre vida e essência, entre interior e 

exterior. Lukács (2009, p. 31) afirma que a filosofia grega surgiu quando “a 

substância já começava desvanecer-se”, e acrescenta que, de Homero à 

Platão, percebe-se os estágios da história grega: “a epopeia, a tragédia e a 

filosofia”. Da absoluta imanência à vida em Homero ao transcendentalismo em 

Platão. Quando a indagação sobre a essência da vida começou a ser feita, a 

substância foi deixando a vida. A epopeia teve que dar lugar ao romance 

porque “a unidade natural das esferas metafísicas foi rompida para sempre” 

(LUKÁCS, 2009, p. 34). Mas essa indagação é apenas o indício do fim da 

imanência e não sua causa, visto que as mudanças se originam nas 

transformações das estruturas transcendentais.  

Essa transmutação dos pontos de orientação transcendentais 

submete as formas artísticas a uma dialética histórico-filosófica, 

que terá porém resultados diferentes para cada forma, de 

acordo com a pátria apriorística dos gêneros específicos” 

(LUKÁCS, 2009, p. 36).  
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No caso da epopeia, as mudanças transcendentais foram de tal ordem 

que não foi possível manter o gênero. Surge, então, o romance, que procura 

dar conta da objetividade da grande épica2. 

No entanto, o romance se lança numa empreitada impossível, pois a 

“totalidade do ser só é possível quando tudo já é homogêneo, antes de ser 

envolvido pelas formas” (LUKÁCS, 2009, p. 31). Isto é, as formas podem 

apenas criar uma totalidade artificial. Se essa totalidade deixa de ser um a 

priori e passa a ser buscada, isso significa que ela pode assumir variadas 

formas desde que sejam criadas por mecanismos internos de configuração, o 

que revela também um aspecto ilimitado da matéria do romance.  

Para Lukács (2009, p. 82), “essa ilimitação possui uma má infinitude e 

necessita, por isso, de limites para tornar-se forma”. O autor fala em “má 

infinitude” no caso do romance porque a epopeia também tinha uma infinitude, 

mas esta era intrínseca à forma e portava em si os valores vigentes. Essa “má 

infinitude” é o que faz o romance ter como ideal uma extensão em si mesma 

incalculável. Lukács (2009, p. 83) aponta a forma biográfica como a que 

permite limitar essa grande pretensão do romance: 

 

A forma biográfica realiza, no romance, a superação da má 

infinitude: de um lado, a extensão do mundo é limitada pela 

extensão das experiências possíveis do herói, e o conjunto 

dessas últimas é organizado pela direção que toma o seu 

desenvolvimento rumo ao encontro do sentido da vida no 

autoconhecimento; de outro lado, a massa descontínua e 

heterogênea de homens isolados, estruturas alheias ao sentido 

e acontecimentos vazios de sentido recebe uma articulação 

unitária pela referência de cada elemento específico ao 

personagem central e ao problema vital simbolizado por sua 

biografia. 

 

O posicionamento do enredo em torno do personagem central evidencia 

o individualismo de nossa sociedade, pois as demais personagens servem 

                                                           
2 No prefácio da edição de 1962 de A teoria do romance, Lukács (2009, p. 19) afirma que se o 

leitor “tomar o livro na mão para orientar-se, o resultado só poderá ser uma desorientação 
ainda maior”. Essa crítica à própria obra mostra a mudança na sua postura fatalista, embora 
não fique claro o que exatamente ele critica. Esse amadurecimento o fez criticar aqueles que 
foram influenciados por sua obra, como Adorno. No entanto, adotamos a ideia do homem 
expatriado que busca um retorno que só pode ser artificial na sociedade contemporânea.     
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apenas como um complemento. O que está em questão não é o destino da 

comunidade, mas os conflitos do indivíduo. No entanto, se a forma biográfica 

reflete o individualismo da sociedade, a análise antropológica da literatura não 

deve se limitar à compreensão da personagem central enquanto individuo 

isolado da sociedade. O filósofo Hans-Georg Gadamer (1997) procura, com 

sua hermenêutica filosófica, restaurar a tradição humanística na interpretação 

das obras de arte. Em sua obra Verdade e Método, o autor apresenta os 

“conceitos-guia humanísticos” da filosofia e as transformações que eles 

sofreram ao longo da história. Um desses conceitos é o de “senso comum”, 

que assumiu uma conotação negativa na modernidade, mas que teve 

importância fundamental na tradição humanística. Gadamer refuta o uso do 

método das ciências da natureza nas ciências do espírito, pois o objeto desta, 

a existência moral e histórica, não permite conclusões a partir do universal nem 

a provas por fundamentos.  

Gadamer (1997, p. 72) cita a concepção de senso comum de 

Shaftesbury:  

Para sensus comunnis nós encontramos a tradução ‘coração’ e 

a seguinte descrição: ‘O sensus comunnis está às voltas com 

coisas puras que os homens veem diante de si cotidianamente, 

coisas que mantém unida toda uma sociedade.  

O pietista Oetinger adotou a ideia de senso comum de Shaftesbury para 

chegar ao coração dos fiéis. Para Oetinger, não basta que os conceitos sejam 

claros, mas deve haver certas inclinações e pré-percepções, o que o faz se 

opor ao racionalismo da escolástica, que fracassara na tentativa de interpretar 

a bíblia. Ele se opõe ao método indutivo e cria o método generativo, que 

pretende plantar a justiça como uma muda. Assim, o desenvolvimento seria 

natural, do simples ao complexo, como a lei universal do crescimento da 

criação divina. O segredo da vida estaria na simplicidade, que fora perdida no 

pecado original, mas pode ser recuperada pelos desígnios de deus. Gadamer 

admite o excesso de espiritualismo dessa concepção, mas ressalta o 

fundamento lógico desse senso comum que se percebe na frase de Oetinger 

(Apud GADAMER, 1997, p. 75): “As ideias que se encontram nas escrituras 
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sagradas e nas obras de deus são tanto mais frutuosas e puras quando o 

individual se reconhece no todo e o todo no individual”.  

Se Gadamer evoca a tradição humanística do senso comum é para se 

contrapor ao individualismo das sociedades modernas, em que o individual não 

se reconhece mais no todo. A forma biográfica é a manifestação literária desse 

individualismo, ganhando grande importância ao ser tematizada em Nove 

noites. O narrador pretende construir uma biografia de Buell Quain para 

compreender seu suicídio, o que faz com que toda a configuração da narrativa 

seja influenciada por esse personagem central. Nesse sentido, não podemos 

concordar com o pesquisador Fábio Palmeira Eleutério (2013, p. 75), que, em 

sua dissertação de mestrado, afirma que em Nove noites não há um 

personagem central: “Na narrativa, ficamos à deriva, sem compreendermos 

bem quem são os personagens da obra, quem é o personagem principal e 

quais são os personagens secundários, ou se o personagem seria a própria 

escrita”.  

O narrador se torna um personagem secundário, sendo ele próprio 

fortemente atraído por Quain, ou melhor, pela história de Quain, pois os dois 

personagens não convivem. O suicídio do antropólogo ocorre em 1939, 

enquanto a investigação do narrador se dá nos anos 2000. No entanto, a 

distância temporal não diminui a atração que o personagem central exerce 

sobre o narrador. É a forma biográfica exercendo sua influência crescente no 

romance. Se no romance oitocentista essa forma era percebida apenas 

subjetivamente pelo enfoque da narrativa em um personagem central, em Nove 

noites, assim com em muitas outras narrativas contemporâneas, essa forma é 

objetivada com a tematização da biografia. O individualismo pode explicar em 

parte essa tematização, mas devemos pensar no próprio cenário 

contemporâneo, em que a ausência de referências cria um forte sentimento de 

nostalgia. 

É no período pré-segunda guerra, momento crucial da história recente, 

que ocorre o suicídio. Os dados que o narrador colhe sobre Quain revelam um 

sujeito inquieto e vivido. Ainda na adolescência já havia atravessado os 

Estados Unidos de carro. Em 1929, “antes de entrar para a universidade, 
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passou seis meses na Europa e no Oriente Médio, percorrendo Egito, Síria e 

Palestina. Nas férias do ano seguinte, foi para a Rússia” (p. 16). Sua vida de 

viagens segue intensa, até sua chegada ao Brasil, em fevereiro de 1938. Seu 

destino final foi entre os índios Krahô, onde cometeu o suicídio, mas esteve 

também em outros lugares do Brasil, como no Rio de Janeiro e mesmo entre 

outras tribos, como os Trumai, onde uma série de percalços ocasionou “a 

interrupção de sua pesquisa de campo, a indisposição com os órgãos 

governamentais do Estado Novo e a volta forçada ao Rio de Janeiro, em 

fevereiro de 1939” (p. 14). Mas essa relação conturbada com o mundo se dá 

em toda sua vida e não apenas em casos isolados. Quain é frequentemente 

descrito como um sujeito desajustado e solitário. Essas características chegam 

a um limite com sua vida entre os índios, pois agora há um contraste maior 

entre seus modos de vida e os dos índios, que não costumavam respeitar seu 

isolamento e queriam que ele fizesse parte de sua comunidade:  

 

Dois meses e meio depois, já estava integrado. E assim se 

permitia recusar os pedidos incessantes dos índios, como 

quando estava deprimido e queriam que cantasse. (...) Volta e 

meia o etnólogo via os mais jovens em abraços ou jogos 

sexuais. Para evitar que os índios deitassem em sua rede, 

diziam a todos que o procuravam com esse pedido que sua 

mulher “ficaria zangada” se soubesse. Não havia virgens na 

aldeia. Para afastar as mulheres que o visitavam, ameaçava 

estuprá-las, e elas logo fugiam, em geral às gargalhadas. 

Estava completamente só. (pp. 48-49).  

 

A solidão de Quain é contraposta à vida em comunidade dos índios. Mas 

não há qualquer idealismo da narrativa nas referências aos índios, que são 

descritos como medrosos e incoerentes. Eles convivem constantemente com o 

medo da morte, mas suas ações não parecem evitá-la, mas facilitá-la, algo que 

se aproxima de um suicídio coletivo e inconsciente. A respeito dos Trumai, 

Quain relata para sua amiga Ruth Benedict:  

 

Toda morte é assassínio. Ninguém espera passar da próxima 

estação das chuvas. Não é raro haver ataques imaginários. Os 

homens se juntam aterrorizados no centro da aldeia – o lugar 

mais exposta de todos – e esperam ser alvejados por flechas 

que virão da mata escura (p. 53).  
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Os índios caminham para a morte assim como Quain, mas no caso 

deles há ainda um apego demasiado à vida. O inconsciente é que impulsiona 

essa caminhada. O que os diferencia de Quain é a incapacidade do suicídio 

como solução para o sofrimento. É interessante notar que o próprio Quain 

compreende que boa parte do sofrimento dos índios é imaginária e que as 

ações que são feitas para fugir da morte só os aproxima dela. Talvez seja essa 

capacidade de reflexão que faz com que ele perceba a inutilidade da fuga e 

decida dar fim ao sofrimento. Não vamos além disso na tentativa de 

compreender o enigma central do romance, mas o contraste com os índios é 

um extremo a que chega o antropólogo antes do suicídio. Até então suas 

viagens o levavam para comunidades que tinham uma cultura parecida com a 

sua. Mas nas tribos indígenas a solidão era total.  

No entanto, o sofrimento coletivo dos índios não é muito diferente do de 

Quain. Bernardo Carvalho (2003) afirma ter percebido, após a escrita do livro, 

que o enredo é sobre paternidade:  

Todo mundo está à procura de um pai. Os índios estão 

querendo um pai, pois de alguma maneira são órfãos da 

civilização. O Quain tinha uma relação complicadíssima com o 

pai, e ao mesmo tempo faz o papel de pai com os índios. O 

narrador, do mesmo modo, contrapõe a história do antropólogo 

com a do próprio pai. Tudo gira em torno da linhagem paternal. 

É curioso. É uma ficção que tem a ver com antropologia e que 

acaba sendo sobre as relações de parentesco. 

A vida em comunidade dos índios não pode ser equiparada à vida em 

comunidade da era pré-moderna. A diferença principal é que, no caso dos 

índios, há o contraponto da civilização. Não pode haver um sentido pleno do 

senso de comunidade porque eles se percebem à margem da civilização. No 

senso comum evocado por Gadamer, cada individuo seria uma parte que 

formaria o todo da comunidade, de modo que não seria necessário buscar uma 

completude fora dela. Não é isso que se percebe com os índios em Nove 

noites, pois se sentem incompletos e carentes. Daí o apego deles aos 

visitantes que passam pelas tribos. O que é interessante notar é que essa 

percepção sobre o tema da paternidade pelo autor só foi possível após a 
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escrita do livro, é algo captado pela configuração da narrativa, como vimos ser 

possível com os atos de fingir. No entanto, no caso de Quain, podemos dizer 

que não se trata apenas de uma falta de paternidade, mas de uma busca por 

comunidade, pois seu individualismo alcança um extremo que o faz buscar a 

alteridade em suas viagens. É possivelmente o contraste com os índios que o 

faz se dar conta da inutilidade da busca e entrar em desespero. O narrador 

relata que, quando Quain saiu da aldeia pela última vez, parecia que estava 

fugindo de algo: “Se estava realmente louco e, à despeito do clichê psicológico, 

era então uma fuga de si mesmo, do duplo que o mataria na eventualidade de 

uma nova crise, que se aproximava” (p. 101). 

A importância da forma biográfica em Nove noites é perceptível 

principalmente pelo poder de atração que Buell Quain causa no narrador. Este 

passa toda a narrativa tentando reunir informações que possam ajudá-lo na 

compreensão do suicídio de Quain. Mas seu interesse pelo caso aumenta 

consideravelmente com o tempo, chegando a se tornar uma obsessão que o 

faz elaborar todo tipo de hipótese na busca por respostas. O narrador relata 

que chegou a cogitar que Quain “pudesse estar fugindo não só de um fantasma 

pessoal, mas de alguma coisa objetiva e concreta, de alguém de carne e osso” 

(p. 101). Outra hipótese levantada é a de que poderia haver uma carta ainda 

não encontrada deixada por Quain. O antropólogo havia deixado sete cartas 

para conhecidos antes de morrer, mas o narrador imagina haver outra carta 

que explicaria tudo, “o que chamei de a oitava carta, supondo que pudesse 

realmente existir, e que daria um sentido a toda a história e mais 

especificamente ao suicídio” (p. 140).   

A maior demonstração dessa obsessão pode ser percebida nos planos 

do narrador sobre sua investigação. A princípio, seu objetivo era o de 

compreender os motivos do suicídio por meio de uma investigação sobre o 

caso, mas, ao perceber a impossibilidade de compreensão pelas fontes, o 

narrador decide escrever um romance para preencher as lacunas que faltavam. 

O interesse literário que poderia gerar a história de Quain fica claro desde o 

início da narrativa, mas é somente quando a investigação fracassa que o 

narrador decide recorrer à literatura. Essa relação entre jornalismo e literatura 

pode ser analisada em diversos aspectos, mas aqui o que é importante é que a 
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literatura aparece como opção para que o narrador não tenha de deixar de falar 

sobre Quain. É a obsessão do narrador que o faz recorrer à literatura na 

impossibilidade de seguir com o jornalismo.  

Essa obsessão faz com que haja um imbricamento entre realidade e 

imaginação, que vai aumentar em intensidade conforme a narrativa avance 

para o desfecho. Como vimos, o imaginário tem um poder transformador que 

está no polo oposto da consciência. O que ocorre com o narrador é que ele se 

deixa cativar pelas imagens que cria, de modo que sua consciência sofre 

alterações que o aproximam do delírio. Essa confusão começa a ganhar força 

quando o narrador se lembra dos momentos que passou no hospital com o pai 

que tinha uma doença grave. Ocorre que, no leito ao lado do de seu pai, havia 

um homem que convalescia. Momentos antes de morrer, o homem começou a 

balbuciar alguma coisa para o narrador, até chegar a dizer: “’Bill Cohen! Que 

peça você me pregou!” E concluiu: “Eu Sabia que você não estava morto” (p. 

130). Muito tempo depois, o narrador relaciona as palavras ditas pelo homem 

ao nome do antropólogo: 

 

Já faz nove anos que voltei para São Paulo. Mas foi só ao ler o 

artigo da antropóloga há oito meses, e ao repetir em voz alta 

aquele nome que eu não conhecia e ainda assim me parecia 

familiar: “Buell Quain, Buell Quain”, que de repente me lembrei 

de onde o tinha ouvido antes e, fazendo a devida correção 

ortográfica na minha cabeça, descobri de quem falava o velho 

americano no hospital, quem era a pessoa a que ele se referia 

e que havia esperado por tanto tempo. Fiquei na maior 

inquietação (p. 131).   

 

O narrador imagina, então, haver alguma relação entre o homem do 

hospital, que era um fotógrafo americano que viajara ao Brasil, e Buell Quain, e 

decide investigar a vida do sujeito, até descobrir o local onde seu filho morava, 

nos Estados Unidos. O filho do fotógrafo, Schlomo Parsons, era o último 

recurso do narrador, de modo que não descobrindo nada com ele, “poderia por 

fim começar a escrever o romance” (p. 141). O próprio narrador admite sua 

obsessão e a necessidade de colocar um fim na história, de uma forma ou de 

outra: “No estado de curiosidade mórbida em que eu tinha me enfiado, 

acreditava que a figura do filho do fotógrafo podia por fim me desencantar” (pp. 
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141-142). Essa obsessão, no entanto, não poderia ter um fim pela investigação 

jornalística, devido à ausência de dados e, principalmente, ao fato de o 

imaginário já ter modificado a consciência a ponto de criar esse 

“encantamento”. Tudo que se passa após a viagem do narrador para encontrar 

o filho do fotógrafo já não é considerado realidade: “A ficção começou no dia 

em que botei os pés nos Estados Unidos” (p. 142). O narrador, então, vai até o 

apartamento do homem e finge ser operário para conseguir conversar com ele 

sem que tivesse que revelar o verdadeiro motivo da visita. O homem conta sua 

história e diz ter sido abandonado pelo pai, que lhe deixara apenas uma carta: 

 

 Na carta, o meu pai dizia que não era meu pai e me pedia 

desculpas. Achava que agora eu já era um homenzinho e 

precisava saber das coisas. Dizia que eu não tinha sido 

abandonado por ele, que o meu pai de verdade tinha morrido 

no coração do Brasil, quando tentava voltar para me conhecer. 

Nunca entendi o que queria dizer exatamente com aquilo. 

Falava como se fosse duas pessoas. Falava de si mesmo 

como se fosse um outro (p. 147). 

 

O narrador fica perturbado com a fala do homem:  

 

O filho do fotógrafo falava enquanto preparava o café. Eu já 

não conseguia olhar para as fotos que tinha nas mãos. Não 

podia acreditar no que estava ouvindo. Não são só os índios 

que dizem o que você quer ouvir, achando que assim podem 

agradá-lo, como se não houvesse realidade.  

 

No entanto, após mostrar algumas fotos de índios, o homem traz uma 

nova pasta de fotos e mostra uma foto do pai: “Veja só que incrível. Dizia que 

não era meu pai, mas para a infelicidade dele a genética não deixa dúvidas” (p. 

148). Nesta nova pasta, segundo o narrador, “não estavam os dois retratos 

amarelados de Buell Quain, de frente e de perfil, que eu tinha visto nos 

arquivos de Heloísa Alberto Torres. Não havia nada que provasse uma ligação 

entre Quain e o fotógrafo” (pp. 148-149). Num primeiro momento, a 

possibilidade de que o homem com quem conversava fosse filho de Quain 

deixa o narrador perplexo. No entanto, os fatos seguintes parecem contradizer 

essa hipótese, o que faz a narrativa chegar ao ápice do jogo entre imaginação 

e realidade que perpassa toda a obra.  
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A confusão criada pelo narrador se deve à mistura entre imaginação e 

realidade, o que o faz criar em seu delírio uma identidade para o filho do 

fotógrafo. Vejamos agora como o problema da identidade se estabelece com 

os personagens centrais de Nove noites. 
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Capítulo 2. O si-mesmo e a constituição da identidade 

Meu Deus, meu Deus! Como tudo é esquisito hoje! E 

ontem tudo era exatamente como de costume. Será que 

fui eu que mudei à noite? Deixe-me pensar: eu era a 

mesma quando me levantei hoje de manhã? Estou quase 

achando que posso me lembrar de me sentir um pouco 

diferente. Mas se eu não sou a mesma, a próxima 

pergunta é: ‘Quem é que eu sou?’. Ah, essa  é a grande 

charada! (CARROLL, 2007, p. 26) 

2.1- A identidade de Buell Quain e a alteridade impossível 

No cerne do problema identitário em Nove noites está a dificuldade em 

construir a identidade de Buell Quain, de modo que se possa esclarecer o 

motivo do suicídio. Com efeito, toda a narrativa é uma tentativa frustrada de 

compreender aspectos da identidade de Quain. Contudo, o problema da 

identidade não se limita a desvendar a identidade do protagonista, pois há 

também outras identidades em questão, principalmente a do narrador 

jornalista, embora estas estejam diretamente relacionadas com a identidade do 

antropólogo. Para examinarmos o problema da identidade, recorremos a Paul 

Ricoeur (2014) de O si-mesmo como outro, principalmente aos conceitos de 

mesmidade e ipseidade. 

Ricoeur enfatiza, além da identidade pessoal, a existência de uma 

identidade narrativa, que permite compreender a identidade pessoal. No 

entanto, para que o problema entre esses dois tipos de identidade seja 

colocado, é preciso “passar para o primeiro plano suas implicações temporais” 

(RICOEUR, 2014, p. 115). É a questão da “permanência no tempo” que 

constitui esse problema. Para explicar os paradoxos da identidade pessoal, 

Ricoeur afirma ser necessário distinguir os conceitos de “mesmidade” e 

“ipseidade”, distinção que muitas vezes é ignorada pela tradição. O que o autor 

entende por esses conceitos não é de fácil compreensão, tendo em vista que 

eles parecem se referir a mesma coisa. Há uma sutileza no sentido proposto 
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por Ricoeur, que pode confundir mesmo os mais atentos, mas essa distinção 

precisa ficar clara para nosso propósito. 

O problema da mesmidade, a identidade-idem, é o que tem relação 

direta com a permanência no tempo no sentido de um substrato. O tempo é 

definido por Ricoeur (2014, p. 116) como “dessemelhança, divergência, 

diferença”. Nesse sentido, para que algo possa ser identificado como a mesma 

coisa, deve haver algo em comum entre um conjunto de elementos que estão 

separados por uma distância temporal. Quanto maior a distância temporal, 

maior a dificuldade em reconhecer a mesmidade. Para que isso seja possível, 

Ricoeur (2014, p. 115) ressalta três componentes da identidade: a numérica, a 

qualitativa e a continuidade ininterrupta. Ao primeiro componente “corresponde 

a operação de identificação, entendida no sentido de reidentificação do mesmo, 

de tal modo que conhecer é reconhecer: a mesma coisa duas vezes, n vezes.” 

(RICOEUR, 2014, p. 115).  

O segundo componente é a “semelhança extrema”, que “corresponde à 

operação de substituição sem perda semântica”. Quando há dúvida quanto à 

identificação do mesmo, esse componente qualitativo pode servir para auxiliar 

no numérico. No entanto, quando há grande distância no tempo, esses 

componentes podem não bastar para a identificação. Daí o terceiro 

componente da identificação, a continuidade ininterrupta “entre o primeiro e o 

último estágio do desenvolvimento daquilo que consideramos o mesmo 

indivíduo” (RICOEUR, 2014, p. 116). Nesse caso, “a demonstração baseia-se 

na seriação ordenada de pequenas mudanças que, tomadas uma a uma, 

ameaçam a semelhança, mas não a destroem”. Esses três componentes 

indicam a mesmidade como um substrato, embora não se trate do corpo do 

sujeito, já que estamos no campo da identidade, ainda que esse corpo seja 

evocado para exemplificar a mesmidade. 

As ideias de substrato e de permanência no tempo ganham uma 

complexidade maior quando nos referimos à ipseidade. Esta é o verdadeiro 

objeto de estudos de Ricoeur na sua tentativa de compreender o si-mesmo. 

Com isso, temos uma indicação importante sobre as diferenças entre a 

mesmidade e a ipseidade. A primeira corresponderia ao “o quê” da identidade, 
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enquanto a segunda ao “quem”. Nesse sentido, a pergunta “quem sou eu?” 

está relacionada mais à ipseidade. Isso poderia limitar a análise da identidade 

à ipseidade, mas Ricoeur não deixa de considerar o erro que seria, uma vez 

que mesmidade e ipseidade formam uma dialética, de modo que o autor chega 

a falar no “socorro” que a mesmidade pode oferecer ou não à ipseidade. Esses 

dois modelos ora se aproximam ora se distanciam, dependendo da relação que 

é estabelecida na identidade narrativa. 

A questão da permanência do tempo é mais complexa quando se trata 

da ipseidade. Para Ricoeur, há dois modelos de permanência no tempo quando 

falamos de nós mesmos: “caráter e palavra cumprida”. Esses dois modelos 

dependem da dimensão temporal e possuem um modo diferente de 

estabelecer a relação entre mesmidade e ipseidade:  

 

Minha hipótese é que a polaridade desses dois modelos de 

permanência da pessoa resulta do fato de a permanência do 

caráter expressar a sobreposição quase completa da 

problemática do idem e da do ipse, ao passo que a fidelidade a 

si mesmo no cumprimento da palavra dada marca o 

afastamento extremo entre a permanência do si e a do mesmo, 

comprovando, plenamente, portanto, a irredutibilidade 

recíproca das duas problemáticas (RICOEUR, 2014, p. 118).     

 

Isto é, no caráter a ipseidade e a mesmidade tendem a coincidir, 

enquanto no cumprimento da palavra dada tendem a se distanciar. A 

complexidade dessa relação está no fato de que, à primeira vista, o caráter e a 

palavra cumprida não parecem ser diferentes, pois ambos transmitem uma 

ideia positiva de permanência no tempo. Assim, por exemplo, podemos dizer 

elogiosamente que alguém “tem caráter” ou que “cumpre a palavra”. No 

entanto, no que se refere à identidade, parecem estar em oposição. Ricoeur 

(2014, p. 121) aponta para a complexidade do conceito de caráter e o define 

como “o conjunto das disposições duráveis pelas quais se reconhece uma 

pessoa”. O autor entende que no caráter há uma imutabilidade, mas essa é 

uma “disposição adquirida” pelo hábito e pelas identificações. No caso do 

hábito, o que ocorre é um processo de “inovação” e “sedimentação”, sendo que 

esta última acaba por abolir a inovação: “Mas essa sobreposição não abole a 
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diferença das problemáticas: mesmo como segunda natureza, meu caráter sou 

eu, eu mesmo, ipse; mas esse ipse se anuncia como idem”. Já as 

identificações adquiridas se referem ao processo pelo qual “uma parcela de 

outro entra na composição do mesmo”. Essa alteridade possui o mesmo 

processo de inovação e sedimentação do hábito. 

A palavra cumprida também tem o aspecto de permanência no tempo, 

mas difere substancialmente do caráter. Neste há apenas uma “continuação”, 

uma permanência que não exige dificuldade alguma em se estabelecer, pois o 

hábito e as identificações ocasionaram uma sedimentação que recusa a 

novidade. Já no caso da palavra cumprida, a novidade não é rejeitada, mas 

pode ser mesmo fortemente desejada, pois não há aqui sedimentação. No 

entanto, ainda assim o sujeito mantém a palavra e resiste à novidade: “ainda 

que meu desejo mude, ainda que eu mude de opinião ou inclinação, ‘manterei’” 

(RICOEUR, 2014, p. 125). É por isso que a palavra cumprida está relacionada 

com a ipseidade, uma vez que exige um esforço do sujeito em fazer o que 

prometeu, tendo a consideração pelo outro como horizonte desse esforço. É 

por essa dimensão ética que podemos dizer que Ricoeur visa à ipseidade em 

sua investigação. Na palavra cumprida “a ipseidade e a mesmidade deixam de 

coincidir” (RICOEUR, 2014, p. 125). A ipseidade faz parte das categorias que 

podem ser chamadas de “existenciais”, as quais constituem o interesse de 

nossa investigação.  

Com essa distinção entre caráter e palavra cumprida podemos 

compreender as diferenças entre os conceitos citados. A mesmidade oculta a 

ipseidade, fazendo com que esta se apresente como mesmidade. A 

preocupação de Ricoeur é fazer com que essa relação não deixe de ser 

percebida e que a ipseidade não seja confundida com o caráter. É nesse ponto 

que a importância da identidade narrativa se faz notar. A ipseidade não é o 

caráter da pessoa, mas pode facilmente se passar por ele. É preciso, portanto, 

um modo de olhar para além do caráter e dessa sedimentação adquirida com o 

tempo. É justamente a narrativa que permite que isso seja feito:  

 

É compreensível então que o polo estável do caráter possa 

assumir dimensão narrativa, como se vê nos usos do termo 
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‘caráter’ que o identificam com a personagem de uma história 

narrada; o que a sedimentação contraiu a narrativa pode 

reabrir (RICOEUR, 2014, p. 123).  

Para Ricoeur (2014, pp. 125-126), esses dois modelos de permanência 

no tempo abrem “um intervalo de sentido que precisa ser preenchido”. E 

acrescenta: 

Portanto, é na ordem da temporalidade que se deve buscar a 

mediação. Ora, é esse “ambiente” que, em minha opinião, vem 

a ser ocupado pela noção de identidade narrativa. Depois de 

colocá-la nesse intervalo, não ficaremos espantados se virmos 

a identidade narrativa oscilar entre dois limites, um limite 

inferior, em que a permanência no tempo expressa a confusão 

entre ipse e idem, e um limite superior em que o ipse propõe a 

questão de sua identidade sem o socorro e o apoio do idem. 

A identidade narrativa, portanto, é o que permite a abertura do que foi 

sedimentado. Isso pode ser considerado no plano de uma vida inteira na 

práxis, mas essa identidade narrativa ganha especial importância na narrativa 

de ficção, uma vez que nesta há múltiplas possibilidades de variações na 

relação entre mesmidade e ipseidade.  

No centro do problema da identidade na ficção, está o fato de que não é 

só a personagem que tem uma identidade, mas também a própria narrativa, 

sendo que uma é indissociável da outra. Isto é, “a personagem não é diferente 

de suas experiências”, e essas experiências são construídas pela própria 

narrativa. Ricoeur (2014, pp. 146-147) entende que essa identidade é 

caracterizada “pela concorrência entre a exigência de concordância e a 

admissão de discordâncias que, até o encerramento da narrativa, põem em 

perigo essa identidade”. O autor chama essa concordância discordante de 

“síntese do heterogêneo”. Na narrativa de ficção há uma correlação entre ação 

e personagem que soluciona o problema da falta de unidade das ações que 

ocorre na práxis. A solução se dá pelo fato de a narrativa fazer “coincidir a 

iniciativa da personagem e o começo da ação” (RICOEUR, 2014, p. 154), 

criando uma unidade temporal. Dessa forma, surge a “dialética interna da 
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personagem”, que tem a concordância nessa unidade e a discordância nos 

acontecimentos imprevisíveis.   

O que essa análise sobre a narrativa nos revela é uma tensão entre a 

personagem e os acontecimentos. Em uma narrativa, cada acontecimento 

ganha um caráter de necessidade, assim como os elementos devem ter 

relação com a configuração da obra:  

 

Enquanto, no modelo de tipo causal, acontecimento e 

ocorrência permanecem indiscerníveis, o acontecimento 

narrativo é definido por sua relação com a operação de 

configuração; ele participa da estrutura instável da estrutura de 

concordância discordante, característica do enredo; é fonte de 

discordância, quando surge, e fonte de concordância porque 

faz a história avançar. O paradoxo da composição do enredo é 

que ele inverte o efeito de contingência, no sentido daquilo que 

poderia ter ocorrido de outro modo ou não ter ocorrido em 

absoluto, incorporando-o de alguma forma no efeito de 

necessidade ou de probabilidade, exercido pelo ato 

configurante (RICOEUR, 2014, p. 148). 

 

Sendo fonte de concordância e discordância, o acontecimento narrativo 

estabelece uma relação com a personagem que permite a conciliação entre 

identidade e diversidade. Na literatura clássica, a disposição dos 

acontecimentos ameaçava, mas não corrompia o caráter da personagem. No 

entanto, esse modelo já não é seguido e, em seu lugar, surgiu uma série de 

novas relações entre personagem e enredo. Como é essa dialética da 

concordância discordante que faz a mediação entre a mesmidade e a 

ipseidade, podemos dizer que as novas formas de relação tendem a priorizar 

uma ou outra, sem conseguir manter uma dialética em que a mesmidade seja o 

suporte da ipseidade. Como vimos, nossa experiência temporal parece suprimir 

a concordância. Embora tenhamos observado que isso não passa de um 

artifício literário, as implicações para a narrativa de ficção são inevitáveis. Com 

efeito, o romance contemporâneo parece ser o reino da discordância. A história 

já não avança sem dificuldades, o que relativiza o aspecto de concordância do 

acontecimento. Nos casos mais extremos, poderíamos falar mesmo em 

“romances sem enredo”, que parecem, por assim dizer, partir do nada e chegar 

a lugar nenhum. O que ocorre nesses e em outros casos é uma nova forma de 
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estabelecer os acontecimentos da narrativa, colocando em questão não 

apenas a ordem cronológica, mas a própria ideia de “necessidade”, crucial no 

modelo aristotélico. Mas não devemos deixar de considerar que mesmo o 

questionamento dessa ideia de necessidade deve ser feito por uma narrativa. É 

um modo específico de organizar os acontecimentos que dá a impressão de 

desorganização. Ainda aqui a ausência de necessidade não passa de um 

artifício literário.  

No entanto, se a personagem não é diferente de suas experiências, isto 

é, se sua identidade é construída a partir da síntese entre a concordância e a 

discordância, então há uma crise de identidade da personagem. Essa crise 

pode se manifestar de diversas formas. Ricoeur chega a falar que há romances 

cujo enredo suprime completamente a identidade da personagem. O problema 

está justamente na dialética entre mesmidade e ipseidade. Ricoeur aponta para 

a perda do caráter da personagem no romance contemporâneo, que difere 

substancialmente da personagem dos contos de fadas, em que o caráter se 

mantém ao longo da narrativa, e da personagem do romance clássico, em que 

a identificação da personagem decresce sem desaparecer. No romance de 

fluxo de consciência, a falta de organização dos acontecimentos e a 

predominância da discordância sobre a concordância cria complicações para o 

estatuto da personagem, cuja identidade é anulada por ser dependente do 

enredo: “atinge-se assim o polo extremo da variação, em que a personagem 

deixou de ser um caráter”. Trata-se do “desnudamento da ipseidade por perda 

do suporte da mesmidade” (RICOEUR, 2014, p. 157). Não há mais uma 

sobreposição da mesmidade sobre ipseidade, que é o que permitia “igualar a 

personagem a seu caráter”. 

Para Ricoeur, uma das implicações da perda de valor da narrativa é a 

crise da conclusão. Nas narrativas antigas e no conto de fadas, sempre havia 

uma conclusão que visava à práxis ao impor um código de conduta. O teor 

moralizante dessas narrativas tinha como horizonte a vida justa na 

comunidade. Essa visada ética é um problema para o romance 

contemporâneo, uma vez que a crise da conclusão não é propícia ao teor 

moralizante e a qualquer ensinamento de conduta a ser seguida. A ideia de 

transmitir uma moral chega a ser fortemente criticada. No entanto, a ética não 
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pode deixar de ser considerada numa “hermenêutica do si-mesmo”. Ricoeur 

(2014, p. 176) afirma que a literatura não visa apenas à estética, mas também 

à ética: “O juízo moral não é abolido, mas é submetido às variações 

imaginativas próprias à ficção”.  É claro que não se trata da moral dos contos 

de fadas, mas de uma moral em que “desvalorar é ainda valorar”: “Graças a 

esse exercício de valoração na dimensão da ficção a narrativa pode afinal 

exercer sua função de descoberta e também de transformação em relação ao 

sentir e ao agir do leitor, na fase de refiguração da ação pela narrativa”. Mas 

onde se situa a identidade narrativa nessa dialética entre mesmidade e 

ipseidade e em suas implicações éticas? Para Ricoeur (2014, pp. 177-178),  

 

A identidade narrativa fica de permeio; ao narrativizar o caráter, 

a narrativa lhe devolve o movimento abolido nas disposições 

adquiridas, nas identificações-com sedimentadas. Ao 

narrativizar a visada da verdadeira vida, ela lhe dá as 

características reconhecíveis de personagens amadas ou 

respeitadas. A identidade narrativa mantém unida as duas 

pontas da cadeia: a permanência do caráter no tempo e a 

permanência da manutenção de si. 

 

Como vimos, a “palavra cumprida” exige um esforço que não há na 

“manutenção do caráter”, esforço que é feito tendo a estima pelo outro como 

horizonte. É, portanto, a ipseidade que pertence à dimensão ética, uma vez 

que a “manutenção de si” deve superar a “manutenção do caráter”. Isto é, o si-

mesmo precisa de um espaço de abertura para a alteridade, o que é permitido 

pela identidade narrativa. 

Se a identidade é um problema central em Nove noites, a identidade 

narrativa é o que deveria permitir a compreensão da identidade pessoal de 

Quain. Isso porque tudo que se sabe a respeito dele nos é revelado através da 

narrativa das demais personagens. Temos a mesma quantidade de informação 

que o narrador jornalista e essas informações nos são transmitidas de modo 

pretensamente objetivo por ele que se limita a relatar o que cada personagem 

tem a dizer sobre o protagonista. E aqui temos uma primeira consideração a 

fazer sobre esses relatos e a identidade de Quain. Se a identidade narrativa é o 

que permite o espaço de abertura para compreender a identidade pessoal, há 

um problema em Nove noites, pois as informações a que o narrador jornalista 



 

53 
 

tem acesso em nada ajudam a esclarecer o enigma do romance. Isto é, a 

identidade narrativa parece não permitir compreender melhor a identidade 

pessoal.  

Buell Quain é a figura central da narrativa e é através dela que as 

demais se constituem. Mas o inverso também é verdadeiro. É por meio da 

relação que cada personagem teve com ele ou com sua história que a narrativa 

se desenvolve na tentativa de esclarecer seu enigma. Buell Quain é, ao mesmo 

tempo, a mola propulsora da narrativa e a barreira que se impõe a ela. Se 

avança é para logo retroceder, fazendo a mola ficar em constante movimento. 

Enquanto discurso narrativo, o que temos é algo semelhante à Odisseia (1992) 

em que Ulysses nunca retorna à Ítaca, mas fica condenado a vagar 

eternamente procurando o caminho de casa. Enquanto reflexão sobre o ser, é 

como se não houvesse casa alguma, mas uma ideia de casa que faz com que 

Ulysses nunca deixe seu ímpeto de chegar a algum lugar.  

Buell Quain é o inverso de Ulysses. Um Ulysses que não tem uma casa 

para voltar e por isso está condenado a vagar eternamente pelo mundo. Isso 

porque o retorno que ele pretende é interior e não exterior, por isso o espaço 

geográfico é apenas um detalhe. Ele morreu entre os índios no Brasil, mas 

poderia ter morrido em qualquer outro lugar do mundo, seja em uma tribo na 

África ou em uma cidade sofisticada como Paris. Essa ideia parece verossímil, 

com exceção de Paris, pois há indícios de uma fuga da civilização por parte de 

Quain. Por indícios, entendemos, mais uma vez, a narrativa. O personagem 

Castro Faria revela sobre Quain:  

 

A única miragem que eu posso admitir que ele tivesse era essa 

de um mundo sem ricos, porque era realmente uma ideologia. 

Ele não queria parecer rico. Era seu traço de caráter mais 

marcante. Não tenho dúvidas. (...) Ele sempre viveu essa 

obsessão: não parecer e na verdade ser (p. 32). 

 

O mundo sem ricos no qual Quain gostaria de viver é uma primeira 

negativa da própria identidade, uma vez que ele próprio veio de uma família 

abastada. Com efeito, o dinheiro é um elemento importante na narrativa e 

aparece no relato de diversos personagens. Entretanto, o importante é essa 
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relação de recusa que Quain tem com o dinheiro, pois evidencia um traço de 

caráter que se repete com tudo que existe ao seu redor. Sua relação com seus 

familiares é descrita como conturbada, assim como sua relação com os índios. 

Quain chega a sentir repulsa por estes e procura se afastar o máximo possível 

deles. No entanto, à sua completa solidão contrasta uma característica que 

pode nos ser muito útil para analisarmos sua identidade. Essa característica é 

a alteridade:  

 

Ao contrário de você, a única coisa que ainda me pergunto é 

sobre o momento em que ele entendeu que estava perdido, 

quando passou a sentir que alguém pudesse ver nele a 

salvação, o momento em que entendeu que tudo podia ser 

ainda muito pior e que havia gente abaixo dele na sua escala 

de aviltamento. Porque talvez tenha sido esse o instante em 

que ele decidiu que desceria também, sempre um pouco mais, 

nem que fosse para lhes dar a mão. (p. 37) 

 

Quem descreve a alteridade de Quain é Manoel Perna, o narrador 

responsável pela parte mais literária do romance, e isso não é um fato 

irrelevante. Quain buscava a alteridade, mas tinha grande dificuldade em se 

relacionar. É como se a alteridade fosse um horizonte que Quain não podia 

realizar na prática. Em todo caso, o que podemos inferir é uma obstinação 

como traço de caráter que poderia lhe causar parte de seu sofrimento.  

Seria isso realmente um traço de caráter? Aqui temos uma perplexidade 

que está diretamente relacionada com os conceitos de mesmidade e ipseidade 

de Ricoeur. Vimos que a mesmidade está relacionada com o caráter, que é 

adquirido por meio das identificações e dos hábitos. Nesse sentido, a 

mesmidade seria o aspecto da identidade que não necessitaria de um esforço 

para a manutenção do si-mesmo, como deve ocorrer na ipseidade. Ocorre que 

esse esforço tem como horizonte a alteridade, uma preocupação com o outro 

que faria com que o sujeito não mudasse de ideia, ainda que quisesse. A 

obstinação de Quain não era apenas um traço de seu caráter, mas também 

uma abertura para a alteridade e, portanto, se refere à ipseidade. Essa 

alteridade, no entanto, não pôde se realizar. Ao examinarmos a identidade de 

Quain, vemos que o si-mesmo precisa do outro para se completar, mas não é 

capaz de suportá-lo. 
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Para compreendermos melhor essa alteridade não realizada, vamos 

recorrer à análise que Giorgio Agamben (2007) faz da acídia, que a tradição 

moderna reconhece como sendo um pecado relacionado com a preguiça, mas 

que, conforme afirma o filósofo italiano, perdeu seu sentido original: 

 

Se examinarmos a interpretação que os doutores da igreja dão 

sobre a essência da acídia, veremos que ela não é posta sob o 

signo da preguiça, mas sim sob o da angustiada tristeza e do 

desespero. Segundo Santo Tomáz, que, em síntese rigorosa e 

exaustiva, reuniu na Summa theologica as observações dos 

padres ela é, precisamente, uma species tristitae, e mais 

exatamente, a tristeza com relação aos bens espirituais 

essenciais ao homem, a saber, relativas à dignidade espiritual 

especial que lhes foi conferida por Deus. O que preocupa o 

acidioso não é, pois, a consciência de um mal, e sim, pelo 

contrário, o fato de ter em conta o mais elevado dos bens: 

acídia é o vertiginoso e assustado retrair-se (recessus) frente 

ao compromisso da estação do homem diante de Deus 

(AGAMBEN, 2007, pp. 27-28) 

 

O compromisso do homem diante de Deus era tido em tão alta conta 

que os padres se retraiam. Assim também podemos pensar a identidade de 

Buell Quain, cuja obstinação não o paralisa literalmente, mas o impede de ir de 

fato ao encontro do outro, apesar de a alteridade ser seu horizonte. Essa 

obstinação é relatada principalmente pela narrativa de Manoel Perna: 

 

Não sei o quanto você conheceu dele. Será demais lembrá-lo 

de que, em março de 1931, depois de passar pelos primeiros 

exames, e para comemorar o final do semestre, ele pegou um 

ônibus com alguns colegas até Chicago, onde beberam até cair 

e foram ao cinema? Como uma palavra de Deus, ele não podia 

esperar por aquilo. E até a noite em que me contou não sabia o 

que havia do efeito da bebida no que viu. Na escuridão da sala 

de cinema, a luz de prata se acendeu na tela e uma vida 

impensada se descortinou diante dele, uma nova possibilidade 

e uma saída, como se um caminho inexplorado se abrisse à 

sua frente. Não fazia Idea do filme a que assistiria quando 

entrou no cinema, assim como não fazia ideia do destino que 

ali lhe era apresentado. Assistiu vidrado a uma história de amor 

no Pacífico Sul. A um amor proibido pelas leis de uma 

sociedade de nativos. Um amor condenado pelos deuses. Um 

tabu. (pp. 41-42)  
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Quain viu no cinema o que ninguém mais viu. Depois disso há o relato 

de que ele “trancou a matrícula da faculdade e embarcou, como aprendiz de 

marinheiro, num cargueiro para Xangai” (p. 42). A partir de então, segue sua 

vida de viagens, sem nunca conseguir encontrar o que procurava. Isso porque 

procurava o impossível. Se os padres medievais se retraiam pela 

grandiosidade das leis do sagrado, Quain buscava romper com essas leis. Em 

ambos os casos, no entanto, o homem está diante de Deus e isso basta para 

que não haja possibilidade de sucesso na empreitada. O divino é aqui a 

perfeição, a completude, que não pode jamais ser alcançada. Ao se pretender 

demais, o resultado não pode ser outro senão o malogro e as consequências 

decorrentes desse estar diante de Deus. No caso dos padres, a impossibilidade 

de ação que levava à acídia; no de Quain, o sofrimento e desespero que o 

fizeram interromper sua obstinação com o suicídio.  

Mas a perplexidade que sua obstinação traz à narrativa não foi ainda 

solucionada. Essa obstinação nos é informada pelo relato de Manoel Perna 

que, como vimos, se transforma em narrativa artificialmente literária. Isso nos 

remete ao aspecto metaficcional do romance e àquilo que nos interessa mais 

especialmente, que é a relação existencial implicada nessa narrativa. Isto é, 

quando afirmamos que Quain buscava o impossível, o próprio jogo ficcional 

nos permite entender a impossibilidade em questão como impossibilidade de 

completude do ser. O ser só é enquanto está em movimento, quando age de 

alguma forma segundo o projeto lançado que nunca poderá se completar. No 

entanto, nem podemos mais falar no suicídio como fim do projeto de ser, pois 

estamos no plano narrativo e o suicídio passa a ser o elemento central da 

narrativa e é o que lhe permite recomeçar no processo de leitura.  

Essa obstinação era o caminho para a alteridade, mas era também o 

inverso, o caminho para o encontro de si-mesmo. Em uma conversa que teve 

com Quain, Manoel Perna relata o desejo de Quain de “sumir de seu campo de 

visão, de deixar de se ver”: “via-se como um estrangeiro e, ao viajar, procurava 

apenas voltar para dentro de si, de onde não estaria mais condenado a se ver” 

(p.100). Essa necessidade de um encontro com o si-mesmo não poderia partir 

de dentro, mas teria que buscar no outro a completude que desejava. A 
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alteridade se revela aqui como o único caminho para o si-mesmo, mas a 

preocupação de Quain com o outro não deixa de ser sincera. Não se trata de 

uma atitude egoística da personagem, embora a preocupação com o si-mesmo 

estivesse no centro de sua busca pela alteridade. 

Mas a narrativa pretende compreender essa busca errante de Quain a 

partir da tentativa de construção de sua identidade. Isso faz com que haja um 

descompasso entre a narrativa e a personagem, de modo que elas não 

coincidem em nenhum momento. O que o narrador jornalista busca é 

compreender aspectos do caráter de Quain que pudessem explicar os motivos 

do suicídio. No entanto, com esse descompasso entre narrativa e personagem, 

ocorre a perda do suporte da mesmidade e o desnudamento da ipseidade. É 

como se Buell Quain estivesse à deriva na narrativa e não pudesse ter sua 

identidade pessoal reconstruída.  

Não podemos, portanto, saber de seu caráter ou de suas identificações, 

a não ser pelo que nos é relatado nas narrativas dos demais personagens. A 

abertura que a identidade narrativa permite se mostra insuficiente para a 

identidade pessoal de Quain, pois nenhuma das narrativas consegue se igualar 

à personagem. No entanto, o ato de narrar a própria história permitirá ao 

narrador jornalista compreender a predominância do ficcional. Se essa 

narrativa não permite formar a identidade pessoal de Quain nem esclarecer o 

enigma, ela será fundamental para tematizar a própria impossibilidade de 

compreensão de um enigma existencial e de estabelecer uma identidade fixa.  

A única narrativa que evidencia a impossibilidade de apreensão da 

identidade de Quain é a de Manoel Perna, que foge da objetividade e cria uma 

ambiguidade ao falar do antropólogo. Essa narrativa, que é o contraponto às 

demais narrativas, é o que prenuncia a impossibilidade de construir uma 

identidade fixa para Quain. No entanto, essa narrativa aparece apenas como 

um relato sobre Quain, assim como os outros relatos do romance. É somente 

com o desfecho do romance que a importância do discurso ambíguo da 

narrativa de Manoel Perna se revela, pois só então será possível fazer o 

contraponto entre as narrativas e perceber o predomínio do ficcional.    
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Em que consiste esse desnudamento da ipseidade? Ressaltemos que 

essa é a categoria propriamente existencial da identidade. O que seria esse 

desnudamento do substrato existencial da identidade? Vimos como a 

obstinação é o que conduz Quain às suas expedições pelo mundo que 

culminariam no suicídio. Essa obstinação é o motor que guia a personagem 

para a alteridade, que é a consideração pelo outro, própria da ipseidade. O si-

mesmo só pode se completar com essa consideração pelo outro. Mas o que 

ocorre com Quain é que sua obstinação o faz colocar toda a humanidade no 

papel do outro. É isso que impede a alteridade, que era seu único objetivo. O 

desnudamento da ipseidade ocorre porque ela não se oculta por trás da 

mesmidade, pois esta é suprimida por uma narrativa que deixa ao leitor apenas 

os sinais de um enigma existencial que tem na alteridade as peças de sua 

constituição.  

 

2.2- A tensão entre narrativa e Buell Quain 

A identidade de Quain é tão complexa que eleva a tensão própria do 

confronto entre personagem e narrativa em Nove noites. Se o personagem não 

é diferente de suas experiências, podemos dizer que há uma correlação íntima 

entre a identidade do personagem e a identidade da narrativa. Isto é, se a 

identidade de Quain é fragmentária, é porque há um descompasso entre as 

múltiplas narrativas que tentam construir sua identidade sem poder fazê-lo. No 

entanto, são essas narrativas que criam a fragmentariedade. Mesmo a 

discordância entre personagem e enredo é artificialmente criada pela narrativa. 

Não se trata de dizer que a fragmentação do personagem impossibilitou a 

narrativa, mas é a própria narrativa que possibilitou a fragmentação do 

personagem. O personagem é sempre dependente da narrativa, mesmo 

quando a tensão entre ambos parece impossibilitar qualquer tipo de 

concordância. O que temos, então, é um jogo entre personagem e narrativa, 

em que uma parece anular a outra, mas que, na verdade, revela uma 

interdependência entre ambas. 

Podemos indagar, portanto, sobre o motivo pelo qual Nove noites não 

corresponde à expectativa do leitor, ao não esclarecer o enigma do suicídio, 
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apesar de os acontecimentos do enredo parecerem conduzir a um desfecho 

satisfatório. Devemos ressaltar que, para Ricoeur, o que constitui ameaça à 

coerência da narrativa é menos a ordem dos fatos do que as emoções do 

receptor. Ricoeur (1994, p. 68) observa bem a importância que se deve dar ao 

papel do receptor: “Aprender, concluir, reconhecer: eis o esqueleto inteligível 

do prazer da imitação”. Há uma relação íntima de toda a narrativa com a práxis, 

o que implica uma dimensão ética. Isto é, a configuração poética teria “um 

ponto de partida e um ponto de chegada”. Com isso, Ricoeur define a “tríplice 

mimese”, que corresponderia não apenas à configuração poética em si, mas 

também ao antes de sua criação e ao depois, no contato do receptor com a 

obra. É preciso estabelecer o papel da narrativa entre um estágio da 

experiência prática que a precede e um estágio que a sucede: “O desafio é 

pois o processo concreto pelo qual a configuração textual faz a mediação entre 

a prefiguração do campo prático e sua refiguração pela recepção da obra” 

(RICOEUR, 1994, p. 87). Essa é a tarefa hermenêutica proposta por Ricoeur: 

dar conta desse processo que se inicia na práxis do autor e se completa na 

práxis do receptor.  

Em mimese I, há uma pré-compreensão do mundo que precede toda a 

configuração da intriga. Ricoeur (1994, p. 88) afirma a capacidade de imitação 

como capacidade de identificar uma ação por seus traços estruturais. As 

mediações simbólicas da ação são repletas de traços temporais, “donde 

procedem mais diretamente a própria capacidade da ação a ser narrada e 

talvez a necessidade de narrá-la”. Essa compreensão prática se dá pela 

sequência de fatos obervados pelo autor, que se estabelece como uma trama 

conceitual de ação, mas a narrativa não é uma simples sequência de fatos.  

Ricoeur relaciona as diferenças entre a trama conceitual da ação e a 

narrativa com as diferenças entre a ordem paradigmática e sintagmática. A 

primeira é sincrônica e os termos são reversíveis, enquanto a ordem 

sintagmática é diacrônica, e é o que constitui a intriga: “Passando da ordem 

paradigmática da ação à ordem sintagmática da narrativa, os termos da 

semântica da ação adquirem integração e atualidade” (RICOEUR, 1994, p. 91). 

Na ordem sintagmática os elementos não são reversíveis, mas possuem o 

aspecto de necessidade. Isso ocorre pela dimensão temporal existente na 
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ordem sintagmática. Esse mundo das ações possui estruturas temporais que 

exigem ser narradas. Ricoeur (1994, p. 101) ressalta o fato de esses elementos 

estarem relacionados com a práxis, uma vez que “a despeito da ruptura que ela 

institui, a literatura seria incompreensível para sempre se não viesse a 

configurar o que, na ação humana, já figura”. Essa relação com a práxis faz 

com que haja um tríplice presente, essencial para a narrativa:  

 

O que importa é a maneira pela qual a práxis cotidiana ordena, 

um em relação ao outro, o presente do futuro, o presente do 

passado e o presente do presente. Porque é essa relação 

prática que constitui o indutor mais elementar da narrativa 

(RICOEUR, 1994, p. 96). 

 

A mimese II é o próprio ato configurante, que faz a mediação entre 

mimese I (mundo do autor) e mimese III (mundo do receptor). Esse ato 

configurante é o que propõe uma solução para os paradoxos do tempo, pois a 

configuração da intriga possui dois modos temporais, o cronológico e o não 

cronológico. O primeiro é a história constituída por acontecimentos. O segundo 

é a dimensão configurante, que transforma os acontecimentos em história. 

“Esse ato configurante consiste em ‘considerar junto’ as ações de detalhes ou o 

que chamamos de incidente da história” (RICOEUR, 1994, p. 104). Mas essa 

história só é formada pela ordenação adequada dos acontecimentos, que 

possui o caráter de necessidade: “Compreender a história é compreender 

como e porque os episódios sucessivos conduziram a essa conclusão” 

(RICOEUR, 1994, p. 105). O tempo da narrativa faz a mediação entre o 

aspecto episódico e o configurante:  

 

Mediatizando os dois polos do acontecimento e da história, a 

tessitura da intriga traz ao paradoxo uma solução que é o 

próprio ato poético. Esse ato, do qual acabamos de dizer que 

extrai uma representação de uma sucessão, revela-se ao 

ouvinte ou ao leitor na aptidão de uma história a ser seguida 

(RICOEUR, 1994, p. 105).  

 

A solução proposta para o paradoxo do tempo se deve a essa 

característica de “história a ser seguida”, pois a intriga indica onde começa e 
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onde termina a história, fazendo com que a sequência indefinida de 

acontecimentos ganhe uma limitação temporal.  

No romance contemporâneo, essa relação ganha uma complexidade 

maior, tendo em vista que o modelo clássico não é seguido. Ressaltamos aqui 

a perda do valor narrativo apontada por Ricoeur. Mas o que significa essa 

perda de valor? Seria a predominância da discordância sobre a concordância? 

Para Ricoeur (1994, p. 113), a concordância é ainda o estatuto essencial para 

o romance: “Mesmo a rejeição de qualquer paradigma, ilustrado pelo anti-

romance de hoje, refere-se à história paradoxal da ‘concordância’”. A 

concordância está inserida nessa “história paradoxal” porque ela sofre o efeito 

dessa perda de valor narrativo. Segundo Ricoeur (1994, p. 113-114), 

Não é mais a ‘concordância’ que é imposta a discordância de 

nossa experiência do tempo. É agora a discordância 

engendrada no discurso pela distância irônica quanto a todo 

paradigma que vem minar de dentro o voto de concordância 

que embasa nossa experiência temporal e arruinar a intentio, 

sem a qual não haveria distentio animi. (...) Pode-se então 

legitimamente suspeitar que a pretensa discordância de nossa 

experiência temporal é apenas um artifício literário.    

O problema da narrativa não pode ser resolvido sem considerar a 

experiência temporal. Se não há mais concordância nessa experiência é 

porque ela foi “minada” de dentro pela discordância. Mas é a narrativa que 

permite que isso possa acontecer, daí a ideia de que essa discordância seja 

um “artifício literário”. Nesse sentido, poderíamos dizer que essa falta de 

paradigmas é o paradigma da contemporaneidade. A falta de intenção é 

também a falta de autoria. Por isso, Ricoeur contesta a ideia de que a história 

seja uma criação do autor. Para ele, o homem está diante de um emaranhado 

de histórias, que constituem o “pano de fundo” da vida do sujeito: “Esse pano 

de fundo é feito pela ‘imbricação viva’ de todas as histórias vividas umas nas 

outras” (RICOEUR, 1994, p. 115). O ser é constituído por essas histórias, mas 

muitas delas não foram narradas ou já se perderam. Daí a ideia de 

“continuidade” das historias narradas, que nunca podem se completar, mas 

sempre se unem a outras histórias, dependentes da dimensão temporal. Assim, 

por esse fluxo de histórias, mimese I e mimese III formam um círculo, que vai 



 

62 
 

da práxis do autor à do leitor, mas sem que isso seja uma “tautologia morta”: 

“Não há uma afinidade oculta entre o segredo de onde a história emerge e o 

segredo ao qual a história retorna?” (RICOEUR, 1994, p. 117). 

Em Nove noites, a ideia de que é a expectativa do leitor que mais 

ameaça a narrativa fica mais evidente na medida em que o enredo parece de 

fato avançar para uma conclusão satisfatória. O narrador jornalista é quem tem 

a função de organizar os muitos relatos sobre Quain, que são também breves 

narrativas, e tentar apreender um sentido para o enigma existencial. Essas 

muitas narrativas, no entanto, não são alheias à narrativa principal, pois são 

elas que possibilitam a investigação do narrador e o avanço da história. Com 

isso, o ato de “seguir uma história”, característica própria da narrativa, se torna 

possível. Para Ricoeur (1994, p. 215),  

 

Seguir uma história, com efeito, é compreender as ações, os 

pensamentos e os sentimentos sucessivos enquanto 

apresentam uma direção particular (directedness): entendamos 

por isso que somos impulsionados para frente pelo 

desenvolvimento, a partir do momento em que respondemos a 

esse impulso por expectativas concernentes ao remate e ao 

desenlace do processo inteiro.  

 

Não poderíamos, por exemplo, aproximar Nove noites do romance de 

fluxo de consciência, pois neste o ato de seguir uma história é colocado em 

questão com a recusa do aspecto de necessidade do enredo. Em Nove noites 

não há essa recusa e, portanto, não há prejuízo do ato de seguir uma história. 

Isso não quer dizer, no entanto, que esse romance se aproxime do romance 

clássico, pois neste último os acontecimentos levam a uma conclusão. É 

principalmente a conclusão que está em crise na narrativa de Nove noites, pois 

o desfecho satisfatório não se confirma.  

O ato de seguir uma história não está comprometido nem é colocado em 

questão, mas é, ao contrário, um componente importante da narrativa. A 

relação que se estabelece entre as narrativas e o personagem central 

consolidam esse ato, na medida em que o leitor tem um grande interesse em 

segui-la para desvendar o enigma. O fato de que o narrador jornalista tenta 

conectar as informações num processo tipicamente jornalístico somente 
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aumenta o interesse do leitor pelo caso. Ainda que haja um malogro da 

investigação e as informações adquiridas sejam ineficientes, isso não atrapalha 

o ato de seguir uma história, pois esse malogro e ineficiência só se revelam

mesmo com o fim da narrativa. 

Ressaltamos que parte das informações coletadas pelo narrador são 

logo descartadas, como a ideia de que Quain poderia ter partido ao Brasil em 

busca de uma lendária cidade do ouro. Mas mesmo esse tipo de informação 

não diminui o interesse do leitor, pois a investigação prossegue e logo outras 

hipóteses são levantadas. Isso está de acordo com o aspecto de “continuidade” 

das histórias narradas, que nunca podem se completar, como vimos em 

Ricoeur.  

Esse aspecto de continuidade é o que permite que a história seja 

seguida. Se a concordância se refere ao desencadeamento satisfatório das 

ações e a discordância aos elementos inesperados que colocam em risco essa 

concordância, a narrativa de Nove noites se torna mais complexa, pois tanto a 

concordância quanto a discordância são elementos marcantes da narrativa. Os 

acontecimentos parecem estar inseridos num modo de narrar que permite a 

continuidade e o desencadeamento organizado das ações. Isso não significa 

que a narrativa seja sempre linear, mas a ordem dos acontecimentos não 

oferece dificuldades de leitura. Assim, por exemplo, uma hipótese é seguida de 

outra hipótese, assim como um relato é seguido de outro relato, que apresenta 

algo novo sobre o personagem. Há uma disposição de relatos, documentos e 

impressões de modo mais ou menos organizado, que permite a continuidade 

da história.  

No entanto, a narrativa não está livre de acontecimentos que colocam 

em risco a concordância. E é aqui que o problema da identidade surge de 

modo mais específico, pois a identidade do personagem é formada por uma 

síntese entre a concordância e a discordância. Ressaltamos o fato de que em 

todo acontecimento narrativo há uma concordância e uma discordância. 

Discordância, porque, a princípio, ameaça a disposição dos fatos; 

concordância, porque é o que permite à história avançar. Com efeito, em Nove 

noites, a história avança justamente por causa dos acontecimentos, ainda que 
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estes se mostrem conflitantes. A discordância ocorre durante toda a narrativa, 

mas não chega a ameaçar seriamente a concordância. O papel do leitor aqui é 

fundamental, uma vez que esse processo gera uma expectativa que será 

importante para o ato de seguir a história.  

Com isso, temos uma nova dimensão para nossa análise da identidade, 

pois, se até aqui nos detivemos na identidade do personagem central, agora 

podemos partir para uma investigação da identidade da narrativa do jornalista. 

É claro que essa identidade ainda terá o contraponto da identidade do 

protagonista, pois ambas são dependentes. Essa nova perspectiva nos é 

particularmente interessante porque ela está diretamente relacionada com a 

metaficção historiográfica. Como vimos no primeiro capítulo, o papel do leitor 

de completar os espaços deixados pela narrativa é tematizado em Nove noites, 

por meio do discurso de Manoel Perna. Ocorre que o diálogo que este narrador 

estabelece com o leitor é apenas um indício da metaficção. Toda a narrativa 

será construída com vistas a explorar o território do ficcional e suas 

perplexidades.3 

Contudo, o que nos interessa por ora é examinar como a identidade 

narrativa é criada a partir da tensão entre o personagem e a narrativa. O 

narrador jornalista passa a ter uma relevância que até aqui não foi discutida, 

devido à nossa atenção a Buell Quain. O primeiro fato a notar é que a narrativa 

é em primeira pessoa, oscilando entre a narrativa do jornalista, a de Manoel 

Perna e as dos relatos que aparecem geralmente em forma de carta. Sendo 

em primeira pessoa, não podemos dissociar a narrativa de seus narradores. 

Isto é, para compreender a identidade da narrativa é preciso compreender 

primeiro a identidade dos personagens narradores. Vale ressaltar que há uma 

oposição semântica e estilística nessas narrativas. Essa oposição, no entanto, 

não é gratuita, mas é fundamental para a construção da narrativa de Nove 

noites, pois a narrativa de Manoel Perna será o contraponto literário à 

objetividade do narrador jornalista.  

O narrador principal é um jornalista que pretende desvendar os motivos 

do suicídio de Quain. O processo de investigação do jornalista não será o 

                                                           
3
 A metaficção historiográfica é analisada no próximo capítulo. 
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mesmo durante a narrativa, mas será modificado conforme cresce seu 

interesse e obsessão pelo caso. O narrador jornalista é quem mais sofre o 

efeito da discordância da narrativa, já que, ao final da narrativa, ele chega a um 

estado de delírio e imagina coisas que não aconteceram na realidade. O efeito 

que o imaginário exerce sobre ele se dá pelo fato de a concordância da 

narrativa não possibilitar a solução do enigma, que era o objetivo central da 

investigação. Nesse sentido, o ato de seguir a história é importante, mas não 

leva a nenhuma conclusão. Por conter um enigma existencial, a investigação 

tenderia ao infinito, mas é interrompida justamente por um correlato próprio ao 

tipo de enigma. Esse correlato é a própria ficção. Isto é, o narrador, na 

impossibilidade de prosseguir na investigação, decide escrever um romance. 

Somente a ficção poderia dar conta do enigma em questão.  

Essa mudança está longe de ter sido realizada naturalmente, mas é 

construída artificialmente por meio da tensão entre personagem e enredo. Esse 

processo se intensifica quando o narrador jornalista passa a relatar a própria 

experiência entre os índios. Há o relato de acontecimentos de sua infância em 

meio aos índios, o que lhe deixou uma impressão negativa sobre eles: 

“Ninguém nunca me perguntou, e por isso nunca precisei responder que a 

representação do inferno, tal como a imagino, também fica, ou ficava, no Xingu 

na minha infância” (p. 53).  

A impressão negativa sobre os índios será corroborada com seu retorno 

às tribos indígenas, dessa vez já adulto e com o objetivo de investigar a morte 

de Quain. Esse é o momento da narrativa em que os relatos sobre Quain 

deixam de ser predominantes para dar lugar à própria experiência do narrador 

em meio aos índios. Ele não consegue informações significativas com os 

índios, mas essa experiência passa a ser fundamental para a narrativa. É 

justamente a inutilidade de sua ida para a tribo Krahô que permite à narrativa 

tomar um rumo diferente. Isto é, se nem mesmo no local em que houve o 

suicídio é possível saber alguma coisa, então o procedimento de investigação 

propriamente jornalístico começa a se desgastar.  

Mas não se trata apenas disso. Após a experiência do narrador entre os 

índios, começa a haver o predomínio do imaginário sobre a realidade. Se até 
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então a imaginação e fantasia se limitavam aos relatos de personagens 

secundários sobre Quain, é na própria narrativa que passa a haver o 

predomínio do imaginário após a experiência pessoal do narrador. E é isso que 

levará o narrador ao estado de delírio ao imaginar que Quain pudesse ter 

deixado um filho, que moraria nos Estados Unidos, para onde o narrador vai 

em sua última tentativa de esclarecer o enigma. Trata-se da última tentativa, 

pois o narrador se convence, a partir do malogro dessa última etapa da 

investigação, a finalmente escrever um romance. Isto é, a pretensão de 

escrever um romance, que no começo da narrativa aparece apenas como 

pretexto para a investigação, acaba por ser levado a sério ao final da narrativa. 

É a vitória da imaginação sobre a realidade, mas também da ficção sobre o 

jornalismo.  

Essa transformação evidencia a nova identidade que a narrativa do 

jornalista passa a assumir. É claro que não se trata de uma identidade fixa e 

estável, pois o que predomina agora é o imaginário. Se a ideia de ser e não ser 

já é prenunciada desde o início do romance, com a narrativa de Manoel Perna, 

é somente com o desenvolvimento da narrativa que ela passa a ser 

incorporada também na narrativa do jornalista. Os discursos de Manoel Perna 

e do jornalista não se misturam logicamente, mas isso não significa que não 

possa haver uma correlação analógica entre esses discursos. Mas essa 

influência só pode ser percebida ao final da narrativa, com a consideração do 

todo de Nove noites. 

No entanto, é preciso ressaltar que a mudança da narrativa do jornalista 

é construída pelos próprios acontecimentos. O que ocorre é uma síntese entre 

a concordância e a discordância, pois, se não parece haver discordâncias que 

ameacem seriamente a narrativa, os acontecimentos se mostrarão, ao final, 

com uma discordância capaz de transformar o narrador jornalista e, portanto, a 

narrativa principal. Se entendermos a discordância como aquilo capaz de 

transformar o caráter do personagem, veremos que em Nove noites não há um 

acontecimento trágico, como nas tragédias ou no romance clássico, mas uma 

série de acontecimentos que, somados, culminam na mudança da narrativa. 

Por isso, a concordância não é ameaçada com esses acontecimentos isolados. 

Isto é, a narrativa mantém uma concordância, que permite o ato de seguir a 
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história, mas incorpora a discordância com a soma dos acontecimentos, o que 

permite a construção da identidade, exatamente por essa síntese que se 

estabelece entre concordância e discordância. Assim, o narrador passa de 

jornalista a romancista, embora a criação do romance esteja apenas implícita, 

pois a narrativa termina no ponto máximo da confusão e do delírio do narrador. 

Vale ressaltar que a expectativa do leitor é o que mais ameaça a coerência da 

narrativa, pois se os acontecimentos se mostram discordantes ao final, com a 

impossibilidade de conclusão, é a expectativa do leitor que mais é afetada com 

essa crise de conclusão. 

Devemos ressaltar ainda que há algo fundamental nessa transformação 

da narrativa. Para Walter Benjamin (1994, p. 198), a narrativa é a arte de 

“intercambiar experiências”. Essa ideia nos permite compreender melhor essa 

transformação. Como dissemos, o narrador jornalista tenta coletar informações 

que lhe possam ser úteis em sua investigação. Ocorre que, até o momento em 

que ele decide visitar os índios Krahô, ele só tem acesso a relatos e 

documentos sobre Quain. É somente no momento em que o narrador decide 

visitar a tribo que ele passa a ter não apenas informações, mas experiências. 

As informações que ele consegue na tribo são mínimas, muito menos 

importantes do que as documentações que ele tem acesso. Mas é exatamente 

a experiência que ele tem entre os índios que torna sua investigação mais 

preciosa.  

O narrador vive uma verdadeira aventura entre os índios. Num primeiro 

momento, fica claro uma antipatia por eles, mas isso não impede que sua 

estadia na tribo não seja apenas um fardo, mas contenha também momentos 

de beleza. O que incomodava o narrador era principalmente a postura 

indiscreta dos índios, que tentavam incorporar os visitantes aos seus rituais a 

qualquer custo: 

Achei graça de ver o antropólogo e o filho pintados dos pés à 

cabeça, Ri deles, mas o meu riso não durou muito. Parei assim 

que percebi a expressão de perplexidade com que reagiram. 

No fundo, estavam surpresos com minha ingenuidade. Ficaram 

com pena de mim. Não disseram nada. Não queriam me 
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assustar. Aquilo era só o começo. No dia seguinte seria a 

minha vez. (p. 82). 

 

Mas o incômodo do narrador com os índios não o impediu de vivenciar 

também momentos de “encantamento”: 

 

Dormi embalado pelo canto do velho Krahô, que volta e meia 

retornava ao pátio central e entoava suas canções. Havia 

alguma coisa maravilhosa e encantadora naquele ritual. Por 

volta das três da manhã, ao ouvir de novo o velho cantor, 

resolvi me levantar e ir ver. E deparei com um dos espetáculos 

mais deslumbrantes da minha vida. O velho cantava sozinho 

no centro da aldeia imóvel e adormecida. Depois de alguns 

minutos, uma mulher despontava à porta de uma casa e vinha 

em silêncio, um vulto ao longe, por um dos caminhos que 

convergiam para o pátio. (...) Uma mulher depois da outra, de 

todas as casas, com intervalos de minutos, vinham em direção 

ao velho cantor e se punham enfileiradas diante dele, para 

acompanhá-lo, atraídas pelas canções. Ele as chamava, uma a 

uma, até que no centro da aldeia um coral de mulheres estava 

formado sob a sua liderança e a lua cheia. (pp. 89-90) 

 

Assim como Quain, o narrador se incomoda com os índios, mas não 

deixa de se afeiçoar a eles. A experiência entre os índios é o momento em que 

o narrador se aproxima da experiência de Quain. É talvez o maior ponto de 

encontro entre narrativa e personagem central (Buell Quain). Se no início da 

narrativa predominam os relatos e documentos que se mostram vazios, no final 

o que predomina é o imaginário, o delírio causado pela obsessão do narrador.  

Entre esses dois momentos, no entanto, há a experiência vivenciada 

pelo narrador na tribo Krahô. Esse é o momento em que o narrador mais pode 

se aproximar do que Quain sentiu em sua busca pela alteridade, porque é um 

momento em que o narrador pode questionar sua própria alteridade: “O meu 

medo era visível. Fiz um papel pífio. E eles (os índios) riram da minha covardia. 

Jurei que não me esqueceria deles. E os abandonei, como todos os brancos” 

(p. 98). O narrador faz essa reflexão pouco depois de deixar a tribo e 

prosseguir sua investigação, mas, a partir de então, os rumos da investigação 

não seriam mais os mesmos. O predomínio do imaginário passa a se dar de 

forma gradativa, mas consistente, até o fim da narrativa.  
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No momento em que a narrativa muda de curso e passa a dar espaço ao 

imaginário, o narrador assume uma nova identidade. Ele deixa de ser jornalista 

e aceita preencher as lacunas da história com a imaginação, tornando-se um 

romancista. No entanto, essa mudança se inicia antes mesmo de ele ter 

consciência dela. É somente depois de vivenciar o delírio de sua obsessão que 

ele percebe sua mudança de identidade: “A ficção começou no dia em que 

botei os pés nos Estados Unidos”. (p. 142) O narrador estava nos Estados 

Unidos para conhecer aquele que ele imaginaria ser o filho de Buell Quain.  

Contudo, a percepção de que os acontecimentos que se seguem são 

fictícios só ocorre posteriormente, no momento de contar sua história. Isto é, é 

o próprio ato de narrar que permitiu a compreensão dos acontecimentos. 

Enquanto o narrador estava em sua obsessão pelo caso de Quain, havia uma 

pretensão de que a realidade predominasse sobre a imaginação, mas isso não 

era possível, porque a obsessão transformava a percepção da realidade de 

acordo com a imaginação. Essa relação só pôde ser solucionada quando os 

acontecimentos foram transformados em narrativa e quando o narrador 

finalmente assumiu sua identidade de romancista. 

O que se coloca como problema agora é: de que maneira o ato de 

encadear acontecimentos em uma narrativa permite fazer uma relação entre 

história e ficção? 
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Capítulo 3. A herança histórica e o tempo humano 

 

“Talvez não”, respondeu Alice cautelosamente, “mas sei 
que tenho de bater o tempo, quando estudo música.” 
“Ah! Isso explica tudo”, disse o Chapeleiro. “Ele não 
suporta ser batido. Agora, se você mantivesse boas 
relações com o Tempo, ele faria quase tudo o que você 
quisesse com o relógio. Por exemplo, vamos supor que 
fossem nove da manhã, bem na hora de começar as 
aulas. Você só teria de sussurrar uma dica para o Tempo, 
e o ponteiro giraria num piscar de olhos! Uma e meia, 
hora do almoço!” (CARROLL, 2007, p. 26) 

  

3.1- Narrativa histórica e narrativa de ficção 

A mudança sofrida pelo narrador jornalista ocorre antes dele poder se 

dar conta e só pode ser revelada no momento em que ele narra sua história. O 

ato de narrar se mostra aqui como fundamental para criar uma unidade mesmo 

em meio à fragmentação dos relatos e dos acontecimentos. É esse ato de 

narrar que vamos investigar agora como forma de esclarecer algumas 

questões fundamentais para nossa pesquisa, como a possibilidade da 

metaficção e o tempo humanizado. A análise da narrativa será o ponto de 

partida para relacionarmos dois aspectos que parecem ser heterogêneos, mas 

que coincidem em muitos pontos: a história e a ficção. Queremos dizer que 

essas duas categorias não são tão diferentes entre si como se pensava. Paul 

Ricoeur (1997, p. 316) afirma que há um entrecruzamento entre história e 

ficção:  

 

Por entrecruzamento da história e da ficção, entendemos a 

estrutura fundamental, tanto ontológica quanto epistemológica, 

em virtude da qual a história e a ficção só concretizam cada 

uma sua respectiva intencionalidade tomando empréstimos da 

intencionalidade da outra.  

 

Se novamente tomamos como referência a obra de Ricoeur é por conta 

de sua preocupação ontológica que pode ser estabelecida com esse 
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entrecruzamento da história e da ficção. Isto é, para Ricoeur (1997, p. 332) o 

“tempo humano” surge dessa “troca de lugares” entre a história e a ficção. 

A análise da história e da ficção por Ricoeur é um desdobramento da 

análise entre o tempo e a narrativa, que vimos no capítulo anterior. Se o tempo 

e a narrativa se caracterizam por ser a imagem invertida uma da outra, no caso 

da história e da ficção o que ocorre é que uma tomará empréstimos da outra. 

No que se refere à história, o que se toma de empréstimo é o imaginário, que 

permite não apenas preencher as lacunas, mas também interpretar os fatos 

passados como sendo “trágicos”, “cômicos” etc. Nesse sentido, os 

historiadores modernos “não deixam de recorrer, de formas mais sutis, ao 

gênio romanesco, tão logo se empenham em reefetuar, ou seja, repensar, um 

certo cálculo dos fins e dos meios” (RICOEUR, 1997, p. 323). O historiador irá 

interpretar os fatos passados de acordo com uma narrativa que seja coerente. 

O papel do imaginário é fundamental para a criação dessa narrativa, pois esses 

fatos deverão deixar de estar conectados “um após o outro” para estarem 

conectados “um por causa do outro”. A história imita a intriga literária para dar 

um sentido aos acontecimentos passados. O encadeamento dos 

acontecimentos numa narrativa deve ter o aspecto de necessidade, assim 

como na configuração da narrativa de ficção. No entanto, esses empréstimos 

da narrativa de ficção colocam em risco a veracidade dos fatos e 

problematizam o papel do imaginário na narrativa histórica, causando um 

conflito entre esse “efeito de ficção” e a “vigilância crítica” do historiador: “Mas 

trava-se, por vezes, uma estranha cumplicidade entre essa vigilância e a 

suspensão voluntária de incredulidade de onde nasce a ilusão na ordem 

estética” (RICOEUR, 1997, p. 324). 

Essa cumplicidade de que fala Ricoeur se aproxima do como se da 

narrativa de ficção, mas não pode se igualar a ele, pois senão já não 

estaríamos falando em narrativa histórica. Mas a narrativa de ficção também 

toma empréstimos da narrativa histórica. E, nesse caso, talvez a percepção 

desses empréstimos seja mais difícil, pois se trata de uma imitação que parece 

própria da narrativa de ficção. Ricoeur (1997, p. 329) cria a hipótese de que “os 

acontecimentos contados numa narrativa de ficção são fatos passados para a 

voz narrativa, que podemos considerar como idêntica ao autor implicado, ou 
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seja, a um disfarce fictício do autor real. Uma voz fala, contando o que, para 

ela, ocorreu”. Esse passado só é passado para a voz narrativa e não para o 

leitor, que inicia a leitura sem referências históricas a serem interpretadas. No 

entanto, se tudo é novidade ao leitor, a interpretação dos acontecimentos só 

pode se dar ao final da narrativa, quando se pode contrastá-los com a 

conclusão que a narrativa conduz. Nesse sentido, o “ato de seguir uma história” 

é fundamental para a narrativa de ficção, pois é ele que cria no leitor a 

expectativa da conclusão, que o faz manter o interesse pela leitura e pela 

interpretação dos acontecimentos. Para Ricoeur (1997, p. 329), 

 

Se essa hipótese se sustenta poderíamos dizer que a ficção é 

quase histórica, tanto quanto a história é quase fictícia. A 

história é quase fictícia, tão logo a quase-presença dos 

acontecimentos colocados ‘diante dos olhos’ do leitor por uma 

narrativa animada supre, por sua intuitividade, sua vivacidade, 

o caráter esquivo da passadidade do passado, que os 

paradoxos da representância ilustram. A narrativa de ficção é 

quase histórica, na medida em que os acontecimentos irreais 

que ela relata são fatos passados para a voz narrativa que se 

dirige ao leitor; é assim que eles se parecem com 

acontecimentos passados e a ficção se parece com a história.    

 

Para o autor, a narrativa histórica também possui um aspecto de 

novidade que contrasta com o “caráter esquivo da passadidade do passado”. 

Essa novidade só é possível pelo empréstimo tomado da ficção, isto é, pela 

“narrativa animada” que é criada para interpretar os fatos passados. Já o 

empréstimo que a ficção toma da história é fazer com que os acontecimentos 

irreais pareçam acontecimentos passados. Com isso, podemos questionar 

esse caráter histórico e a importância que ele tem no ato de leitura. Pois, se a 

ficção imita a história, isso não ocorre apenas por causa do tempo verbal, como 

bem observa Ricoeur, mas também pelo próprio potencial de atração da 

narrativa, que desperta no leitor sentimentos mais variados pela identificação 

que ele cria com a história. Ricoeur (1997, p. 332) entende que essa 

identificação com a história possibilitada pela narrativa de ficção tem a 

vantagem de não ser contaminada pela “coerção da história”, o que permite à 

ficção assumir sua “função liberadora”. E acrescenta:  
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Não exerce o quase-passado da voz narrativa sobre a criação 

romanesca uma coerção interior tanto mais imperiosa quanto 

mais esta não se confunde com a coerção exterior do fato 

documentário? E a dura lei da criação, que consiste em restituir 

da maneira mais perfeita a visão do mundo que anima a voz 

narrativa, não simula, até a indistinção, a dívida da história para 

com os homens de antigamente, para com os mortos?  

 

Mas esse entrecruzamento entre história e ficção nos faz questionar até 

que ponto esses “empréstimos” que uma toma da outra são ocasionais ou se 

não são inerentes à própria narrativa. Se, por exemplo, um historiador torna 

sua narrativa mais viva em alguns momentos para suprir alguma lacuna que se 

impõe ou se essa vivacidade é própria da narrativa.  

Para respondermos a essa questão, analisamos parte dos estudos de 

Ricoeur sobre a narrativa e sobre o problema da explicação pela narrativa. 

Ricoeur critica o modelo nomológico, que separa a narrativa da história por 

entender que a primeira não explica, mas é apenas episódica. O autor, então, 

apresenta uma série de argumentos que demonstra que a narrativa não só é 

episódica, mas também configurante. A questão que ele coloca é se a narrativa 

permite também a explicação da história. Ricoeur (1994, p. 207) parte do 

estudo da frase narrativa de Arthur Danto, que recusa a hipótese de um 

passado fixo e determinado e de uma explicação definitiva da frase narrativa, 

pois “o discurso narrativo é intrinsecamente incompleto, posto que toda frase 

narrativa é sujeita à revisão por um historiador ulterior, mas tudo o que se diz 

de sensato sobre a história não é forçosamente de caráter narrativo”. Isto é, 

essa incompletude do discurso narrativo não se dá pela ausência de 

explicação, mas pelo fato de que no futuro a história precisará ser novamente 

interpretada à luz do novo tempo. Mesmo que se trate de uma mesma época, 

uma narrativa pode ser revista tão logo ela seja colocada à prova de 

verificação, pois, como a interpretação do passado depende dessa quase 

intuitividade do historiador, não há apenas uma narrativa possível sobre um 

acontecimento.  

Ricoeur (1994, p. 209) aponta para três posições temporais implicadas 

na frase narrativa: “a do acontecimento descrito, a do acontecimento em função 

do qual o primeiro é descrito, a do narrador – as duas primeiras concernem ao 
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enunciado, a terceira à enunciação”. Isto é, um acontecimento só é descrito em 

função de um outro acontecimento, de modo que a interpretação do passado já 

está naturalmente permeada de uma nova percepção sobre a história e de uma 

intencionalidade. O que se pretende, portanto, é adequar o acontecimento 

descrito a essa nova percepção e à intencionalidade. Assim, por exemplo, os 

narradores antigos contavam uma história para ensinar os ouvintes e transmitir 

uma experiência de vida, tendo como horizonte a adoção de determinada 

conduta pelo ouvinte. No entanto, ressaltamos que a intencionalidade é um 

problema quando se trata de uma narrativa de ficção moderna ou 

contemporânea. Isso não se deve à estrutura própria da narrativa, mas às 

transformações sofridas pela narrativa de ficção, que foram perdendo seu valor 

narrativo. O mesmo não ocorre com as narrativas históricas, que continuam 

buscando uma interpretação coerente da história. O problema é que a 

intencionalidade pode estar implícita ou oculta, dependendo da situação, mas 

ela sempre existirá. A coerção externa do fato documentário, de que fala 

Ricoeur, está relacionada com a intencionalidade, e podemos destacar a 

ideologia como elemento principal dessa coerção.   

Todavia, a compreensão da história vai além da compreensão da frase 

narrativa, pois uma sequência de fatos relatados em sua ordem não forma uma 

narrativa, que exige uma ligação entre os fatos por uma configuração interna. 

Para Ricoeur (1994, p. 212), descrever não é diferente de explicar: “A distinção 

entre narrativa e seu suporte conceitual ou documental não consiste em 

distinguir dois níveis de composição. Explicar porque alguma coisa aconteceu e 

descrever o que aconteceu coincidem”. Isso é importante porque se a 

explicação já está inclusa na descrição então a narrativa histórica ganha uma 

nova dimensão. Se a narrativa histórica busca explicar uma série de 

acontecimentos, basta descrevê-los por meio de uma configuração interna que 

forme uma narrativa. Essa explicação exige uma capacidade mais intuitiva, 

pois a explicação é o que ficará implícita na narrativa. É necessário esperar 

pela conclusão para que a explicação seja possível, pois o aspecto de 

necessidade próprio da narrativa só pode ser compreendido com o fim da 

narrativa. Isso porque essa necessidade é “necessidade em relação a alguma 

coisa”, mais especificamente em tornar a conclusão coerente. A explicação não 
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é simultânea à descrição, mas é um componente que permanece implícito à 

espera de uma leitura eficiente que possa apreender a coerência da narrativa. 

A narrativa deve conter, portanto, uma unidade orgânica. Para Ricoeur 

(1994, p. 215), essa unidade é possível pelo “ato de seguir uma história”:  

 

Seguir uma história, com efeito, é compreender as ações, os 

pensamentos e os sentimentos sucessivos enquanto 

apresentam uma direção particular (directedness): entendamos 

por isso que somos impulsionados para frente pelo 

desenvolvimento, a partir do momento em que respondemos a 

esse impulso por expectativas concernentes ao remate e ao 

desenlace do processo inteiro.  

 

A expectativa do leitor é o que está o tempo todo à prova, pois não 

sabemos o rumo que a narrativa vai tomar, nem qual será seu desfecho. A 

questão que se coloca novamente é quanto à explicação, pois se há uma 

tensão entre a narrativa e a expectativa do leitor, então a interpretação pode 

ser equivocada. O trabalho do historiador não consiste, conforme afirma 

Ricoeur, em “eliminar as contingências”, mas em criar uma “narrativa que seja 

aceitável”. É por isso que os acontecimentos do passado devem se adequar à 

narrativa criada pelo historiador: “confrontado com um curso estranho de 

acontecimentos, construirá o modelo de um curso normal de ação e se 

perguntará o quanto o comportamento dos atores concernidos se afasta dele” 

(RICOEUR, 1994, p. 222).  Mas pode ocorrer que o encadeamento dos 

acontecimentos esteja obscurecido na narrativa histórica. É que a narrativa 

pode acoplar cada vez mais generalizações e explicações complexas:  

 

Se pois toda narrativa explica-se por si mesma, num outro 

sentido, nenhuma narrativa histórica se explica por si mesma. 

Toda narrativa histórica está em busca de explicação a ser 

interpolada, porque fracassou em se explicar por si mesma. É 

preciso, então, recolocá-la nos trilhos. Daí o critério de uma 

boa explicação ser pragmática: sua função é eminentemente 

corretiva (RICOEUR, 1994, p. 221).  

 

Esse recolocar a narrativa nos trilhos significa que ela já possui uma 

coerência, mas que só pode ser compreendida com uma estratégia adequada 
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de leitura. O problema da explicação exige que o leitor faça a leitura por 

retrospectiva, isto é, ele deve “considerar junto”, os acontecimentos da 

narrativa até a conclusão. Daí que surge a necessidade da “reconstrução 

imaginativa”, pois o ato de considerar junto implica uma totalidade orgânica, o 

que só poderá ser feito com o preenchimento das lacunas e com o 

encadeamento adequado entre os acontecimentos. A imaginação se mostra 

como um componente importante porque a narrativa é uma forma específica de 

encadear os acontecimentos. Mas é por isso também que o passado nunca 

poderá ser fixo, pois as possibilidades de encadeamento são múltiplas e nunca 

apenas uma. Para o historiador, isso pode ser um problema se ele buscar a 

verdade sobre o passado, sendo que no máximo ele conseguirá encadear os 

fatos de forma coerente.  

A explicação é o ato de estabelecer relações entre os fatos e não existe 

fora da narrativa. Ricoeur (1994, p. 225) afirma que não se pode destacar as 

conclusões da obra de um historiador, pois é “a narrativa como um todo que 

sustenta as conclusões”. A conclusão é a tentativa de síntese de uma 

explicação que só pode se dar numa leitura retrospectiva. Por isso, a conclusão 

não pode ser destacada, pois ela é apenas parte da explicação e ela própria 

deve fazer parte dessa leitura retrospectiva. Para Ricoeur (1994, p. 225), é 

somente na “progressão regressiva” que a contingência é eliminada: “É 

somente quando renarramos a história que nossa marcha para adiante repassa 

pelo caminho já percorrido às avessas”. 

Podemos dizer que esses empréstimos que a narrativa de ficção e a 

narrativa histórica tomam uma da outra são inerentes à própria narrativa. Eles 

servem para possibilitar a organicidade própria da narrativa. Assim, um 

historiador precisa da imaginação e da intuição para poder “considerar junto” os 

acontecimentos que serão encadeados. Isto é, a imaginação e a intuição 

servem para formar um todo que possa encadear de forma coerente os 

acontecimentos, o que é indispensável na narrativa. Assim também um 

romancista narra os fatos no passado porque isso permite um aspecto de 

novidade que será importante para que o leitor possa seguir a história até sua 

conclusão. Essa voz no passado ajuda a criar no leitor a expectativa de saber o 

que aconteceu ou o que vai acontecer, de modo que possa continuar lendo a 
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história, até o momento em que possa fazer a leitura em retrospectiva e 

compreender o aspecto de necessidade da cada acontecimento da narrativa.  

 

3.2- Metaficção historiográfica e crise da conclusão 

A metaficção historiográfica é a vertente literária que lida diretamente 

com o entrecruzamento entre história e ficção e reconhece que o passado não 

pode ser determinado nem fixo. A metaficção historiográfica é um 

desdobramento do romance histórico, mas, ao contrário deste, não tenta 

interpretar o passado para buscar sua verdade.  

Para Linda Hutcheon (1991, p. 144),  

 

 A interação do historiográfico com o metaficcional coloca 

igualmente em evidência a rejeição das pretensões de 

representação “autêntica” e cópia “inautêntica”, e o próprio 

sentido da originalidade artística é contestado com tanto vigor 

quanto a transparência da referencialidade histórica. 

 

A refutação da originalidade é própria da literatura contemporânea, que 

tenta, em muitos casos, reescrever a história devido à total falta de referências 

de que já falamos. Nesse sentido, a literatura contemporânea se opõe à 

modernista, de tal forma que Hutcheon fala em uma “marginalização da 

literatura”. Já a transparência da originalidade histórica é o que é mais 

enfaticamente refutada na metaficção historiográfica, que pretende reescrever 

a história não para encontrar sua verdade, mas para mostrar, por mecanismos 

ficcionais, a dinamização da história e as muitas formas que ela pode assumir. 

Como vimos, essa forma precisa estar inserida numa narrativa, que não busca 

exatamente a verdade, mas uma forma específica de encadear 

acontecimentos.  

A metaficção e a historiografia são importantes para Nove noites. Como 

vimos no capítulo anterior, o narrador jornalista se dá conta da mudança de 

rumo da narrativa apenas no momento de narrar, depois da ocorrência de 

todos os acontecimentos. Isso ocorre porque só é possível explicar os 

acontecimentos descritos com a leitura retrospectiva, quando os 
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acontecimentos podem ser contrastados com a conclusão. No caso de Nove 

noites, esses acontecimentos são contrastados com a falta de conclusão, 

fazendo com que a expectativa do leitor de esclarecer o enigma não se 

confirme. É somente quando os acontecimentos são encadeados em uma 

narrativa que a explicação se torna possível, ainda que esta aponte para o não 

sentido que a mesma narrativa constrói. É claro que esse não sentido já é um 

tipo de sentido, pois se podemos apreender a falta de conclusão da narrativa é 

porque podemos apreender uma série de acontecimentos que não permite uma 

conclusão. 

É verdade que essa reflexão tem a aparência de uma tautologia, mas 

não se trata de uma tautologia morta, assim como não o é a tautologia que vai 

da práxis humana à práxis do receptor, conforme vimos com Ricoeur. No caso 

da falta de conclusão, podemos dizer que ela também é um sentido, pois essa 

série de acontecimentos é intencionalmente criada para não haver uma 

conclusão.  Se não houvesse um encadeamento entre esses acontecimentos, 

não poderíamos falar em uma “crise da conclusão”, pois esses acontecimentos 

parecem mesmo levar a uma conclusão. Também não podemos falar aqui de 

uma “crise da narrativa”, pois alguns de seus elementos próprios aparecem em 

Nove noites, sendo o principal deles o “ato de seguir uma história”. Podemos, 

então, questionar de que forma a metaficção e a crise da conclusão permitem 

criar a narrativa de Nove noites. 

A metaficção e a crise da conclusão não podem estar dissociadas da 

própria narrativa. Isto é, não podemos analisar a metaficção sem considerar em 

que medida isso afeta o valor narrativo do romance, pois a metaficção tem 

justamente a característica de fazer uma reflexão sobre si mesma e sobre o ato 

de narrar. Assim também não podemos analisar a crise da conclusão sem 

considerar as implicações que isso tem para o valor narrativo, pois, se a 

conclusão é o aspecto mais importante da narrativa histórica, ela também não 

pode estar dissociada do restante da narrativa, pois a própria conclusão deve 

fazer parte da leitura retrospectiva. 

O que é mais evidente em Nove noites é a historiografia, pois desde o 

início da narrativa o que se coloca como problema é a necessidade de 
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compreender o passado. No entanto, o romance não busca compreender um 

fato histórico relevante, como geralmente ocorria no romance histórico. Em 

Nove noites, o que se pretende é compreender fatos relacionados com um 

indivíduo que não tem relevância histórica. Isso nos permite dizer que se a 

historiografia é importante em Nove noites, isso se deve mais às características 

próprias da narrativa histórica que serão utilizadas em oposição à narrativa de 

ficção. Nesse sentido, há uma primeira valorização da própria narrativa. Se a 

investigação fosse sobre um acontecimento relevante para o curso da história, 

a narrativa em si e seus artifícios históricos e literários poderiam ficar em 

segundo plano, devido à atenção do leitor ao fato histórico e ao diálogo que ele 

faz com outras narrativas que buscaram interpretá-lo. É verdade que Nove 

noites cita fatos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, a política 

brasileira na época do Estado Novo ou mesmo os atentados terroristas ao 

World Trade Center, mas esses fatos históricos não têm importância em si, 

pois são citados apenas em função da narrativa, para mostrar como eles 

interferem no curso da narrativa. Assim, por exemplo, a paranoia gerada pelos 

atentados terroristas dificulta a investigação do narrador, que envia cartas aos 

Estados Unidos buscando possíveis parentes de Buell Quain, mas obtém 

poucas respostas.  

Isso é importante para a análise da historiografia em Nove noites, pois, 

se a narrativa pretende se voltar a si mesma, então os acontecimentos são 

meros mecanismos para conseguir tal intento e poderiam mesmo ser 

substituídos por outros sem prejuízo da narrativa. Ricoeur (1997) ressalta que, 

para Aristóteles, o provável deve ter uma relação com o ter-sido. A intriga da 

narrativa deve ser provável ou necessária, respeitando a verossimilhança 

interna. Em Nove noites, os acontecimentos possuem uma verossimilhança, 

uma vez que estão todos próximos do ter-sido e o modo como estão 

encadeados sugere um aspecto de necessidade. Com efeito, os 

acontecimentos de Nove noites são narrados como se realmente tivessem 

acontecido. Daí decorre muitas das perplexidades da narrativa, inclusive a 

dificuldade em aceitar o fato de que o enigma não tenha uma solução.  Ocorre 

que esse aspecto de necessidade é artificialmente criado, isto é, eles não 

dependem do modo como os acontecimentos estão encadeados. Essa 
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impressão de necessidade nos é transmitida pela unidade que o leitor vai 

formando no ato de seguir a história. O problema da identidade fragmentária de 

Buell Quain, por exemplo, é criado pela quantidade de narrativas 

desencontradas sobre ele. Podemos dizer, portanto, que essa “desidentidade” 

depende de uma série de narrativas desencontradas, mas não 

necessariamente as mesmas que aparecem na narrativa e não 

necessariamente na mesma quantidade ou ordem. 

Assim, se, por um lado, Nove noites privilegia os artifícios próprios da 

narrativa de ficção ou histórica, por outro, a crise da conclusão também torna 

problemáticos alguns aspectos próprios da narrativa. Isto é, há uma tentativa 

de colocar o ato de narrar em evidência ao mesmo tempo em que há um 

distanciamento de alguns desses aspectos. Isso é possível por causa da 

metaficção, que, ao tematizar o próprio ato de narrar, permite uma espécie 

artificial e provisória de valorização da narrativa, ainda que a totalidade 

formada e verificada na leitura retrospectiva, demonstre uma perda de valor 

narrativo. Essa perda se caracteriza de diversas maneiras. Além da crise da 

conclusão e do aspecto artificial de necessidade, também há a perda do 

suporte da mesmidade, o que deixa a ipseidade à deriva e impede a 

personagem de se igualar ao seu caráter. Também podemos apontar o 

problema da ética, pois se a narrativa tradicional visava a ensinar um código de 

conduta, de acordo com os valores vigentes, em Nove noites essa 

possibilidade não existe, uma vez que se não há mais referências também não 

há mais valores.  

Como a metaficção é construída em Nove noites? O escritor britânico 

David Lodge (2010, p. 213) afirma que “metaficção é a ficção que versa sobre 

si mesma: romances e contos que chamam a atenção para o status ficcional e 

o método usado em sua escritura”. Podemos apontar dois discursos 

metaficcionais em Nove noites: a narrativa de Manoel Perna e a narrativa do 

jornalista. A primeira é a que mais propriamente “chama a atenção para o 

status ficcional”, pois é ela que tematiza o fazer literário. Ela é um tipo de 

encenação do que seria um estilo literário de escrever, ainda que esse estilo 

não seja bem visto por Bernardo Carvalho, que o considera muito empolado. O 
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fato de o autor não se identificar com esse estilo evidencia a artificialidade 

dessa narrativa.  

É verdade que toda a narrativa de ficção é construída por mecanismos 

artificiais, mas aqui estamos falando do artificial dentro do artificial, o que 

caracteriza um primeiro aspecto da metaficção. O fato de o autor não apreciar 

essa narrativa que ele próprio criou pode ter dois significados: a necessidade 

de exagerar no estilo para aumentar o efeito de oposição entre essa narrativa e 

a do jornalista ou a intenção de fazer uma paródia a um determinado tipo de 

escrita literária. Com efeito, David Lodge (2010, p. 215) afirma que alguns 

escritores “gostam de minar a credibilidade da ficção mais ortodoxa através da 

paródia”. No caso de Nove noites, o estilo da narrativa de Manoel Perna de fato 

é um contraponto a outra narrativa, mas o exagero do estilo, ainda que tenha 

uma função na obra, acaba também sendo uma paródia.   

Assim, na narrativa de Manoel Perna, podemos ver, por exemplo, a 

impossibilidade de uma verdade única na ficção (“A verdade está perdida entre 

todas as contradições e disparates)” (p. 6) ou o papel do leitor na narrativa, que 

deve participar de um jogo ficcional que está sempre à espera do leitor para se 

realizar (“Isto é para quando você vier”) (p. 6). Essa linguagem se mantém 

ambígua e refuta qualquer tipo de determinação, visto que há uma valorização 

da imaginação como parte do processo interpretativo. Enfim, trata-se de uma 

narrativa que tematiza o próprio ser e não ser da ficção, como, por exemplo, no 

relato de uma aventura amorosa de Buell Quain no carnaval do Rio de Janeiro: 

 

Me disse que chegou ao Rio no carnaval de 1938 e que 

conheceu, num bloco de rua, uma negra alta e vistosa, 

fantasiada de enfermeira. Vestia uniforme branco, chapéu 

branco e sapatos brancos, que realçavam a sua pele de breu, 

cintilante de suor. Ele mal falava português. Não entendia nada 

do que ela lhe dizia. Estava bêbado. Levou-a para seu quarto 

de pensão, dormiram juntos, mas quando acordou no dia 

seguinte, ela já não estava lá, como o contador de histórias de 

Fiji, que o abandonava antes do nascer do sol, e no lugar da 

enfermeira havia um homem na sua cama, um negro forte e nu, 

como o nativo dos retratos que me mostrara. Já não se 

lembrava de nada do que acontecera, nem de como aquele 

homem tinha ido parar ali. (p. 114) 
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Aqui fica claro que uma coisa é e logo deixa de ser, conforme a 

perspectiva. O fato de que Quain estivesse bêbado nessa passagem em nada 

minimiza a ambiguidade do narrador, pois se o relato da transformação da 

“moça enfermeira” em um homem fosse narrado sem uma justificativa (a 

embriaguês, no caso), então a narrativa passaria a ser fantástica. Não é o que 

ocorre em Nove noites, que até tem uma forte influência do imaginário, mas 

dentro dos limites do explicável. Isto é, mesmo o delírio do narrador jornalista é 

explicável pela sua obsessão pelo caso, e ele próprio toma consciência desse 

delírio. Mas aqui ainda vamos nos ater a Manoel Perna. Sua narrativa não é 

mágica, mas descreve alguns elementos importantes da ficção e o papel 

fundamental do imaginário. Assim, a metaficção aparece com maior evidência 

nessa narrativa. Não há um desfecho nessa narrativa em particular. A última 

coisa que Manoel Perna diz é a seguinte instrução ao leitor: “O que lhe conto é 

uma combinação do que ele me contou e do que imaginei. Assim também, 

deixo-o imaginar o que nunca poderei lhe contar ou escrever” (p. 119). 

Novamente o papel do imaginário se mostra importante nessa narrativa. Mas 

aqui temos um fato importante: o narrador admite que sua narrativa está 

impregnada pela sua própria imaginação. O que dizer nesse caso? Tudo pode 

ser falso se o próprio narrador admite usar a imaginação, pois ele não diz 

exatamente o que imaginou. 

Sakai (2013, p. 70) aponta para essa falta de objetividade de Manoel 

Perna: “Ou seja, para além da similitude entre Quain e as tribos ou aldeias por 

ele estudadas e descritas, a instabilidade do antropólogo pode ser 

correspondente ou mesmo oriunda da precariedade do discurso pouco 

confiável e por isso mesmo instável de Manoel Perna”. Não podemos 

concordar com essa análise, pois Manoel Perna adota uma narrativa subjetiva 

e ambígua exatamente para se contrapor a outra narrativa, a do jornalista, e 

para criar um primeiro aspecto da metaficção. Nesse sentido, a instabilidade de 

Buell Quain não é oriunda da narrativa de Manoel Perna, mesmo porque essa 

instabilidade é demonstrada em diversas passagens na outra narrativa. O que 

ocorre é que a narrativa de Manoel Perna é fundamental para a identidade 

fragmentária de Quain, pois a maior parte do que se sabe de importante sobre 

Quain é descrito por essa narrativa, mas a própria ambiguidade desse discurso 

impede de formar uma identidade estável que possa dar pistas sobre o enigma. 
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O discurso de Manoel Perna é invadido pelos sinais de ficção, mas isso não o 

torna pouco confiável, pois a desconfiança própria do ficcional, ao se tornar 

regra, passa a ser a única coisa em que se pode confiar.  

Algo diferente ocorre com a metaficção na narrativa do jornalista. O 

metaficcional é construído ao longo da narrativa e só pode ser percebido 

depois do final, na leitura retrospectiva, quando se passa a considerar a 

narrativa como um todo. Isso vale também para o narrador jornalista, que só 

percebe a predominância do imaginário depois de ter vivido a experiência da 

obsessão e quando ele passa a narrar a própria história. Para o narrador 

jornalista, sempre houve uma espécie de “flerte” com a ficção, embora ele não 

tivesse a intenção inicial de escrever um romance. Mas esse “flerte” se dá 

desde o início da narrativa, quando a primeira pessoa que ele entrevista supõe 

que ele tivesse interesses literários no caso de Quain e ele não a contradiz. 

Essa ideia de escrever um romance vai amadurecendo até que ele finalmente 

se convence em escrevê-lo, na impossibilidade de prosseguir com a 

investigação. Mas a relação desse narrador com o romance é mais complexa, 

pois ele mesmo, em certo momento, se vê dentro de uma ficção: “A ficção 

começou no dia e que botei os pés nos Estados Unidos” (p. 142). Nesse 

momento da narrativa, ele já está completamente influenciado pelo imaginário. 

Aqui podemos questionar sobre a percepção do narrador quanto ao fato 

de estar vivendo uma ficção. Isto é, é razoável concluirmos que a ficção (e, 

portanto, a metaficção para o leitor) começa num dia específico para o 

narrador? Nesse caso temos dois problemas: a metaficção criada pelo todo da 

narrativa e a metaficção criada pela percepção do personagem narrador. Esses 

dois problemas não são de fácil resolução, pois eles se confundem. Podemos 

tomar a percepção do narrador jornalista como a percepção do todo da obra, 

mas isso não seria correto, pois esse mesmo narrador é apenas parte do todo. 

Assim como a conclusão da narrativa histórica é apenas parte da narrativa, e 

não pode ser separada do restante da narrativa, essa percepção do narrador 

também é parte da narrativa e deve fazer parte da leitura retrospectiva.  

Essa percepção do narrador não pode ser a percepção do leitor, pois o 

fato narrado é passado apenas para o narrador e não para o leitor. O narrador 
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faz sua própria leitura retrospectiva, o que lhe permite considerar os 

acontecimentos como um todo. Assim, ele pode perceber o predomínio do 

imaginário sobre a realidade e a inutilidade de buscar uma reposta para um 

enigma existencial.  

No entanto, essa percepção do narrador é artificialmente construída pela 

própria narrativa, agora falando da narrativa de um modo geral e não apenas 

da narrativa do narrador jornalista. Isso porque as narrativas do jornalista e de 

Manoel Perna e os muitos relatos dos personagens sobre Quain formam uma 

única narrativa, que é o romance Nove noites. É essa narrativa que o leitor terá 

como referência para fazer sua leitura retrospectiva e considerar os 

acontecimentos como um todo. Mas não é essa narrativa que o narrador 

jornalista tem como referência para sua percepção. O que o jornalista tem 

como referência é a própria experiência de sua obsessão pelo caso de Buell 

Quain. A percepção desse narrador passa a ser apenas um dos componentes 

de Nove noites, embora seja um componente importante para a leitura, pois o 

ato de seguir uma história é impulsionado principalmente pelas percepções 

desse narrador, por isso é fácil limitar a narrativa de Nove noites à narrativa do 

jornalista. 

Também não podemos dissociar a narrativa do jornalista do todo de 

Nove noites. Se essa narrativa é uma parte do todo, não é uma parte qualquer, 

nem pode ser equiparada em proporção a outras partes, porque os relatos dos 

personagens, com exceção de Manoel Perna, são incorporados à narrativa do 

jornalista. Esses relatos também formam narrativas, mas são incorporados 

para serem refutados ou considerados. Além dessa capacidade de absorver 

outras narrativas, há também a capacidade de influenciar a leitura e criar 

expectativa pelo ato de seguir uma história. O aspecto de ter-sido é marcante 

na narrativa, o que cria a ilusão referencial ou a ilusão da realidade, mas que 

só irá se mostrar ilusória ao final da narrativa. No entanto, o narrador jornalista 

já tem consciência da ilusão, pois ele já pôde “considerar junto” os 

acontecimentos. Mas ainda assim ele narra como se não houvesse a ilusão, 

como se a investigação ainda estivesse em curso. Isso é um artifício da própria 

narrativa, para aumentar a sensação de ter-sido e prolongar a ilusão 

referencial. 
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O narrador jornalista poderia começar sua narrativa de qualquer ponto 

da história, pois, no momento que inicia a narrativa, ele já vivenciou todos os 

acontecimentos descritos. Mas ele opta por seguir uma narrativa linear, do 

começo ao fim da investigação, pois desse modo pode aumentar o interesse do 

leitor pelo desfecho da narrativa, assim como ocorria nas narrativas tradicionais 

ou nas narrativas históricas. Com isso, há uma impressão de que Nove noites 

irá se distanciar do estilo fragmentário dos romances contemporâneos e se 

aproximar da narrativa histórica (recuperando o valor narrativo perdido na 

contemporaneidade), mas isso é apenas um artifício para frustrar o leitor com a 

crise da conclusão.    

Assim, a narrativa do jornalista procura ocultar os sinais de ficção, que 

são muito mais perceptíveis na narrativa de Manoel Perna. Mas a metaficção 

nessa última narrativa também não é explícita. Isto é, quando a narrativa de 

Manoel Perna chama a atenção para os mecanismos ficcionais, não está claro 

que são mecanismos ficcionais. Os elementos apontados por ele são ainda 

apenas sinais de ficção, indícios de que não é a realidade que predomina em 

seu discurso. O leitor é quem deve percebê-los em seu estatuto metaficcional. 

Não é por acaso que o diálogo com o leitor é constante, como se o narrador 

quisesse apontar para a existência de algo a mais nessa narrativa (isto é, a 

própria necessidade de entender o interlocutor frequentemente evocado como 

o próprio leitor e, assim, compreender a metaficção da narrativa). Já na 

narrativa do jornalista ocorre algo diferente, visto que essa quase completa 

ausência de sinais de ficção dificulta a apreensão da metaficção. Na verdade, 

aqui a metaficção é entendida, inicialmente, apenas sob a perspectiva de um 

jornalista frustrado que decide escrever um romance. O problema é que esse 

romance é escrito ao mesmo tempo em que há a narrativa sobre a 

necessidade de escrevê-lo. Isto é, o narrador se percebe numa ficção, como se 

ele fosse personagem de si mesmo. Nove noites cria um jogo que pretende 

esconder o status ficcional da narrativa, mas há um momento em que o próprio 

narrador jornalista percebe esse status ficcional e, consequentemente, o fato 

de ele ser um personagem da própria narrativa. Assim, a metaficção é 

resultado de um todo narrativo, de uma ficção dentro da ficção, que só é 

apreendida como ficção por causa do próprio ato de narrar.  
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Na leitura retrospectiva, a própria narrativa de Manoel Perna aparecerá 

como um contraponto que prenuncia a metaficção, enquanto a narrativa do 

jornalista aparecerá como aquilo que conduz o leitor para o todo da narrativa, 

onde a percepção da metaficção é finalmente possível. Assim, o leitor poderá 

perceber o fato de o narrador ser apenas um personagem de si mesmo, apesar 

de a ilusão referencial sugerir que ele seja um fragmento de realidade. O 

resultado desse jogo metaficcional é a valorização da narrativa de ficção, por 

conter o elemento da imaginação, e a relativização da narrativa histórica, por 

sua impossibilidade de dar conta da realidade. 

É verdade que a narrativa histórica também possui o elemento da 

imaginação, como vimos, mas o jogo metaficcional de Nove noites é criado 

para criticar uma determinada ideia que alguns leitores têm da narrativa 

histórica, que buscam nela uma forma de referência objetiva sobre o passado.  

 

3.3-  O tempo humanizado pela narrativa 

O tempo é o que há de mais complexo na análise existencial de Nove 

noites, uma vez que ele está implicado em todos os outros aspectos estudados 

até aqui. No problema da identidade, por exemplo, a permanência no tempo é 

o que norteia os conceitos de ipseidade e mesmidade, enquanto que o 

distanciamento temporal é o que se impõe como problema para a metaficção 

historiográfica, conforme vimos. Resta-nos agora examinar as implicações 

existenciais de uma análise do tempo propriamente dito. Começaremos por 

analisar a afirmação de Ricoeur (1994, p. 15) de que “o tempo torna-se tempo 

humano na medida em que está articulado de modo narrativo”. 

O que está na base da afirmação de Ricoeur é que na práxis humana há 

uma série de acontecimentos que estão apenas precariamente articulados. 

Trata-se do “um após o outro” e não do “um por causa do outro”. O 

encadeamento desses acontecimentos não possui o aspecto de necessidade, 

nem permite uma reflexão mais aprofundada sobre a própria vida. Essa última 

ideia é importante para compreendermos a importância da narrativa, pois um 

fluxo de acontecimentos vindos um após o outro faz com que haja apenas uma 
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relação causal entre si. Acontecimentos dessa ordem não podem explicar o 

que quer que seja, nem permitem ao sujeito compreender melhor a si mesmo. 

E, no entanto, a vida do sujeito está repleta de experiências que só são 

incorporadas a outras experiências pelo curso lógico dos acontecimentos, mas 

que em nada enriquecem sua práxis. Muitas dessas experiências acabam se 

tornando hábito, de modo que grande parte do tempo assume a monotonia do 

cotidiano. O que impera, nesse caso, é o tempo cronológico, o tempo que só é 

perceptível pela demora em passar.  

Todavia, como é possível apreender um sentido para a experiência 

temporal articulada na forma narrativa de Nove noites? Nossa análise 

novamente terá que opor as narrativas de Manoel Perna e a do jornalista, pois 

o problema do tempo aparece de forma diferente em cada narrativa. É verdade 

que em ambos os casos há uma preocupação em informar o leitor sobre 

aspectos próprios do tempo cronológico, tendo o suicídio como o ponto de 

referência para esse tempo. No início do romance, Manoel Perna relata:  

 

No dia nove de agosto daquele ano, cinco meses depois de ele 

(Quain) ter chegado a Carolina, uma comitiva de vinte índios 

entrou na cidade no final da tarde. Traziam a triste notícia e, na 

bagagem, os objetos de uso pessoal do dr Buell, que eu 

mesmo recebi e contei, com lágrimas nos olhos (p. 9). 

 

 Assim também o narrador jornalista relata:  

 

Não posso dizer que nunca tivesse ouvido falar nele, mas a 

verdade é que não fazia a menor ideia de quem ele era até ler 

o nome de Buell Quain pela primeira vez num artigo de jornal, 

na manhã de 12 de maio de 2001, um sábado, quase sessenta 

e dois anos depois de sua morte às vésperas da Segunda 

Guerra (p. 11).  

 

A data do suicídio, agosto de 1939, é a referência temporal mais 

importante da narrativa. Tanto a narrativa de Manoel Perna quanto a do 

jornalista vão tê-la como referência, mas há uma diferença substancial no 

modo como as duas narrativas lidam com o tempo.  
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Essa diferença se mostra, principalmente, pelo fato de que o tempo em 

que Manoel Perna passou com Quain é mais subjetivo e tem uma duração 

específica, nove noites, o período de tempo que dá título ao romance. Isso não 

é um fato irrelevante, pois, como vimos, a narrativa de Manoel Perna é o 

discurso mais literário que se opõe ao do jornalista. A duração de nove noites 

não é apenas uma marcação temporal cronológica, mas é a duração em que a 

percepção do tempo pode de fato se sobressair ao simples encadeamento 

causal dos acontecimentos que se passaram nesse período. O narrador narra 

conforme sua percepção e isso fica claro quando ele admite que sua narrativa 

é uma mistura do que ele viu e do que imaginou. Se ele pôde utilizar a 

imaginação é porque a relação que ele estabelece com o tempo não só é 

racional, mas também tem a intuição necessária para fazer do tempo um 

contínuo com uma duração. 

Isto é para quando você vier. Foram apenas nove noites. Se 

agi como se ignorasse os motivos que o levaram ao suicídio foi 

para evitar o inquérito. A polícia tomou conhecimento do caso e 

fez o inventário dos fatos e do espólio a pedido dos 

americanos. Não me julgue mal. Não teria podido responder a 

nada. O silêncio foi um peso que carreguei durante anos, 

enquanto estive à sua espera. Já não posso me arriscar a que 

tudo desapareça comigo. É claro que, se eu soubesse o 

conteúdo das cartas que ele recebeu antes de se matar, não 

teria mandado meu irmão à aldeia só para entregar as missivas 

que chegaram no início de julho (...) Teria ido eu mesmo, se eu 

soubesse que, entre aquelas cartas, eu lhe enviava a sentença 

de morte (pp. 20-21). 

Manoel Perna admite saber os motivos do suicídio, mas o que ele sabia 

não podia ser respondido em inquérito. Isto é, os motivos são de uma ordem 

que as outras pessoas não poderiam compreender, ao menos racionalmente. 

O que ele sabe é o que ele imaginou ou intuiu no tempo em que passou com 

Quain. Já vimos como o enigma existencial em questão não pode ter uma 

solução definitiva, mas pode ser entendido de forma diferente, de acordo com a 

percepção do leitor (que é o verdadeiro interlocutor de Manoel Perna, por 

causa da metaficção). É exatamente por causa da metaficção que o narrador 

pode compreender os motivos do suicídio, ainda que essa compreensão 

aponte mais para um não sentido ou um sentido que só se completa de forma 
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subjetiva com a participação do leitor. Mas essa “compreensão” do narrador só 

é possível porque ele pôde apreender o tempo em que ele passou com Quain 

não apenas como tempo cronológico, mas como tempo interior. Trata-se de um 

tempo que tem uma duração específica, nove noites, cuja continuidade é 

formada por um eu que nada tem de impassível, mas que é responsável pela 

unidade dos acontecimentos.  

Como se dá o problema do tempo na narrativa do jornalista? Se Manoel 

Perna pôde apreender o tempo interior a partir da experiência vivida com 

Quain, o jornalista não poderia conseguir o mesmo, pois ele não teve essa 

experiência com o antropólogo. Na verdade, ele precisa reconstruir as 

experiências vividas por Quain para tentar descobrir os motivos do suicídio e, 

com isso, compreender sua experiência temporal, pois o suicídio nada mais é 

do que a impossibilidade de prosseguir com a experiência do tempo. Nesse 

sentido, Manoel Perna captou subjetivamente os motivos do fracasso dessa 

experiência temporal. Já o narrador jornalista não apenas não pôde 

compreender os motivos como também não colocou a experiência temporal 

como problema, pelo menos não desde o princípio de sua investigação. 

A relação que o narrador jornalista mantém com o tempo é 

predominantemente com seu aspecto cronológico. Há uma tentativa de calcular 

datas e acontecimentos para que se possa compreender alguma coisa sobre 

Quain, mas esse método se mostra ineficiente. A maior preocupação é com a 

datação das cartas enviadas por Quain ou enviadas pelos conhecidos de Quain 

para ele próprio ou para outros conhecidos. Todas essas cartas são analisadas 

pelo narrador para tentar compreender seja algum aspecto da personalidade 

de Quain, seja algum acontecimento que pudesse tê-lo levado ao suicídio. 

Sempre que possível, o narrador relaciona as datas dos acontecimentos a 

outros acontecimentos históricos:  

 

Buell Quain se matou na noite de 2 de agosto de 1939 – no 

mesmo dia em que Albert Einstein enviou ao presidente 

Roosevelt a carta histórica em que alertava a possibilidade da 

bomba atômica, três semanas antes da assinatura do pacto de 

não-agressão entre Hitler e Stalin, o sinal verde para o início da 

Segunda Guerra (p. 12).  
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Mas essas referências históricas em nada contribuem para o sucesso da 

investigação, embora possam contribuir para o desenvolvimento da narrativa, 

como vimos.  

Esse apego demasiado ao tempo cronológico pode ser percebido em 

quase toda a narrativa, mas ele diminui a partir do momento em que passa a 

haver o predomínio do imaginário na narrativa do jornalista. Nesses momentos, 

a investigação deixa de examinar os documentos e passa para uma etapa de 

ação do próprio narrador. A sua visita aos índios Krahô é uma primeira etapa 

da ação. A partir de então, o imaginário passa a predominar na narrativa e as 

lembranças do próprio narrador passam a ser o guia da investigação. Uma 

dessas lembranças é quanto ao velho fotógrafo americano, que convalescia no 

mesmo hospital em que o pai do jornalista estava internado. Como vimos no 

primeiro capítulo, o narrador imagina haver uma relação entre esse velho 

americano e Quain, de modo que essa passa a ser a pista principal da 

investigação. Ele, então, vai aos Estados Unidos, à procura do filho do velho, 

que poderia ter alguma relação com Quain. No ápice do delírio, o narrador 

pensa que o rapaz americano é filho de Quain. O narrador, então, passa a 

tomar um tipo de consciência de seu delírio ou do predomínio do imaginário na 

narrativa. Ele decide voltar para casa. Já no avião, viaja ao lado de um rapaz, 

que lia um livro: 

 

Por coincidência, sobrevoávamos a região onde Quain havia se 

matado. Foi quando o rapaz, pela primeira vez, fez uma pausa 

e me perguntou se estava me incomodando com a luz da 

leitura. Respondi que não, de qualquer jeito não conseguia 

dormir em aviões. Ele sorriu e disse que com ele era a mesma 

coisa. Estava muito excitado com a viagem para poder dormir. 

Era sua primeira vez na América do Sul. Perguntei se vinha a 

turismo. Ele sorriu de novo e respondeu orgulhoso e 

entusiasmado: “Vou estudar os índios do Brasil”. Não consegui 

dizer mais nada. E, diante do meu silêncio e da minha 

perplexidade, ele voltou ao livro que tinha acabado de fechar, 

retomando a leitura. Nessa hora, me lembrei sem mais nem 

menos de ter visto uma vez, num desses programas de 

televisão sobre as antigas civilizações, que os Nazsca do 

deserto do Peru cortavam as línguas dos mortos e as 

amarravam num saquinho para que nunca mais 
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atormentassem os vivos. Virei para o outro lado e, contrariando 

a minha natureza, tentei dormir, nem que fosse só para calar 

os mortos. (p. 150) 

 

Assim termina a narrativa de Nove noites, com a perplexidade do 

narrador em relação aos mortos, que é também a perplexidade em relação ao 

tempo. É a consciência histórica que faz com que o passado esteja vivo no 

presente. É nesse momento que o narrador se dá conta da inutilidade de tentar 

compreender o passado e de desvendar um enigma existencial. É então que a 

experiência temporal passa a ganhar importância e a inutilidade do tempo 

cronológico cede lugar à possibilidade do tempo interior. Mas o leitor terá ainda 

que fazer a leitura em retrospectiva para apreender esse tempo interior ou 

tempo humanizado. Isto é, ele terá que “considerar junto” os acontecimentos de 

Nove noites, não apenas da narrativa do jornalista, pois agora o todo da 

narrativa é formado pelas duas narrativas, a de Manoel Perna e a do jornalista. 

Temos ainda uma palavra a dizer sobre a experiência do tempo. Vimos 

que o tempo do discurso é o mais cronológico, pois está relacionado com a 

forma. Em Nove noites, os dois discursos principais, a narrativa de Manoel 

Perna e a do jornalista, se intercalam sem que haja uma conexão direta entre 

eles. O jornalista chega a falar de Manoel Perna, mas ele fala como um 

personagem qualquer, sem se referir à narrativa que ele constrói. As duas 

narrativas não se misturam diretamente, mas seus temas se repetem. O 

principal tema é o próprio enigma do suicídio, mas esse tema é apenas um 

ponto de partida para tratar de outros temas, como o da experiência do tempo. 

Nesse sentido, devemos considerar que a narrativa de Manoel Perna 

permanece a mesma, enquanto a do jornalista se transforma. Aquilo que 

Manoel Perna sabe desde o começo (a importância do imaginário, o não 

sentido das coisas), o jornalista só saberá ao final da narrativa, quando ele 

próprio passar pela experiência da obsessão.  

Assim, o tempo se manifesta de modo diferente em cada uma das 

narrativas. Enquanto Manoel Perna relata a duração de sua experiência 

temporal no convívio com Quain, o jornalista só pode mudar sua percepção 

cronológica sobre o tempo quando ele também passa por uma experiência que 
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lhe revela a vivacidade de um passado que mantém sua duração ainda no 

presente. 

O tempo humanizado depende da percepção subjetiva da experiência 

temporal. Essa experiência só pode ser percebida se houver uma duração. No 

caso da experiência de Manoel Perna, a duração de nove noites no convívio 

com Quain prenuncia o predomínio do ficcional. Já a experiência vivenciada 

pelo jornalista revela não apenas o fracasso de sua investigação, mas também 

a perplexidade da tomada de consciência histórica, em que o passado se 

revela vivo no presente devido ao fluxo temporal contínuo da história. Assim, 

cada indivíduo não pode escapar da experiência temporal nem da herança 

cultural e histórica. 

A ideia da experiência inescapável do tempo abre caminho para o último 

problema desta pesquisa: quais os subterfúgios usados para minimizar o peso 

da existência? 
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Capítulo 4. Dispositivos e a “necessidade” de superação 

 

O mecanismo da amizade 

A matemática dos amantes 

Agora só artesanato 

O resto são escombros 

(Da canção “A montanha mágica”, de Renato Russo) 

 

4.1- A superação como dispositivo  

A necessidade de superar alguma coisa está em toda a parte e talvez o 

maior exemplo esteja na pretensão de perder tantos quilos em tantos dias. 

Nesse caso, a necessidade da perda de peso não raramente é acompanhada 

por alguma figura de autoridade, como um personal trainer, que irá fiscalizar 

com rigor se os passos para o regime estão sendo cumprido adequadamente. 

O sujeito, nesse caso, não apenas aceita o controle da autoridade, como o 

deseja e encontra nele a força necessária para a empreitada.  

Se damos esse exemplo, é porque o regime como forma de superação 

está de tal modo enraizado na sociedade que chega a haver programas de 

televisão que promovem rigorosas campanhas em massa, com metas, 

horários, prazos. Mas esse é apenas um exemplo daquilo que encontramos em 

todos os lugares, todas as classes sociais. Há infinitas coisas a que se superar 

na sociedade, seja uma doença, física ou psicológica, o rompimento de um 

relacionamento, um luto, um fracasso no trabalho, nos estudos, na vida em 

geral. 

Ocorre que a superação, em muitos casos, pode estar relacionada com 

algo muito maior do que as pessoas imaginam. Ela faz parte da grande rede 

que se estabelece entre elementos que sustentam uma relação de poder e 

pode ser considerada como um dispositivo, conceito que o filósofo italiano 

Giorgio Agamben (2009, p. 40) toma de empréstimo de Michel Foucault, mas o 

amplia a ponto de considerá-lo como “qualquer coisa que tenha de algum modo 

a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres 
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viventes”. Enquanto Foucault estuda os dispositivos tradicionais, como a 

penitência ou a prisão, Agamben se preocupa com toda forma de relação de 

poder, inclusive linguística ou artística, com a diferença de que, no caso dos 

dispositivos tradicionais, o dispositivo permitia uma subjetivação do sujeito (o 

velho sujeito que dava lugar ao novo, como no caso do batismo religioso), 

enquanto os dispositivos contemporâneos se proliferam num ritmo muito maior 

e criam uma indiferenciação entre a subjetivação e a dessubjetivação, isto é, 

não permitem um sujeito novo. 

Para entendermos o que é essa subjetivação e qual o papel do 

dispositivo da superação na contemporaneidade, assim como sua importância 

em nossa análise existencial de Nove noites, vejamos como surgiu o conceito 

de dispositivo. Agamben (2009, pp. 36-37) afirma: 

 

Quando, no decorrer do segundo século, começou-se a discutir 

sobre uma Trindade de figuras divinas, o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo, houve, como era de se esperar, no interior da 

igreja uma fortíssima resistência por parte dos seus mentores 

que pensavam com temor que, deste modo, se arriscava a 

reintroduzir o politeísmo e o paganismo na fé cristã. Para 

convencer estes obstinados adversários (...), teólogos como 

Tertuliano, Hipólito, Irineu e muitos outros não encontraram 

melhor maneira do que se servirem do termo oikonomia. O 

argumento deste era mais ou menos o seguinte: “Deus, quanto 

ao seu ser e à sua substância, é, certamente, uno; mas quanto 

à sua oikonomia, isto é, ao modo como administra sua casa, a 

sua vida e o mundo que criou, é, ao contrário, tríplice”. (...) 

Mas, como frequentemente acontece, a fratura que os teólogos 

procuram deste modo evitar e remover em Deus sob o plano 

do ser reaparece em forma de uma cesura que separa em 

Deus ser e ação, ontologia e práxis.  

 

É precisamente esse o sentido fundamental do dispositivo: a ação sem 

fundamento no ser. Agamben (2009, p. 43) ressalta que “os dispositivos não 

são um acidente em que os homens caíram por acaso”. No processo de 

humanização do homem, que o fez se distinguir dos outros animais, houve uma 

“cisão que reproduz de algum modo a cisão que a oikonomia havia introduzido 

em Deus entre ser e ação”: 
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Essa cisão separa o vivente de si mesmo e da relação imediata 

com o seu ambiente (...) Quebrando ou interrompendo esta 

relação, produzem-se para o vivente o Tédio – isto é, a 

capacidade de suspender a relação imediata com os 

desinibidores – e o Aberto, isto é, a possibilidade de conhecer 

o ente enquanto ente, de construir um mundo. Mas com essas

possibilidades é dada imediatamente também as possibilidades 

dos dispositivos que povoam o Aberto com instrumentos, 

objetos, gadgets, bugigangas e tecnologias de todo tipo. Por 

meio dos dispositivos, o homem procura fazer girar em vão os 

comportamentos animais que se separam dele e gozar assim 

do Aberto como tal, do ente como ente. Na raiz de todo 

dispositivo está, deste modo, um desejo demasiadamente 

humano de felicidade, e a captura e a subjetivação desse 

desejo, numa esfera separada, constituem a potência 

específica do dispositivo. (AGAMBEN, 2009, pp. 43-44) 

A docilidade com que o sujeito aceita o dispositivo se deve ao fato de 

que este dispositivo conseguiu capturar o desejo de felicidade. Por isso, é mais 

difícil “profanar” um dispositivo contemporâneo do que um moderno, 

entendendo por profanação uma forma de contradispositivo: “E se consagrar 

(sacrare) era o termo que designava a saída das coisas da esfera do direito 

humano, profanar significava, ao contrário, restituir ao livre uso dos homens” 

(AGAMBEN, 2009, p. 45). Essa ideia do sagrado em oposição ao profano 

evidencia que os dispositivos contemporâneos assumem o lugar do que era 

especificamente religioso. Se é preciso profanar o dispositivo, é porque ele 

assumiu essa dimensão mística ou sagrada, o que torna a profanação uma 

tarefa mais difícil, uma vez que o dispositivo não é entendido pelo sujeito como 

algo sagrado, mas como algo profano. Agamben (2009, p. 46-47) exemplifica a 

diferença do dispositivo tradicional para o contemporâneo ao citar o exemplo 

da penitência:  

a formação da subjetividade ocidental, ao mesmo tempo 

cindida e, no entanto, dona e segura de si, é inseparável da 

ação plurissecular do dispositivo penitencial, no qual um novo 

Eu se constitui por meio da negação e, ao mesmo tempo, a 

assunção do velho. A cisão do sujeito operada pelo dispositivo 

penitencial era, nesse sentido, produtora de um novo sujeito 

que encontrava a própria verdade na não-verdade do Eu 

pecador repudiado. 
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Já os dispositivos contemporâneos 

 

não agem mais tanto pela produção de um sujeito quanto por 

meio de processos que podemos chamar de dessubjetivação. 

Um momento dessubjetivante estava certamente implícito em 

todo processo de subjetivação, e o Eu penitencial se constituía, 

havíamos visto, somente por meio da própria negação; mas o 

que acontece agora é que processos de subjetivação e 

processos de dessubjetivação parecem tornar-se 

reciprocamente indiferentes e não dão lugar à recomposição de 

um novo sujeito, a não ser de forma larvar e, por assim dizer, 

espectral. Na não-verdade do sujeito não há mais de modo 

algum a sua verdade. (AGAMBEN, 2009, p. 47) 

 

Essa análise do dispositivo de Agamben é de especial importância para 

o estudo do problema existencial em Nove noites, já que um de nossos guias 

norteadores é o que chamamos de o ser e o não ser da ficção. No dispositivo 

tradicional, a verdade era propiciada pela não-verdade, assim como, na ficção, 

o ser era permitido pelo não ser. Já nos dispositivos contemporâneos, isso não 

ocorre mais, mas a ficção ainda permite a apreensão do ser pelo não ser. Isso 

nos permite dizer que a ficção tem uma importância especial na 

contemporaneidade, pois é o que ainda propicia um processo de subjetivação, 

em meio ao emaranhado de dispositivos que não diferem subjetivação e 

dessubjetivação. Mas não podemos esquecer que, para Agamben, a própria 

literatura é um dispositivo e, portanto, pode ser usada como uma forma de 

coerção. Aqui, voltamos à análise de Nove noites que, por meio de seus 

mecanismos metaficcionais, cria um jogo que escapa a essa tentativa de 

coerção por sua narrativa ambígua. O que está na base do jogo metaficcional 

de Nove noites, a nosso ver, é uma refutação do dispositivo de superação e um 

desnudamento do projeto de ser. Vejamos de que forma isso é feito.  

A superação seria um dispositivo mais tradicional ou contemporâneo? 

Se considerarmos a produção de um novo sujeito, como no caso da penitência, 

não há dúvidas de que se trata de um dispositivo tradicional, visto que a 

superação visa a atingir um ponto em que o sujeito deixe um estado indesejado 

e passe a um estado desejado. Ao contrário, por exemplo, de um dispositivo 

como a televisão, que serve apenas para a distração do sujeito. Ocorre que a 

superação é um dispositivo tão poderoso que, mesmo diante da televisão, um 
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sujeito pode se deparar com programas que prometem mudança de vida, 

premiação em dinheiro, formas de melhorar a saúde, de emagrecer etc. Nesse 

sentido, a superação não é propriamente um dos dispositivos contemporâneos, 

mas os têm como aliados para sua profusão na sociedade. Por isso, podemos 

dizer que a superação é um dos maiores, senão o maior, dos dispositivos 

contemporâneos. 

Mas o que está na base do dispositivo da superação, amplamente 

divulgado e impregnado na vida social? Considerando que um dispositivo é 

uma ação desvinculada do ser, o que a superação busca é uma forma de 

suprimir o próprio projeto de ser num sentido mais amplo. Para o filósofo Henri 

Bergson (2006, p. 17), a realidade é a própria mobilidade: 

 

No espaço e apenas no espaço há distinção nítida de partes 

exteriores umas às outras. Reconheço, aliás, que é no tempo 

espacializado que nos pomos em geral. Não temos nenhum 

interesse em escutar o burburinho ininterrupto da vida 

profunda. E, no entanto, a duração real está lá. É graças a ela 

que ocorrem num único e mesmo tempo as mudanças mais ou 

menos longas a que assistimos em nós e no mundo exterior 

(...) Diante do espetáculo dessa mobilidade universal, alguns 

de nós serão tomados de vertigem. Estão acostumados à terra 

firme; não conseguem se acostumar ao caturro e a arfagem. 

Precisam de pontos “fixos” aos quais amarrar as ideias e a 

existência. Acreditam que, se tudo passa, nada existe.  

 

Em linhas gerais, podemos dizer que a superação visa a suprimir o 

“espetáculo dessa mobilidade universal”, pois o ser, que é deixado de lado pelo 

dispositivo, é mutável e está em constante movimento. Esses “pontos fixos” de 

que fala Bergson, são talvez o que o sujeito busca na superação, para 

“amarrar” a existência, torná-la suportável. O que está em jogo é a própria 

experiência da existência ou, talvez, a sua finitude, a ideia da morte, que é 

inescapável e, por isso mesmo, faz com que o sujeito se apegue a dispositivos 

que de algum modo o façam esquecer a experiência do tempo que levará ao 

fim da existência. 

Vimos que Buell Quain permanece imóvel interiormente, ainda que 

exteriormente ele faça intermináveis viagens pelo mundo. O que significa os 



 

98 
 

contrastes desse personagem do ponto de vista do dispositivo da superação e 

da mutabilidade própria do ser? Seria Buell Quain a personificação do ser que 

não se pode realizar no mundo contemporâneo? Cada indivíduo é um ser, mas 

um personagem de ficção assume um aspecto de universalidade. Isso não 

significa necessariamente que esse personagem seja um tipo específico, como 

no romance naturalista, mas que seu caráter e a experiência temporal por que 

ele passa dizem algo sobre a condição humana. No caso de Nove noites, por 

ter uma vertente metaficcional, esse algo a dizer do personagem se relaciona 

com o próprio fazer literário e, portanto, com a experiência estética possível no 

ato de leitura. Como Nove noites apresenta um enigma existencial insolúvel, e 

como Quain é o centro desse enigma, podemos dizer que o personagem 

central personifica a existência humana e seu projeto lançado no mundo, sem 

um começo exato, mas com a interrupção desse projeto com o suicídio. É 

verdade que o começo da vida de Quain tem uma data específica, mas isso só 

tem importância para o narrador jornalista em sua obsessão com o tempo 

cronológico. Na narrativa de Nove noites, o nascimento de Quain não tem 

importância alguma, como se a existência do personagem fosse um fato 

inexplicável, como se ele estivesse sempre presente. A única coisa que tem 

importância é a interrupção da existência, pois é a partir daí que a narrativa 

começa.  

Mas mesmo a morte do personagem não é necessariamente tida como 

um acontecimento trágico, ainda que haja diversos relatos do desespero dos 

índios ao presenciar o suicídio e da tristeza dos amigos e parentes de Quain ao 

receber a notícia de sua morte. Se fosse realmente um acontecimento trágico, 

o leitor se comoveria com sua morte, mas não é o que acontece. O que move o 

leitor é a curiosidade de saber, junto com o narrador, os motivos do suicídio. 

Isto é, a morte de Quain é apenas um pretexto para uma reflexão sobre o ser. 

Quain não é apenas um personagem, mas uma personificação. O leitor 

acompanha as oscilações do personagem em simultaneidade com o narrador, 

como se ambos, leitor e narrador, pudessem contemplar o espetáculo da 

existência à distância, mas para o leitor é como se a existência fosse dele 

mesmo. Já ressaltamos o poder de atração que Quain exerce sobre toda a 
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narrativa, inclusive sobre o narrador jornalista. Mas agora precisamos examinar 

essa atração sob outro ponto de vista.  

De que modo podemos contrapor o projeto de existência ao dispositivo 

da superação? Se a possibilidade de “profanar” esse dispositivo e igualar a 

ação e o ser é quase nula, como aponta Agamben, devido ao poder de 

sedução de um dispositivo que promete a felicidade, a única coisa que resta 

fazer é recorrer à transcendência como possibilidade de se distanciar de si 

mesmo. É a encenação que permite esse sair de si mesmo. Não podemos 

eliminar a superação nem os dispositivos relacionados com ela, mas podemos 

nos aproximar do ser que está oculto em um de seus dispositivos, a literatura, 

devido ao jogo de ser e não ser que esse dispositivo permite. O poder de 

sedução próprio do dispositivo, no caso a literatura, ajuda nessa aproximação, 

mas não promete a felicidade, nem outra coisa do tipo, mas somente uma 

experiência estética que termina logo que fechamos o livro. Nesse sentido, 

somos atraídos pela narrativa de Nove noites pela via da curiosidade sobre um 

personagem, que ainda nem sabemos ser o personagem central, mas cuja 

existência conflituosa e incerta é análoga a nossa experiência de mundo. Então 

a atração pelo personagem vai aumentando, assim como ocorre com o 

narrador jornalista, mas o efeito é diferente em cada um dos casos: para o 

narrador jornalista, a atração significa o delírio (que é também um estar fora de 

si); para nós leitores, esse estar fora de si significa contemplar outra existência 

como se fosse a nossa.  

Todavia, a crise da conclusão e a expectativa não satisfeita criam em 

nós também um efeito, embora sem o exagero da ficção. Não chegamos ao 

delírio, mas há uma manifestação nos afetos, como a raiva, a angústia, a 

inquietação, sentimentos que afloram menos pela nossa curiosidade de saber o 

que aconteceu com Buell Quain e mais pela expectativa de entender porque 

nosso projeto existencial deve chegar ao fim. 
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4.2- O compartilhamento da amizade 

Dissemos que a alteridade que Buell Quain buscava era impossível, pois 

colocava toda a humanidade no papel do outro. Examinemos ainda o problema 

da alteridade, mas agora sob a perspectiva da amizade. Mas mesmo essa 

perspectiva já possui um problema existencial que parece impossibilitar a 

alteridade na contemporaneidade. Agamben (2009, p. 79) identifica a palavra 

“philos” como a raiz semântica comum entre a amizade e a filosofia: “A 

intimidade entre amizade e filosofia é tão profunda que esta inclui o philos, o 

amigo, no seu próprio nome e, como frequentemente ocorre para toda 

proximidade excessiva, corre o risco de não realizar-se”.  

Essa proximidade entre filosofia e amizade nos é particularmente 

interessante por que nos lembra que a filosofia pode ter o ser como objeto de 

estudo, mas também nos faz perceber que a amizade nunca pode objetivar o 

ser, uma vez que ele se realiza no ato da amizade e não na reflexão sobre ela. 

Agamben (2009, p. 83) entende que a palavra amigo “pertence àquela classe 

de termos que os linguistas definem como não-predicativos, isto é, termos a 

partir dos quais não é possível construir uma classe de objetos na qual 

inscrever os entes a que se atribui o predicado em questão”. Nesse sentido, 

“amigo” estaria na mesma classe dos insultos, uma vez que o que ofende nos 

insultos é uma “pura experiência da linguagem, e não um referimento ao 

mundo”:  

 

Se isso é verdadeiro, “amigo” compartilharia essa condição não 

apenas com os insultos, mas com os termos filosóficos que, 

como se sabe, não têm uma denotação objetiva, e, como 

aqueles termos que os lógicos medievais definiam 

“transcendentes”, significam simplesmente o ser (AGAMBEN, 

2009, p. 84). 

 

A amizade é um termo “existencial” e não “categorial”. Na análise que 

Agamben (2009, p. 88) faz da teoria de Aristóteles sobre a amizade, ele chega 

à ideia de que “A amizade é a instância desse com-sentimento da existência do 

amigo no sentimento da existência própria”: 
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O amigo é, por isso, um outro si, um heteros autos. Na sua 

tradução latina – alter ego – esta expressão teve uma longa 

história, que não é aqui o lugar de reconstruir. Mas é 

interessante notar que a formulação grega tem algo a mais do 

que nela compreende um ouvido moderno. Antes de tudo, o 

grego – como o latim – tem dois termos para dizer alteridade: 

allos (lat. allius) é a alteridade genérica, heteros (lat. alter) é a 

alteridade como oposição entre dois, a heterogeneidade. Além 

disso, o latim ego não traduz exatamente autos, que significa 

“si mesmo”. O amigo não é um outro eu, mas uma alteridade 

imanente na “mesmidade”, um tornar-se outro do mesmo. No 

ponto em que eu percebo a minha existência como doce, a 

minha sensação é atravessada por um com-sentir que a 

desloca e deporta para o amigo, para o outro mesmo. A 

amizade é essa des-subjetivação no coração mesmo da 

sensação mais íntima de si (AGAMBEN, 2009, p. 89-90). 

 

Esse “torna-se outro do mesmo”, que é a alteridade alcançada pela 

amizade, não deixa de ter uma relação com aquilo que Ricoeur chama 

ipseidade. O problema é que a ipseidade se refere ao estatuto ontológico do 

sujeito, àquilo que permite dizer que uma pessoa é ela mesma. Seria possível 

estender o alcance desse estatuto a outra pessoa, a um amigo? Se fosse 

possível, o sujeito não poderia se reconhecer sem o outro. Mas isso significa 

que a amizade ganharia uma importância grande demais, pois o outro 

reconheceria tudo que há de mais íntimo no si-mesmo. Isso é problemático em 

muitos sentidos, a começar pelo fato de que, como afirma Dostoiévski (2009), 

há coisas que o sujeito não confessa nem para si mesmo. Como seria possível 

compartilhar a ipseidade com um outro? Em nosso tempo, é difícil até de 

cogitar essa hipótese.  

Em todo caso, essa reflexão sobre o compartilhamento da amizade nos 

permite avançar em nosso entendimento sobre a alteridade em Nove noites. Se 

identificamos a alteridade de Buell Quain como impossível, por colocar no 

papel do outro toda a humanidade, cabe agora a questão: isso seria uma 

estratégia para, ao se abrir para o mundo todo, não ter que se abrir para 

ninguém? Esse extremo a que chega Buell Quain pode ser mesmo uma 

estratégia da narrativa, pois, como o personagem personifica a própria 

existência, o que ele parece nos dizer é que não há mais espaço para a 

amizade no mundo contemporâneo. 
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Quem mais se aproxima de Quain em toda a narrativa é Manoel Perna, 

que é, devido ao aspecto metaficcional da narrativa, talvez a personificação da 

própria estética. Essa aproximação não é irrelevante, pois podemos entendê-la 

com uma formulação do tipo: “no mundo contemporâneo a única possibilidade 

de proximidade com o ser é pela estética”. Se essa análise estiver correta, a 

dimensão transcendental da estética ganha importância, pois é ela que 

permite, por meio dos mecanismos ficcionais como a encenação, essa 

aproximação.  

Identificamos que o fato de contemplar outra existência como se fosse a 

nossa só é possível pela transcendência que faz com que o leitor adentre ao 

mundo da obra. Já as ponderações desse tópico permitem dizer que a 

amizade, conforme descrita por Agamben, é também um ato de 

transcendência: estar em mim e no outro ao mesmo tempo. A amizade, nesse 

sentido, é naturalmente impensável em nossa sociedade, ainda que a ideia de 

amizade esteja em todo lugar. Seria ela um dispositivo? Se considerarmos que 

a ação dos amigos está separada do ser e que os mecanismos que simulam 

amizades virtuais se proliferam rapidamente, ancoradas no desejo do sujeito, 

podemos dizer que ela pode ser usada pelos dispositivos do cotidiano, 

principalmente pelas redes sociais, que exercem um controle sobre o sujeito a 

ponto de escolher, por meio de um algoritmo, quais são as notícias que serão 

sugeridas, as propagandas que serão divulgadas. O conceito de amizade torna 

o dispositivo mais poderoso, pois ele se apropria da necessidade de intimidade

na contemporaneidade e ajuda a suportar o peso da existência, à medida que 

sustenta por um tempo a ilusão de dividir experiências. O que se compartilha 

nas redes sociais visa a reforçar a imagem do sujeito ideal.  

O sentido existencial que podemos apreender em Nove noites passa 

pela crítica de dispositivos tradicionais e contemporâneos, mas não podemos 

esquecer que a própria obra é um dispositivo e que, por isso, é tão 

indispensável quanto um novo jogo que um grupo de amigos compartilha na 

internet. 
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4.3- O espectro e o fantasma 

Uma das perplexidades de Nove noites é que o narrador jornalista soube 

da notícia da morte de Quain por meio de um artigo de jornal que tinha como 

tema principal outro antropólogo e citava, apenas de passagem e por analogia, 

a notícia da morte de Quain. O fato de que um detalhe da notícia tenha 

despertado tanta atenção do narrador é importante, pois revela que algo sobre 

o suicídio de Quain já estava na mente do narrador, de modo que a frase lida a 

respeito do personagem apenas ativou um interesse que parecia já ser 

existente. Isso é importante também porque o artigo de jornal é o primeiro de 

uma série de dispositivos que viriam a seguir. Logo após a leitura, o narrador 

telefona e troca e-mails com a autora do artigo, que preferia não encontrá-lo 

pessoalmente. Em seguida, o narrador tem acesso a uma série de papeis e, 

aos poucos, vai criando “a imagem de quem eu procurava” (p. 12). 

Essa relação entre os dispositivos e a imagem de Quain que vai sendo 

criada é fundamental para a narrativa. O narrador chega a afirmar:  

 

nada dependeu de mim, mas de uma combinação de acasos e 

esforços que teve início no dia em que li, para o meu espanto, 

o artigo da antropóloga no jornal e, ao pronunciar aquele nome 

em voz alta (o nome de Buell Quain), ouvi-o pela primeira vez 

na minha própria voz (p. 12). 

 

Mas o que exatamente não dependeu do narrador? Já vimos que o 

enigma não tem solução, portanto, ele não está se referindo ao sucesso da 

investigação, mas ao seu fracasso. O que parece ser um relato de como ele 

conseguiu organizar documentos que desvendassem o caso, na verdade é o 

relato de como esses documentos em nada ajudaram na investigação, embora 

tenham sido fundamentais para a narrativa e para o ato de seguir uma história. 

O primeiro fato a notar é que o próprio Buell Quain está presente em 

toda a narrativa, mesmo quando está ausente. O espanto a que o narrador se 

refere ocorre também ao pronunciar o nome de Quain em voz alta. Não é a 

história do personagem que causa espanto, mesmo porque o narrador não a 

conhecia ao ouvir seu nome pela primeira vez. Tudo o que ele sabia até então 

era a única frase do artigo sobre o antropólogo: “Buell Quain, que se suicidou 
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entre os índios Krahô, em agosto de 1939” (p. 11). Uma frase isolada como 

essa não poderia causar o espanto do narrador se já não houvesse alguma 

inclinação por Quain, ainda que ele só começasse a ter conhecimento sobre o 

caso após a leitura do artigo. Há uma ambiguidade no primeiro relato do 

narrador jornalista:  

 

Ninguém nunca me perguntou. E por isso mesmo nunca 

precisei responder. Não posso dizer que nunca tivesse ouvido 

falar nele, mas a verdade é que não fazia a menor ideia de 

quem ele era até ler o nome de Buell Quain pela primeira vez 

num artigo de jornal. (p. 11) 

 

Ao contrário da narrativa de Manoel Perna, a narrativa do jornalista não 

contém muitas ambiguidades, com exceção do trecho em que ele narra como 

ouviu falar em Quain. Ele não fazia a menor ideia de quem ele era, mas 

também não podia dizer que nunca tivesse ouvido falar nele. É como se a 

presença de Quain fosse apenas sentida, como um espectro, até ele finalmente 

ouvir falar nele, e o que era apenas uma presença oculta passa a ser motivo de 

espanto.  

A imagem espectral de Buell Quain é também observada pelo próprio 

narrador, como no trecho em que ele sente a ausência de Quain numa foto em 

que um grupo de intelectuais próximos ao antropólogo aparecem em uma 

expedição feita a uma tribo indígena:  

 

Mas havia já naquele tempo uma ausência na foto, que só 

notei depois de começar minha investigação sobre Buell Quain. 

Àquela altura, ele ainda estava vivo e entre os Krahô, e a 

imagem não deixa de ser, de certa forma, um retrato dele, pela 

ausência (p. 28). 

 

Além desse caráter espectral, há também uma imagem projetada pelo 

narrador sobre Quain, que estaria próxima ao que a tradição medieval chama 

de “fantasma”, que pode ser considerado como fantasia, algo fora da realidade. 

A respeito das imagens e dos fantasmas, Agamben (2007, p. 147), ao analisar 

o mito de Narciso, afirma: 
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Estamos tão acostumados com a interpretação que a 

psicologia moderna deu a respeito do mito de Narciso, quando 

se define o narcisismo como o fechar-se e o retrair-se da libido 

no eu, que acabamos esquecendo que, afinal de contas, no 

mito o jovem não está enamorado diretamente de si, mas da 

própria imagem refletida na água, e que ele toma por uma 

criatura real. Diferentemente de nós (e nem poderia ser de 

outra forma, se considerarmos a importância que o fantasma 

assume na psicologia medieval), a Idade Média identifica a 

característica saliente da infeliz história de Narciso, não no fato 

de ser um amor de si (...), mas no fato de ser amor de uma 

imagem, um “enamorar-se por uma sombra” 

 

Em Nove noites o problema da imagem possui um aspecto central, pois 

tanto a obsessão do narrador por Quain quanto o próprio destino deste último 

são levados a cabo por efeito das imagens que eles tomam por realidade. No 

caso do narrador, o resultado é o delírio; no de Quain, o suicídio. Mas ambos 

ficam cativados pela imagem, assim como Narciso. Para Quain, é a imagem do 

mundo que o cativa, enquanto para o narrador, é a imagem do próprio Quain. 

O sentimento do narrador por Quain é próximo da paixão. Para Agamben 

(2007, pp. 145-146), 

 

A descoberta medieval do amor, sobre o qual, e nem sempre 

de forma devida tanto se discutiu, é a descoberta da irrealidade 

do amor, ou seja, do seu caráter fantasmático. E é nesta 

descoberta, que leva às últimas consequências a conexão 

entre desejo e fantasma, e que a antiguidade tinha pressentido 

apenas no Filebo platônico, que reside a novidade da 

concepção medieval de Eros, e não certamente na pretensa 

ausência de espiritualidade erótica do mundo clássico. 

 

O fato de não se tratar do amor romântico não impede que falemos de 

amor ou paixão no caso do narrador jornalista, pois o amor, nesse sentido, é 

necessariamente por uma imagem irreal, e, portanto, pode ser por qualquer 

objeto, desde que o sujeito consiga formular a imagem sobre ele.  

Uma presença espectral, e não ainda imagem fantasmática, de Quain 

poderia se formar para o narrador, uma vez que há a possibilidade da presença 

mesmo na ausência. Além disso, Quain, sendo uma personificação do ser, está 

presente em toda a obra e seu espectro pôde ser pressentido antes mesmo 
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que os diversos dispositivos o criassem no fluxo da narrativa. Como vimos no 

primeiro tópico deste capítulo, a indiferenciação entre a subjetivação e a 

dessubjetivação dos dispositivos criam um sujeito espectral. Vamos examinar 

agora como esses dispositivos tornaram Quain um sujeito espectral antes 

mesmo de que sua imagem fantasmática se instalasse na mente do narrador. 

Em Nove noites, os dispositivos estão por toda a parte. São eles que 

guiam o narrador jornalista em sua investigação: os documentos, as cartas, os 

e-mails, os telefonemas etc. Todos eles em nada contribuem para a 

investigação, embora contribuam para a continuidade da narrativa. Ocorre que, 

a cada relato que se mostra falso, a cada hipótese que é descartada, a cada 

documento que se mostra insuficiente, a figura de Quain vai ganhando corpo, 

não pelo que ele é, mas pelo que não é. Esse processo ocorre até o final da 

narrativa, uma vez que a centralidade de Quain cria uma tensão com a 

narrativa. A duração da presença contrastante de Quain vai do começo ao fim 

da narrativa, mesmo enquanto há ainda pouca informação sobre ele.  

O ser vai ganhando forma pelo não ser. O sujeito que se estabelece 

dessa forma não pode ter outro caráter senão o de um espectro. Se os 

dispositivos tradicionais permitiam uma subjetivação, isto é, o nascimento de 

um novo sujeito após a confissão, a penitência e a remoção dos pecados, os 

dispositivos que servem para a investigação sobre Quain não podem criar nem 

mesmo um sujeito completo. O “sujeito” Buell Quain que é criado pela narrativa 

nada mais é do que a soma inexata dos diversos dispositivos usados para 

tentar formar a identidade do personagem. Não é um novo sujeito que nasce 

após cada tentativa de explicação por meio de um dispositivo, nem a 

manutenção do sujeito antigo, pois este ainda não tinha se formado. Mas ainda 

assim a presença de Quain já é sentida logo no começo da narrativa. 

Vale ressaltar que a narrativa começa com o discurso de Manoel Perna 

e não com o discurso do narrador jornalista. Por isso, quando o jornalista 

assume o discurso, já há uma descrição de Quain feita pelo discurso ambíguo 

de Manoel Perna, o que apenas reforça a ideia de que o espectro Buell Quain 

já se manifesta na narrativa desde o começo, quando ainda sua identidade 

fragmentária não foi construída. O narrador jornalista utiliza esse mesmo 
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artifício, a ambiguidade, para mostrar que ele parece já conhecer Quain mesmo 

sem saber de quem se trata. É quando o narrador jornalista pronuncia seu 

nome e Quain deixa de ser apenas um espectro resultante de dispositivos e 

passa a ser uma imagem fantasmática, que vai se instalar na mente do 

narrador e guiar a narrativa.  

Contudo, é preciso dizer que esses dispositivos são apenas 

secundários. Eles estão a serviço do dispositivo central de Nove noites: a 

superação. Todos os personagens principais têm alguma coisa a superar: o 

desamparo dos índios, a falta de evidências do narrador jornalista, os conflitos 

internos de Buell Quain. Ninguém superou de fato o que precisava. Mas isso 

deve ser visto com cuidado, pois há que se considerar que a superação é o 

dispositivo que procura distrair o sujeito e fazê-lo esquecer da mutabilidade e 

mobilidade do ser. Nesse sentido, o que a narrativa faz, por meio de seus 

mecanismos ficcionais como a encenação, é conseguir um efeito contrário do 

que aparenta, relativizando a necessidade de superação que se impõe em toda 

a obra. Ao levar o dispositivo da superação à exaustão, pelo fato de ela estar 

presente em toda a narrativa e nunca ser realizada, o que ocorre é um 

questionamento da própria ideia de superação, um desnudamento desse 

dispositivo que promete uma recompensa momentânea, mas só o que faz é 

manter o sujeito distante do verdadeiro ser.   



108 

Considerações finais 

Qualquer pesquisa que tenha como objeto a existência humana ficará 

incompleta. Nossa estratégia foi correlacionar elementos existenciais que, por 

sua complexidade, poderiam ser a única temática de uma pesquisa, mas que, 

combinados, permitem expandir a compreensão sobre a existência. Não 

pretendíamos ficar na superfície do assunto, mas ampliar o horizonte de cada 

um desses temas à luz da correlação possível que eles podem estabelecer 

entre si. Assim, pretendíamos suprimir o risco de superficialidade fazendo com 

que cada capítulo retomasse o anterior e prosseguisse a pesquisa sob uma 

nova perspectiva, mas tendo ainda o mesmo enfoque no problema existencial 

de Nove noites. 

Nosso ponto de partida foi examinar o problema existencial implícito na 

busca pelas formas no romance. Identificamos que a apreensão de sentido 

para o problema existencial nunca pode ser definitivo, pois o resultado da 

interpretação dependerá da relação que se estabelece entre o mundo do leitor 

e o mundo da obra. As implicações dessa indeterminação para nossa pesquisa 

podem se estender num amplo horizonte, tendo em vista que o enigma 

existencial de Nove noites, em si mesmo insolúvel, mas que prende o leitor até 

o final da narrativa, quando só então a impossibilidade de solução fica clara,

cativa o leitor dessa forma devido aos mecanismos ficcionais que só podem vir 

à tona com a manipulação das formas. Assim, por exemplo, Nove noites só 

consegue essa atenção do leitor por delimitar a extensão da narrativa à forma 

biográfica, isto é, fazer com que haja um personagem central, em torno do qual 

irá girar todo o enredo, culminando numa tensão entre narrativa e personagem, 

que potencializa o interesse do leitor pelo desfecho.  

Outra questão importante que passa pelo crivo das formas é o 

imbricamento entre realidade e ficção. Por se tratar da investigação do narrador 

sobre um acontecimento real, o suicídio de Buell Quain, esse imbricamento se 

manifesta desde o início da narrativa e cria uma armadilha da realidade, da 

qual só se pode escapar com os sinais de ficção, que são um dos “atos de 

fingir”, conforme vimos com Iser (2013). Esses sinais aparecem, 

principalmente, na narrativa de Manoel Perna, que mantém uma linguagem 
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ambígua e permite apreender o aspecto de como se da narrativa, isto é, um 

tipo de contrato entre autor e leitor que deixa claro que se trata de uma obra de 

ficção. No entanto, esses sinais aparecem em abundância na narrativa paralela 

de Manoel Perna, o que, ao invés de evidenciar desde o início o aspecto de 

como se, apenas permite apreendê-lo ao final da narrativa, quando o discurso 

ambíguo pode se contrapor ao discurso pretensamente objetivo do outro 

narrador, o jornalista que tenta desvendar o enigma do suicídio.  

Poderíamos questionar se o fato de esse discurso ambíguo e mais 

subjetivo de Manoel Perna aparecer em toda a obra não torna mais claro o 

aspecto de como se da narrativa, mas o que ocorre é o contrário, pois o fato de 

ambos os discursos se intercalarem apenas aumenta a confusão entre 

realidade e ficção. O leitor sabe que a obra é um romance e possivelmente 

também sabe que muitos dos acontecimentos relatados são baseados em fatos 

reais, mas esse imbricamento dos discursos, que muitas vezes se contradizem, 

potencializa a confusão entre o que é ou não é. Se os sinais de ficção 

aparecessem apenas ocasionalmente, seria mais fácil entender o caráter 

ficcional da narrativa, mas com a importância demasiada aos sinais de ficção o 

que ocorre é que o leitor fica absorto na tentativa de entender esse primeiro 

extremo da narrativa, absorção que permanece até o final.  

A centralidade do personagem pela forma biográfica nos levou a 

examinar outra questão central da narrativa: a identidade. A identidade é um 

dos aspectos em que o problema existencial ganha maior importância, mas em 

Nove noites ela toma uma dimensão que pode ser analisada sob diversas 

perspectivas, a começar pelo fato de o jogo entre ser e não ser se manifestar, 

principalmente, na análise da identidade dos personagens. Vimos como Buell 

Quain, em muitos casos, é descrito de uma forma por Manoel Perna e de outra 

pelo jornalista. Mas nossa pesquisa delimitou essa temática tão ampla ao 

estudo da relação entre identidade do personagem e identidade da narrativa, 

que é importante em Nove noites, já que há uma grande tensão entre 

personagem e narrativa. Identificamos que a identidade fragmentária de Quain, 

construída pela disparidade entre os diversos relatos sobre ele, limita a 

construção do caráter de Quain, de modo que a ipseidade fica sem o suporte 

da mesmidade, como vimos com base nos conceitos de Ricoeur. Como a 
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ipseidade é o atributo propriamente existencial da identidade, isso significa 

dizer que a falta do suporte da mesmidade faz com que o personagem fique à 

deriva na narrativa, desnudando, no plano estrutural, o que o personagem quer 

esconder no plano do enredo. Isso quer dizer que a linguagem ambígua sobre 

Quain, os relatos desencontrados sobre ele, a fuga constante do personagem 

acabam por revelar o que está oculto no plano do enredo: a elevação do 

personagem Quain em personificação da própria existência.  

Isso é talvez o que de mais relevante podemos extrair da identidade de 

Quain, que personifica um projeto de ser instável, mas que revela a condição 

trágica da existência humana, pois o ser, que precisa estar em constante 

movimento, permanece oculto diante do mal estar causado pelas incertezas e 

pela finitude da existência No plano do enredo, essa contradição se manifesta 

no fato de que Quain se mostra como um sujeito paralisado interiormente, 

ainda que faça constantes viagens pelo mundo. Isto é, o ser nunca está 

paralisado, mas o sujeito pode sofrer o efeito dessa mobilidade. 

A reflexão sobre essa condição humana nos fez apreender, a partir de 

Agamben, a necessidade de superação como um dispositivo que busca 

separar o ser e a ação e ignorar a mobilidade, a mutabilidade, a 

imprevisibilidade e tantos outros aspectos próprios da existência humana. O 

sujeito, ao adotar alguma meta como superação, está distraído do seu próprio 

ser e sente que está no controle das ações, dos resultados e do próprio tempo. 

Pretende ignorar, com isso, o imponderável. Nossa análise identificou a 

superação como um dispositivo poderoso na contemporaneidade. Num plano 

mais profundo de leitura, no nível estrutural, há uma oposição entre a 

superação e a existência humana em Nove noites. A superação é um dos 

dispositivos que fazem com que o sujeito não tenha que pensar no trágico da 

condição humana. 

O que o sujeito mais quer controlar talvez seja a própria experiência do 

tempo. O tempo é fundamental para qualquer narrativa de ficção. A metaficção 

historiográfica é a vertente que diz respeito diretamente ao tempo, uma vez que 

a ideia de um passado fixo e determinado é questionada.  A apropriação da 

metaficção historiográfica pela narrativa de Nove noites é importante, pois é um 
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modo de estabelecer um jogo com o leitor, evidenciando sua importância em 

dar sentido à narrativa, mas é também um modo de dar sentido para a herança 

histórica, apreendendo do passado não sua verdade, mas o que ele pode nos 

revelar sobre a condição humana. Ao preencher as lacunas da história com a 

imaginação, a narrativa evidencia que a ficção e história, embora tenham 

pretensões diferentes, possuem muito em comum e tomam empréstimos uma 

da outra.  

O trágico da condição humana, nesse sentido, é a percepção de que 

não se pode fugir da herança histórica ou “calar os mortos”, como o narrador 

jornalista se dá conta ao final da narrativa. A experiência do tempo é o que há 

de mais complexo quando refletimos sobre a existência, tanto é que o 

problema do tempo aparece, implícita ou explicitamente, em todos os capítulos 

de nossa pesquisa. Um estudo sobre a existência é também um estudo sobre a 

experiência do tempo. Se preferimos adotar o termo “existência” e não o termo 

“tempo” é porque o primeiro está mais diretamente implicado à própria trama 

que se estabelece em torno de um enigma a se decifrar, que é um enigma 

propriamente existencial. 

O fato de Nove noites tratar de um enigma existencial não é irrelevante. 

Todos nós ficamos perplexos com a morte, com os efeitos do tempo, com a 

própria existência, temas que sempre aparecem de alguma forma nas 

narrativas de ficção. No entanto, ao colocar esses temas como enigma a ser 

decifrado pela narrativa, o que ocorre é que a impossibilidade de solução é o 

que sustenta a própria narrativa e cria no leitor a expectativa de saber qual é, 

afinal, o sentido desses temas que a narrativa, implicitamente, promete 

solucionar.  

Com o malogro da investigação, que fica claro somente ao final, é 

possível que o leitor se sinta enganado, por ter caído numa armadilha que não 

cumpre o que promete, ainda que essa promessa nunca tenha sido explícita, 

mas apenas intuída pelo leitor, que deve imaginar que se o autor se propôs a 

fazer uma investigação tão profunda, é porque deve ter alguma coisa a dizer, 

algum resultado a apresentar. O leitor, nesse caso, não percebeu que o 

“resultado” é a própria narrativa.  
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Na narrativa de ficção não há enganação, mas fingimento. O que difere 

o fingimento da simples enganação é que ele é um jogo estabelecido com o 

leitor que permite, pela encenação, o ser pelo não ser. Assim, por exemplo, 

parece haver uma negação da ficção em Nove noites, uma vez que a narrativa 

se apresenta mais como histórica do que como ficcional, tanto é que o narrador 

jornalista só se convence a escrever um romance sobre o caso de Quain 

quando a investigação fracassa. No entanto, essa pretensão jornalística 

sempre foi um fingimento, pois, ao colocar a ficção em segundo plano, a 

narrativa permite sua valorização ao final, pelo contraste entre os mecanismos 

jornalísticos e ficcionais, que evidencia o predomínio da ficção para apreender 

aspectos da existência humana impossíveis de serem aprendidos 

objetivamente. 
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