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Resumo

O objetivo deste artigo é refletir sobre uma possível tendência da nos-
sa contemporaneidade que é o “retorno do real”, expressão que acaba 
ganhando “tom” nas discussões sobre a ficção contemporânea, com 
a diluição cada vez mais intensa das fronteiras entre a ficção e o real. 
Nosso trabalho objetiva, então, constatar como se dá a construção 
de “si” na contemporaneidade por meio dessas duas vertentes: o ro-
mance e as entrevistas. Na concepção de Leonor Arfuch, a entrevista 
pode ser concebida como um gênero híbrido “que poderá se tornar 
indistintamente biografia, autobiografia, história de vida, confissão, 
diário íntimo, memória, testemunho” (Arfuch, 2010: 151). Como o tí-
tulo prenuncia, faremos dois movimentos: o primeiro será o de ana-
lisar as entrevistas concedidas pelo escritor Luiz Ruffato e apreender 
uma espécie de “persona”, uma criação proposital de uma condição 
de escritor e da própria construção das suas histórias, “Da pessoa ao 
personagem”. Em um segundo momento, analisamos o romance De 
mim já nem se lembra, lançada em 2007, pela editora moderna, em 
uma série intitulada Primeira Pessoa. Essa obra nos interessa pelo em-
baralhamento proposital de “fatos” que estão atreladas a elementos 
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biográficos, muitas vezes mencionados em entrevistas, e que são fic-
cionalizados por meio das epístolas “Do personagem à pessoa”. 

Palavras-chave

Retorno do Real, Luiz Ruffato, De mim já nem se lembra, entrevistas, 
escritor.
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De la persona al 
personaje… 
Del personaje a la 
persona

Resumen

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre una posible tendencia 
de nuestra contemporaneidad que es el retorno de lo real, expresión 
que acaba ganando tono en las discusiones sobre la ficción contem-
poránea, con la dilución cada vez más intensa de las fronteras entre la 
ficción y lo real. El trabajo, entonces, plantea cómo se da la construcción 
de sí en la contemporaneidad por medio de esas dos vertientes: la no-
vela y las entrevistas. En la concepción de Leonor Arfuch, la entrevista 
puede ser concebida como un género híbrido “que poderá se tornar 
indistintamente biografia, autobiografia, história de vida, confissão, 
diário íntimo, memória, testemunho” (Arfuch, 2010: 151). Haremos dos 
movimientos: el primero será de analizar las entrevistas concedidas por 
el escritor Luiz Ruffato y aprehender una especie de persona, una crea-
ción intencional de una condición de escritor y de la propia construc-
ción de sus historias: de la persona al personaje. En un segundo momen-
to se analiza la novela De mim já nem se lembra (lanzada en 2007 por la 
editora moderna en una serie titulada “Primeira Pessoa”), esta obra nos 
interesa por el barajado intencional de hechos vinculados a elemen-
tos biográficos, muchas veces mencionados en entrevistas y que son 
ficcionalizados a través de las epístolas: Del personaje a la persona.

Palabras clave

Retorno del Real, Luiz Ruffato, De mim já nem se lembra, entrevistas, 
escritor.
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Uma possível tendência da nossa contemporaneidade é o “retor-
no do real”, expressão que acaba ganhando “tom” nas discus-

sões sobre a ficção contemporânea, com a diluição cada vez mais 
intensa das fronteiras entre a ficção e o real. E como verificamos o 
embaralhamento da ficção e de elementos biográficos na consti-
tuição do romance? Nosso trabalho objetiva, então, constatar como 
se dá a construção de “si” na contemporaneidade por meio dessas 
duas vertentes: o romance e as entrevistas. 

Na concepção de Leonor Arfuch, a entrevista pode ser conce-
bida como um gênero híbrido “que poderá se tornar indistintamen-
te biografia, autobiografia, história de vida, confissão, diário íntimo, 
memória, testemunho” (Arfuch, 2010: 151). Um processo similar de 
aproximação pode ser observado em obras que misturam elemen-
tos da vida do autor à ficção; em entrevista a Ramon Mello, o escritor 
Luiz Ruffato é questionado: “Quantos irmãos?” e Ruffato responde 
“Éramos três: eu, meu irmão e minha irmã. Mas meu irmão morreu 
muito cedo, aos 26 anos. Eu conto um pouco essa história no livro 
‘De mim já nem se lembra’...” (Ruffato, 2009).1

Como o título prenuncia, faremos dois movimentos “Da pes-
soa ao personagem” e aqui tomamos de empréstimo uma assertiva 
de Leonor Arfuch, que trata, entre várias questões, da subjetividade 
contemporânea, de um deslizamento entre essas duas instâncias na 
entrevista e, dialogando com esse aspecto, trataremos de um ou-
tro possível deslizamento “Do personagem à pessoa”, em uma obra 
constituída por cartas, obra essa que pode ser compreendida como 
autoficcional. 

Passaremos, então, para a análise de algumas entrevistas con-
cedidas pelo autor contemporâneo Luiz Ruffato, e depois, pensare-
mos sobre a análise da composição de uma de suas obras, a saber, 
De mim já nem se lembra, lançada em 2007, pela Editora Moderna, 
em uma série intitulada “Primeira Pessoa”. A obra é uma composição 
de elementos com fronteiras tênues, já que aposta no esfumaça-
mento do real para a composição do ficcional – construção de car-
tas ficcionais que estão atreladas a elementos biográficos.

1 As entrevistas estão listadas nas referências bibliográficas.
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Da pessoa ao personagem...

O autor é uma figura cada vez mais requisitada, seja na internet, na 
tv, nas redes sociais, em grandes lançamentos de livros, e até em 
participações em reality shows; um escritor midiático, quase colo-
cado ao posto de “celebridade”. No texto “A imagem do autor na mí-
dia”, Philippe Lejeune afirma que: “O autor, hoje, deve antecipar o 
que era, antes da mídia audiovisual, apenas um efeito a posteriori. 
Deve induzir o desejo de ler seus textos, ao passo que, antes, era 
o texto que despertava a vontade de se aproximar dele” (Lejeune, 
2008: 199). 

O interessante dessa “nova” configuração é que a literatura 
tende, cada vez mais, a sair de um lugar de “super prestígio” e se 
misturar a outros discursos, o mídiatico, nesse caso. Embora a cons-
tatação da imersão de uma imagem autoral mesclada a tudo que 
se refere ao midiático não seja uma verficação nova, nos interessa 
pensar as afetações sofridas por meio dessas imbricações. 

A proliferação de entrevistas com escritores parece ser algo 
condizente com a realidade de mass media —em que há uma va-
loração do que se pode chamar de “presença”. E, como salienta Ar-
fuch, “podemos não acreditar no que alguém diz, mas assistimos ao 
acontecimento de sua encunciação: alguém diz— e, poderíamos 
acrescentar, para além de um querer dizer” (Arfuch, 2010: 157).

A entrevista funciona como a composição de um autorretra-
to. Em uma perspectiva diacrônica da entrevista, observamos que 
o gênero passa por um momento que amplia suas próprias carac-
terizações, já que no século XIX era uma modalidade destinada a 
autoridades, políticos e famosos, agora, aberta a escritores e, muitas 
vezes, a pessoas nem tão famosoas assim. Mas o que essa espécie de 
confissão deixa mostrar é um substrato performático, criador, cons-
ciente ou não, das possibilidades de alcance da entrevista. O ato da 
“exposição” que a entrevista requer gera uma espécie de confiança 
imediata, sentimento falso, devido à incapacidade de comprovação 
dos dados expostos e à consciência de que existe uma intencionali-
dade demarcada no ato de o autor se “pintar” daquela maneira: 

Uma pergunta meio trivial: além do seu processo pessoal de 
criação, gostaria de saber qual é a sua rotina literária: o ato de 
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escrever depende das suas perambulações pelo mundo (tanto 
íntimo quanto distante) e por outras literaturas? Você tem mo-
mentos no dia dedicados mais à escrita do que outros? Você se 
dedica a um projeto literário de cada vez ou tem múltiplos pro-
jetos em andamento ao mesmo tempo?

Resposta: Eu encaro a escritura como profissão. E, portanto, 
todos os dias são dias de trabalho. Eu escrevo, cotidianamente, 
entre 7h e 12h30, com exceção dos fins de semana e dos dias em 
que viajo, porque só consigo no meu escritório. Portanto, triste 
ou alegre, com frio ou calor, com barulho ou em silêncio, escre-
vo. O resto do dia, na medida do possível, é dedicado a coisas 
triviais: pagar contas no banco, ir ao correio, mexer nas minhas 
plantas, ler, ouvir, ler, ouvir... E eu não tenho qualquer problema 
com:

1) Escrever sob encomenda, desde que o tema proposto es-
teja dentro do meu universo de interesse, que é bem amplo e 
restrito ao mesmo tempo...;

2) Parar de escrever algo para me dedicar a escrever outra 
coisa, completamente diferente;

3) Falta de “condições ideais” para trabalhar: não me move a 
inspiração, só a transpiração (Ruffato, 2010).

Não nos deve interessar a “verdade” ou a “mentira” de qualquer 
que seja a entrevista concedida por Ruffato, mas devemos atentar 
para a construção de sua imagem, a elaboração de “si”. Vale ressal-
tar que, por um legado linguístico, a noção de “transparência” do 
próprio signo deve ser refutada. Assim, a linguagem é constructo e 
a opacidade é marca inerente. E toda essa opacidade é ornamenta-
da por escolhas, que são, antes de simples predileções, reguladores 
sociais. É por meio dessa “organização” que damos destaque ao que 
nos interessa, deixamos de dizer o que não acreditamos ser conve-
niente, escolhemos o que e como exploraremos qualquer fato, his-
tória, decisão, memória etcétera. 

O que parece despontar na entrevista de Ruffato é uma le-
gitimidade, por meio do discurso, de um autor “pragmático”. Autor 
que se destaca pela maneira como concebe o que faz, pois, assume 
em suas primeiras colocações a escritura como profissão. O que lhe 
concede algo importante para uma confiança do leitor, pois o eleva 
à condição de “autoridade” sobre aquilo que afirmará. A riqueza de 
detalhes contribui para essa “veracidade” do discurso. Algumas das 
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colocações mostram um autor que quebra com a noção distanciada 
dos poetas das “torres de marfim”, que aposta no trabalho artístico 
que equivale aqui ao esforço e não à inspiração. Além de referendar 
atividades banais, como elementos que fazem parte de um cotidia-
no próximo ao leitor, o trecho, também mostra elementos que al-
mejam evidenciar o que tradicionalmente faz parte do imaginário 
do leitor e, nesse sentido, o autor, em seus momentos livres, “ouve” e 
“lê”. A enumeração parece favorecer essa imagem de autor calculis-
ta, pragmático, objetivo. A literatura como “trabalho”, com horários 
fixos, não mediada pela inspiração, são virtudes que o autor selecio-
na para expor seu trabalho.

A entrevista pressupõe uma terceira pessoa. Temos, como via 
de regra, para concretização da entrevista, os seguintes elementos: 
o entrevistador, o entrevistado e o público. Assim, a construção de 
“si” é mediada duplamente: primeiro pela instância imediata, que é 
o entrevistador, e, depois, pelo “espectador”, imagem que se quer 
delinear publicamente. 

A questão que se coloca aqui é a construção de “si” em virtu-
de da figura autoral. As entrevistas concedidas, muitas vezes, seguem 
um determindo ‘estilo’ e, nesse sentido, devemos entender que mui-
tos fatores interferem na constituição desse possível estilo. Um deles 
é o entrevistador e a elaboração das questões, outro fator é a inten-
ção do entrevistado e do público a que se destina. A aparente repe-
tição em respostas a entrevistadores gera uma marca discursiva que 
o singulariza perante ao grupo que representa, o grupo de escritores. 
As características passam a ser, frequentemente, reprisadas, talvez 
por questionamentos que são direcionados ao escritor repetidamen-
te, ou por essa intenção autoral da construção de uma “marca” de si. 

Em entrevista ao Paiol Literário —projeto realizado pelo jornal 
Rascunho e que convida escritores para serem entrevistados—, Luiz 
Ruffato menciona uma questão que aparece repetidas vezes em suas 
entrevistas, que é a aversão a alguns dispositivos eletrônicos: 

Eu não tenho celular, não tenho máquina fotográfica, eu não 
tenho nada disso. E não é porque eu não tenho, porque eu não 
gosto. Além de eu não gostar, tem aquela piada de Japonês: ‘E 
daí, como foram as suas férias?’ ‘Não sei, ainda não revelei o filme 
(Ruffato, 2009).
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Essa é uma das construções de sua imagem enquanto au-
tor, que passa a ser reconhecida como estigma de diferenciação de 
“grupos” na literatura. 

Outros escritores contemporâneos demonstram ter consciên-
cia dessa inscrição de Ruffato, que é rotineiramente declarada em 
suas entrevistas e encontros literários. A referência ao escritor Luiz 
Ruffato demonstra consolidação desse discurso ligado a sua “ima-
gem em construção”, que pode ser observada como performativa: 

Minha relação com a tecnologia jamais poderá ter a naturali-
dade da garotada de hoje. Sou uma das poucas pessoas que não 
possuem nem mesmo um celular. Eu e o grande escritor Luiz Ru-
ffato (sant’anna, 2011).

Referimo-nos à “imagem em construção”, pois, é uma cons-
tante elaboração de “si” que vem sendo delineada a partir das obras, 
das experiências do autor, da exposição, como uma espécie de per-
sonagem, mas diferente da personagem, uma vez que aqui não li-
damos com uma figura limitada. 

Mas e quando a entrevista se bifurca em duas histórias distin-
tas? Alguns autores apostam nessa aparição retalhada que “mescla” 
verdade e ficção. É o caso do escritor Marcelo Mirisola, que “numa 
entrevista afirma ficar tentado a dizer que tudo que escreve é verda-
de, noutra assume ter mentido em declarações anteriores sobre sua 
vida. [...] se volta para a criação de um mito pessoal, para a prática de 
uma ‘invenção de si’” (Viegas, 2006: 17).

Diferentemente de Marcelo Mirisola, o escritor sobre o qual 
nos debruçamos neste texto —Luiz Ruffato— não tem, pelo me-
nos como intuito claro, a intenção de confundir os leitores. Mas será 
que, mesmo assim, esse “deslizamente da pessoa ao personagem”,2 
também não pode ser observado nas declarações de Ruffato? Veja-
mos as seguintes entrevistas: 

Entrevista respondida por luiz ruffato, via e-mail, para luiz 
maklouf carvalho e valdir sanches em 2001.

Como, por que, quando e onde optou pelo jornalismo? faria 
a mesma opção nos dias de hoje?

2 A expressão é de autoria de Leonor Arfuch (2010) em seu livro O espaço biográfico: 
dilemas da subjetividade contemporânea.
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[...] O segundo passo foi nos matricularmos num colégio que 
oferecesse o 3º ano integrado (ou seja, que trouxesse embuti-
do o cursinho pré-vestibular). como precisávamos definir qual 
a área, das três grandes (humanas, biológicas e exatas), que irí-
amos seguir, fiquei ouvindo a opção do jorginho, que estava à 
minha frente na fila. ele disse: “humanas, porque vou fazer co-
municação” (ele tinha amigos mais velhos que liam o pasquim!). 
quando chegou a minha vez, repeti, papagaiamente: “humanas”. 
o taioba, que vinha depois de mim, disse: “biológicas, porque 
vou fazer medicina”. e eu bati a mão na testa, pensei, “merda, 
é mesmo, podia ter feito isso também!” [...] quando vi, o fim do 
ano tinha chegado, me disseram no cursinho que era a hora de 
fazer inscrição pro vestibular, me perguntaram o que eu ia fa-
zer, me lembrei lá do início do ano, do jorginho, bom, vamos lá, 
pensei, “comunicação”, e marquei um xis no local indicado. e eu, 
que fui aluno de escolas de baixíssimo padrão em cataguases, 
que estudava à noite, cansado, acabei passando em 1º lugar em 
comunicação e fiquei entre os melhores colocados no vestibular 
geral da universidade federal de juiz de fora no ano de 1979! foi 
assim que “optei” pela comunicação (Ruffato, 2001). 

A primeira entrevista expõe que a escolha se deu pela influ-
ência de um dos amigos de Ruffato, que também havia deixado Ca-
taguases e ido para a “cidade grande” —Juiz de Fora— em busca 
de melhores condições. Ruffato, juntamente com Jorginho e Taioba 
procuraram um colégio que também ofertasse o preparatório para 
o vestibular. Nesse momento, há uma primeira definição da grande 
área —Ruffato escolheu ‘Humanas’— e essa decisão influiu na esco-
lha do curso de Comunicação Social. Ruffato assume uma postura 
“não crítica” sobre a escolha profissional, já que escolheu o curso 
pela repetição de uma escolha de Jorginho.

Entrevista concedida por Luiz Ruffato ao jornalista Marco La-
cerda, no programa FrenteVerso, na Rádio Inconfidência, em 2010.

A certa altura você deixou Cataguases e foi estudar em Juiz 
de Fora sem saber que curso iria fazer. O que te levou a escolher 
o curso de Comunicação? 

[...] Durante esse ano, acabei tendo contato com algumas 
pessoas que falavam: ‘você é um cara inteligente, porque não 
faz um curso na universidade?’
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Pensei: ‘nem sei o que é universidade ou quais são os cur-
sos’. Um dia, consegui a relação dos cursos da universidade. Fui 
olhando a lista: ‘medicina não’. Para mim médico era coisa de 
gente rica. ‘Engenharia muito menos’. 

Resolvi então que deveria fazer algo relacionado com a mi-
nha profissão (torneiro mecânico). Mas, de repente, parei em um 
curso que se chamava comunicação. Pensei: ‘é isso ai’. Para mim, 
comunicação tinha a ver com coisas de tecnologia, telecomuni-
cação, etc. No fim do ano, prestei vestibular para comunicação, 
na época não era tão disputado como hoje, e acabei passando 
(Ruffato, 2010).

Já na segunda entrevista, Ruffato diz que recebeu a indicação 
de pessoas para que ele fizesse um curso superior, visto que, o con-
sideraram inteligente para tanto. E, apesar do ‘tom humilde’, porque 
desconhecia o que era uma universidade e até mesmo os cursos 
disponíveis. Nessa segunda resposta, demonstra mais ‘interesse’ ao 
conseguir uma lista de possíveis cursos, na qual descarta o curso de 
Medicina e o de Engenharia. O autor dá destaque a esses dois cur-
sos, evidenciando a superioridade do curso de Medicina, rotulado 
como ‘coisa de gente rica’. E demonstra uma versão ‘ingênua’ na es-
colha do curso de Comunicação Social, uma vez que, acreditava que 
a finalidade do curso era outra. 

Temos duas entrevistas que, apesar de suas especificidades, 
versam sobre um tema comum: a escolha do curso de Comunica-
ção Social pelo escritor Luiz Ruffato. Ambas as respostas, concedi-
das aos respectivos entrevistadores, têm algo a mais em comum, 
uma espécie de “rebaixamento”, que sensibiliza o interlocutor para 
uma história, para uma tipificação proletária. A narrativa “de vida” de 
um escritor que pretende narrar ficcionalmente a história do pro-
letariado brasileiro, às vezes, se mostra presa a uma construção de 
“si”, que busca transparecer a vivência como proletário. Pensando 
nesse caso de ambivalência das histórias, poderíamos nos utilizar, 
mais uma vez, dos pressupostos de Arfuch, ao enunciar a constru-
ção do relato biográfico por meio da entrevista: “Há várias histórias 
(de vida) possíveis, nenhuma das quais pode aspirar a maior ‘repre-
sentatividade’ (as múltiplas ‘vidas’ contadas por um presonagem ao 
longo do tempo [...])” (Arfuch, 2010: 183). 
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É importante ressaltar que escolhemos essas entrevistas não 
para um confronto entre autores, já que citamos Mirisola como dis-
toante do estilo de Ruffato, mas para evidenciar que um mesmo 
fato pode ser contado pela mesma ‘pessoa’, de maneira bem diversa. 
Interessa-nos essa contradição, a construção de versões, possíveis 
falhas da memória ou mesmo a intenção nessa “invenção de si”.

A questão do suporte é capaz de diferenciar também a mate-
rialidade do discurso. A primeira entrevista concedida por Ruffato 
é respondida por e-mail, uma materialidade totalmente distinta da 
entrevista ao vivo ou mesmo gravada para um programa de rádio. 
As condições de produção desse discurso são diferentes pelo su-
porte. A entrevista de 2001, respondida pelo autor por e-mail, teve 
um tempo maior para sua elaboração, já que se pautou na escrita e 
sem a “presença” física do entrevistador – temos o entrevistador por 
meio das suas questões que estão concretizadas, mas a entrevista 
perde uma interlocução direta.

 Já a segunda entrevista, realizada pela rádio fm, tem essa in-
teração imediata. A reação do entrevistado é instantânea, o locu-
tor interfere no autor, fazendo com que o discurso se desenhe de 
acordo com os seus questionamentos. A presença ou a ausência do 
outro faz com que a própria identidade discursiva do entrevistado 
se modifique, visto que “a presença do entrevistador, mais do que 
provocar uma disrupção na autoria, não fará senão ‘encarnar’, colo-
car sobre os olhos, essa outridade constitutiva da linguagem, essa 
deriva da identidade” (Arfuch, 2010: 184).

Do personagem à pessoa...

Façamos, agora, nosso segundo movimento proposto e avancemos 
para uma análise do que julgamos como “construção de si” em uma 
obra ficcional. Os impasses dessa imagem constituída no romance. 

Primeiro, devemos explicitar que o autor Luiz Ruffato, quando 
questionado3 sobre uma possível autorrepresentação, nega-a vee-
mentemente, apesar de assumir a inclusão de alguns dados biográ-
ficos em suas obras, mas se faz pertinente impor a negativa à prova 
e analisar o romance De mim já nem se lembra.

3 Entrevista concedida pelo autor, via e-mail, também listada nas referências.
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De mim já nem se lembra é lançado em 2007, um livro en-
comendado pela Editora Moderna, para uma coleção denominada 
Primeira Pessoa, essa obra surge com o rótulo de “infanto-juvenil”. 
Não temos nessa obra um autor-personagem, ao mesmo tempo em 
que temos, tornando-se uma obra, no mínimo, curiosa para pensar 
o autoficcional. 

Na concepção de Diana Kingler (2007): 

A autoficção participa da criação do mito do escritor, uma fi-
gura que se situa no interstício entre a “mentira” e a “confissão”. A 
noção do relato como criação da subjetividade, a partir de uma 
manifesta ambivalência a respeito de uma verdade prévia ao 
texto [...] a autoficção como uma performance do autor (Kingler, 
2007: p.51).

De fato, a tentativa aqui não é um reconhecimento entre o en-
trevistado e o personagem, visto que a discussão não tenta capturar 
a “verdade”, mas talvez a sua impossibilidade. 

A obra em questão começa com uma “Explicação Necessária”, 
escrita em primeira pessoa e que narra, em tempos distintos —pre-
sente e passado, que se entrelaçam—, a constituição e as perdas de 
uma família. A importância dessa explicação está em uma “jogada” 
narrativa, em que ‘Luiz’ se apresenta como ‘participante’ dessa his-
tória:

Luiz, você não achou a madrinha mais magra não?, sussur-
rou. Por afinidade, nomeava “madrinha” minha mãe. Estranhei a 
pergunta, espreitei a memória, não, não saberia julgar. Por quê? 
Não sei... Ela perdeu seis quilos em pouco tempo... Seis quilos!? 
É, e isso não é normal não, diagnosticou, auxiliar-de-enferma-
gem no Hospital de Cataguases. Apreensivo, fiz ambos prome-
terem levar minha mãe a um médico, Vocês conhecem ela, não 
gosta de dar trabalho, e tornei desassossegado a São Paulo, noi-
te latejando estrelas (Ruffato, 2007: 8).

Luiz, também chamado de Luizim, é o narrador, pelo menos 
da “explicação necessária”, e dá voz a outros personagens, embora 
não deixe de ‘guiar’ a narrativa, contando momentos de sua infân-
cia, relembrando fatos de alegria e narrando a doença de sua mãe, 
a perda de seu irmão em um acidente e a doença do pai. Mas nem 
tudo é passado, o presente da narrativa é a volta de Luiz em uma vi-
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sita a casa dos pais, o reencontro com os familiares, a apresentação 
de um contexto que será recorrente no romance.

Nessa seção do romance, Luiz, depois da morte da mãe, reme-
xendo seus pertences, que seriam destinados para doação, encon-
tra um maço de cartas “cuidadosamente enfeixadas com barbante” 
(Ruffato, 2007: 17). Correspondência guardada desde a mudança do 
irmão para São Paulo em busca de melhores condições, irmão este 
falecido em um acidente na estrada. Essa devoção da mãe ao irmão 
é o motor da narrativa, da reconstrução de um passado familiar, no 
qual Luiz também está diretamente envolvido. O narrador ‘Luiz’, na 
seção “Explicação”, acrescenta a seguinte nota: “*As cartas reprodu-
zo-as integralmente, apenas utilizando e corrigindo a ortografia e 
muito raramente a pontuação – procurei manter sua quase-oralida-
de” (Ruffato, 2007: 18)

A tentativa de ser “fiel” na reprodução das cartas declara uma 
vontade de “real”, uma intenção de legitimar o fato por meio da sua 
‘voz’, da sua ‘presença’; tenta estabelecer uma espécie de confiança, 
de pacto entre o ‘Luiz’, que aqui pode ser facilmente ligado à ima-
gem de Luiz Ruffato, o escritor, e o leitor do romance. 

Inicia-se, então, a seção “As cartas”, que tem como dedicató-
ria a seguinte frase: “Para você, que já me esqueceu”. A partir deste 
momento, temos a confusão: quem narra essas histórias? É possí-
vel identificar a construção de “si” agora com a personagem “Luiz”? 
Acreditamos que sim. 

Apesar da “entrega” da narração a José Célio, com a exposição 
das cartas, gera-se um jogo de narradores, por causa da utilização 
de notas referendadas pela expressão NA, que pode ser entendida 
como Nota do Autor. No decorrer do romance, há a encenação, por 
meio das cartas, de uma vida em Diadema, os medos, o trabalho, 
a saudade de casa, as pessoas que o ajudaram em momentos difí-
ceis, o deslumbramento com aquela nova espacialidade, o namoro, 
a preocupação com a saúde do pai, a compra do carro, tudo era nar-
rado pelas cartas destinadas à mãe. 

A relação com o irmão ‘Luizinho’ também é descrita em mui-
tas das cartas. Constrói-se a figura de irmão querido, um garoto es-
tudioso, que gosta de futebol, que “ainda vai longe! Meu sonho é 
ver ele encaminhado para o Senai” (Ruffato, 2007: 48).
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Mas a questão dessa narrativa em torno da “construção de si” 
não está apenas no que é narrado nas cartas, mas no deslizamento 
do personagem à pessoa, autor, Luiz Ruffato, com as notas explica-
tivas NA. As cartas são infiltradas por uma voz que também narra 
em primeira pessoa e que acompanha as “brechas” das cartas. As 
notas atualizam dados, como por exemplo, na carta escrita ainda na 
cidade de São Paulo —pois depois ele vai para Diadema—, na qual 
ele conta para a mãe o quanto está ganhando, com a seguinte frase: 
“Mãe, a senhora não acredita, estou ganhando 748 cruzeiros!” (p.25) 
Essa novidade é interrompida pela seguinte nota “*N.A.: Equivalen-
te, à época, a quatro salários mínimos.” (Ruffato, 2007: 25) 

Outro processo similar é a intrusão para “complementar” o que 
foi dito pelo narrador das cartas, como aconteceu em uma carta escri-
ta já em Diadema, em que José Célio contava sobre a comemoração 
da pensão pela vitória do Brasil contra a seleção de Portugal no Ma-
racanã. A nota é a seguinte: “*NA: O Brasil conquistou o título de cam-
peão da Taça Sequicentenário da Independência com uma vitória de 
um a zero sobre a seleção portuguesa, no dia 9 de julho de 1972” (Ru-
ffato, 2007: 45). Argumento real e verificável em sites da internet. 

Outra nota do autor interessante para pensarmos uma pos-
sível construção de “si” é a do dia 1º de maio —dia do trabalhador:

*NA: É provável que uma carta, anterior a esta, tenha se ex-
traviado ou perdido, porque não há maiores comentários a res-
peito da visita da família da Nena à nossa casa, naquele março 
de 1973. Lembro-me bem desses dias, que foram de azáfama e 
descobertas. A Lúcia se portou excelente, não só cedendo sua 
cama, como se tornando íntima da cunhada. Dona Germana e 
minha mãe passavam os dias em intermináveis conversas, ape-
sar de, mais tarde, perceber nódoas de ciúmes. Eu me apaixo-
nei por Eliane, ardência sucumbia a lonjura: meu primeiro beijo, 
meu primeiro afastamento (Ruffato, 2007: 54).

Quem narra? Luiz, Luizim, Luizinho ou Luiz Ruffato? Quem 
preenche essas lacunares memórias? E, se as preenche, por que uti-
lizar-se de uma nota (Nota do Autor?)? A confusão entre o persona-
gem e a pessoa é evidente, embora seja incoerência observarmos 
um ‘mesmo’ entre o eu que narra e o eu de quem se fala, estando 
a relevância não em detectar uma ficção “verdadeira”, mas apenas 
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uma ficção de criação de “si”. Até porque, para além de uma comple-
tude do sujeito, sabemos da impossibilidade de narrar-se, ‘comple-
tamente’. Apesar de um possível desejo de narrar-se essa intenção 
totalizante da vida não se concretiza como “algo em si mas apenas 
um acontecimento textual” (Duque-estrada, 2009: 53).

O ‘narrador-autor’ interfere no irmão-narrador4 para esclare-
cer curiosidades, já que buscou retratar fielmente as cartas do irmão 
e se deparou com uma carta que difere das demais, na qual, como 
não poderia deixar de ser, anuncia a ausência da assinatura de José 
Célio: “*NA: Curiosamente, esta é a única carta que não traz assina-
tura” (Ruffato, 2007: 58). Sem dúvida, a intenção é de nos parecer 
um narrador, no mínimo, confiável, que poderia ocultar o fato de 
a assinatura não estar ali e apenas incluí-la, mas, como afirmou no 
início do livro, tentaria ser fiel e não modificaria as cartas. E, nesse 
sentido, é interessante observar uma reportagem realizada por Fa-
brício Carpinejar (2008), na qual temos as considerações do crítico e 
escritor, e a própria visão de Ruffato sobre o gênero e a veracidade 
dos fatos:

Ao lado do diário, a epístola é um implacável recurso narrati-
vo (pressupõe o diálogo com outrem enquanto o diário cede ao 
diálogo consigo). Comove e se impõe pela interlocução direta 
e sincera. Pode-se duvidar de qualquer coisa, menos de sua ve-
racidade. É uma conversa à beira da decisão, demarcando uma 
despedida, uma confissão ou um pedido de perdão. Algo como 
um segredo partilhado: taquicardia e mancha. O ficcionista Luiz 
Ruffato destaca a força de sua transparência: “A narrativa tradi-
cional, mesmo em primeira pessoa, é seletiva - o leitor desconfia 
que o autor está escondendo algo dele. Na epistolografia, não, a 
sensação é de que nada nos está sendo omitido” (Ruffato, 2008, 
grifo nosso).

Essa sensação descrita por Ruffato parece potencializada pela 
intrusão desse segundo narrador (narrador-autor?), que, por meio 
de suas notas, demonstra sua experiência, diz —sem dizer— “eu es-
tive ali, eu vivenciei, eu sei, eu garanto”. A próxima nota do autor 
dialoga com essas considerações: “*NA: O Brasil venceu o Zaire por 

4 Expressão utilizada no posfácio “Sempre-em-construção” de autoria de Heloisa Pie-
tro, p. 104.
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três a zero, passou para as fases seguintes e, aos trancos e barrancos, 
terminou em quarto lugar naquela copa” (Ruffato, 2007: 64). 

As cartas são devidamente identificadas pela cidade, dia, mês e 
ano de seu envio, exceto uma, que, apesar de não ter data, tinha o ca-
rimbo postal:  “*NA: Embora não datada, esta carta provavelmente foi 
escrita no dia 18 de agosto de 1974, já que o carimbo postal é do dia 
19 de agosto de 1974” (Ruffato, 2007: 67). Essa construção detalhista 
acaba se aproximando do que Barthes (1971) nomeia como “efeito de 
real”, o “real” que deve ser entendido como código de representação, 
logo, uma realidade construída por meio da linguagem.

As últimas cartas demonstram a alegria de Célio por ter com-
prado seu carro, pelo anseio de levá-lo para Cataguases, e a tenta-
tiva de tranquilizar a mãe, pois, iria revezar a direção até a cidade 
de Leopoldina. A nota do autor vem, com a notícia da morte, com 
“olhos derramados de saudade”, para nos apropriar da expressão de 
Heloísa Pietra: 

*NA: Esta, a última carta escrita por meu irmão. O colega 
dele, se existiu, não o acompanhou. Digo se existiu porque às 
vezes me pego imaginando que sua intenção era viajar sozinho 
mesmo, inventando o companheiro que dividiria a direção ape-
nas para tranqüilizar minha mãe. A polícia rodoviária informou 
que ele provavelmente dormiu ao volante, atravessando a es-
trada e metendo-se por sob um caminhão. O que importa é que 
nos deixou uma semana após completar 26 anos, aberta uma 
chaga nunca mais cicatrizada (Ruffato, 2007: 98).

Voltemos, então, às entrevistas de Ruffato falando sobre a sua 
“história” familiar, que, de modo declarado, se relaciona à história 
desse romance. Existem duas versões sobre a estadia —moradia— 
de José Célio em Diadema.

A primeira declaração que selecionamos foram esclarecimen-
tos concedidos à Revista Cultura logo um ano após o lançamento 
do livro. E temos o seguinte esclarecimento:

Meu irmão, José Célio, morou em Diadema durante alguns 
meses de 1974, e morreu em 1978. Eu queria muito recuperar 
a memória dele, mas também resgatar esse período extrema-
mente importante da história brasileira. Nas cartas, que ele infe-
lizmente não escreveu, procuro assumir a identidade dele e des-
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crever os acontecimentos com os olhos de alguém que, embora 
não compreendendo o alcance das modificações que se proces-
savam à sua volta, participa efetivamente dessas modificações”, 
esclarece (Ruffato, 2008).

Em questionamento nosso, respondido por e-mail, sobre a 
possível confusão de leitores entre os personagens de ficção e pes-
soas reais, Luiz Ruffato afirma que: 

[...] Ocorreram alguns “reconhecimentos” que estão na na-
tureza do leitor e não na construção ficcional. Porque o leitor 
lê não o que o autor escreveu, mas a sua própria experiência. 
Ou seja, o leitor busca no livro algo que preencha sua expec-
tativa. Há casos como o de um leitor que transformou algumas 
histórias constantes do segundo volume do Inferno Provisório, 
O mundo inimigo, em parte integrante e essencial de sua me-
mória de infância. Há outro caso, de um sujeito que jurava ter 
conhecido meu irmão em Diadema, após ler De mim já nem se 
lembra, sendo que trata-se de um personagem e que, além de 
tudo, nunca morou naquela cidade. (Ruffato, 2011, grifo nosso)

Voltamos, então, ao pressuposto da constituição de ‘versões’ 
nas declarações públicas. Embora, como já afirmamos, a verdade 
não seja o foco da questão, faz com que pensemos. Não será a ‘fic-
ção’ que fornece dados para a construção de versões do ‘real’? Sem a 
possibilidade de findar a discussão sobre a construção de subjetivi-
dades na invenção de “si” nas entrevistas e na obra, nos apropriamos 
da discussão de Arfuch sobre o gênero:

[...] A entrevista de autores se desdobra como um suplemen-
to necessário. O que é dito ali não só tende a alimentar a lógica 
insaciável do mercado, a (auto) produção do autor como figura 
pública, sua imagem como ícone de vendas, como suporte do 
gesto da assinatura —essa voracidade fetichista que anima fei-
ras de livros e lançamentos—, mas também a relação, antiga e 
fascinante entre autores e leitores, por caminhos —perguntas— 
que escapam ao texto e nem por isso lhe são totalmente alheios 
[...] (Arfuch, 2010: 236).

Tal vez, assim, possamos demonstrar a importância de estudos 
que se voltem a pensar as entrevistas de escritores e a interferência 
das mesmas na constituição de obras, e, além disso, pensar nas obras 
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para a constituição de entrevistas, assim justificando nossos movi-
mentos “Da pessoa ao personagem” e “Do personagem à pessoa”.
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Sin título. Obra de Antonio Carranza.


