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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa busca investigar como se dão as relações dialógicas e            
intertextuais em O Grifo de Abdera, romance do escritor paulistano Lourenço           
Mutarelli (1964 - ), obra especial por ter em sua narrativa principal encartada uma              
história em quadrinhos. A partir dos conceitos de “diálogo” e “intertertextualidade”,           
desenvolvidos a partir dos escritos do filósofo e crítico russo Mikhail Bakhtin e de              
seus comentadores no ocidente, tentamos mostrar como o conceito e suas           
interpretações foram sendo difundidas e reinterpretadas a partir do tempo. A partir            
de textos de Julia Kristeva, responsável pela difusão de seu conhecimento na            
Europa e Américas, Paulo Bezerra, seu principal tradutor no Brasil, Beth Brait, uma             
das principais especialistas na obra bakhtiniana no País e José Luiz Fiorin,            
trazemos à luz as polêmicas acerca dos termos e seu entendimento. Partindo da             
leitura da obra, traçamos um caminho teórico que passa por autores como Roland             
Barthes e seu conceito de álbum em oposição ao livro, além de T.S. Eliot e Albert                
Camus para chegar à definição das diferenças entre relações dialógicas (que se dão             
a partir do texto, mas com elementos exteriores ao texto) e intertextuais (que se dão               
a partir do texto e que tem elementos estritamente textuais). Ao analisar a obra em               
questão, traçamos uma tipologia das diferentes relações encontradas em uma obra           
literária e como esse tipo de relação está presente em qualquer narrativa literária             
em relação a seus pares e seu contexto histórico e social. 
 
Palavras-chave: O Grifo de Abdera, Lourenço Mutarelli, literatura brasileira, literatura 
contemporânea, Bakhtin, histórias em quadrinhos, diálogo, intertextualidade. 
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ABSTRACT 
 

 
This research seeks to investigate how the dialogical and intertextual relations occur            
in the novel O Grifo de Abdera, by São Paulo’s writer Lourenço Mutarelli (1964 -), a                
special work for having a comic book inserted in its main narrative. Based on the               
concepts of “dialogue” and “intertertextuality”, developed from the writings of the           
Russian philosopher Mikhail Bakhtin and his commentators in the West, we try to             
show how the concept and its interpretations have been spread and reinterpreted            
over time. From texts by Julia Kristeva, responsible for the dissemination of his work              
in Europe and the Americas; Paulo Bezerra, its main translator in Brazil; Beth Brait,              
one of the main specialists in the Bakhtinian work in the country; and the critic José                
Luiz Fiorin, we bring to light the controversies about the terms and their             
understanding. Starting from the reading of the novel, we trace a theoretical path that              
goes through authors such as Roland Barthes and his “album” concept as opposed             
to the “book”, T.S. Eliot and Albert Camus to arrive at the definition of the differences                
between dialogical relations (which take place from the text, but with elements            
outside the text) and intertextual relations (which take place from the text and which              
have strictly textual elements). When analyzing the work in question, we draw a             
typology of the different relationships found in a literary work and how this type of               
relationship is present in any literary narrative in relation to its peers and its historical               
and social context. 
 
Keywords: O Grifo de Abdera, Lourenço Mutarelli, brazilian literature, contemporary 
literature,Bakhtin, comic books, dialogue, intertextuality 
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Introdução 
 

O presente estudo começa com uma afirmação: todas as obras literárias se            
relacionam, em alguma instância. Seja no momento de sua concepção, no ponto em             

que entram no mercado editorial, seja na última ponta do processo: o momento da              

leitura. Não importa o gênero, tamanho, qualidade literária, é inevitável reconhecer           
nelas traços estilísticos, ideológicos ou uma “herança” da tradição que as           

antecedeu. É sobre essas relações que falaremos ao longo das próximas páginas. 
Visa ainda compreender como se dão as relações de Intertextualidade e           

Dialogismo entre obras literárias, tanto interna (com elementos relacionados ao          

próprio texto) quanto externamente (com elementos extratexto, relacionados ao         
contexto literário e social em que uma obra está inserida). Estas relações, presentes             

— em algum grau — em todas as obras literárias são responsáveis por expandir a               
experiência de leitura. 

Este trabalho parte do estudo do romance O Grifo de Abdera (2015), escrito e              

ilustrado por Lourenço Mutarelli (1964), para discutir e exemplificar algumas dessas           
relações. A escolha desta obra se detalhará mais à frente, mas se dá principalmente              

por uma característica bastante especial: trata-se de um romance que tem inserido            
dentro de seu enredo uma outra obra literária. Este intrincado jogo metalinguístico            

— ou metaliterário — nos será muito rico na análise destas relações. 

E esse jogo, da narrativa inserida na narrativa-mãe da obra, serve para            
construí-la ao mesmo tempo que a complementa, dando inclusive indícios de           

acontecimentos que estão por vir no enredo da mesma. É como se preenchesse, de              
forma engenhosa, o não-dito literário, sem, porém, esgotá-lo ou empobrecê-lo. Mas           

ampliando-o com outras camadas. O mesmo acontece com as relações dialógicas           

dessas histórias. Os elementos que fazem referência ao universo em que as            
narrativas estão inseridas são indicativos e ajudam a significar as personagens e            

pontos da história. 
A partir de conceitos inicialmente elaborados por Bakhtin, depois         

desenvolvidos por Julia Kristeva e questionados por José Luiz Fiorin e Paulo            

Bezerra, buscamos refletir como obras, especialmente as que têm narrativas          
paralelas inseridas à narrativa principal, se relacionam internamente e como os           

procedimentos utilizados por estes autores podem nos ajudar a entender como           
obras de diferentes contextos e períodos históricos mantém relações dialógicas.  
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Antes, ao tratar do enredo do romance e sua estrutura, faremos uma breve             
discussão acerca de conceitos de alguns autores que versaram sobre o assunto, em             

especial Roland Barthes, Walter Benjamin e Albert Camus. 
O objetivo central do trabalho poderia ser localizado em uma análise da obra             

de Mutarelli com o intuito de destacar o jogo intertextual que nela se dá; tendo ainda                

como objetivos secundários salientar a importância desses diálogos na obra do           
autor e, ainda, contribuir para os estudos críticos. 

E, em outra medida, a própria produção desta dissertação é, em si, uma             
aplicação da ideia central do trabalho. Todo contato com uma obra artística é,             

consciente ou inconscientemente, um exercício dialógico. Ao ouvir uma canção, por           

exemplo, relacionamos aquela à todas as outras que conhecemos em busca de            
semelhanças e diferenças; ao ver uma obra visual em um museu, consultamos um             

“catálogo” em nossa memória para entender como melhor situá-la; escolhemos          
nosso próximo filme ou nosso próximo jantar a partir desse mesmo catálogo.            

Estamos o tempo todo fazendo associações para determinar o que gostamos ou            

desgostamos, o que queremos ou não conhecer ou quando vamos nos aventurar            
pelo desconhecido. 

É justamente esse o processo de uma pesquisa acadêmica, seja qual for seu             
nível. O caminho é bastante semelhante: a partir de um objeto (neste caso uma obra               

literária textual) vamos estabelecer relações dialógicas entre outros textos para          

tentar iluminar alguns de seus pontos. Quanto maior o repertório, mais assertiva            
tende a ser a escolha. Assim como nos exemplos citados acima, tanto a escrita              

deste trabalho, com as escolhas de trechos, conceitos e autores citados, quanto a             
sua leitura neste momento, o que estamos fazendo são relações dialógicas e            

intertextuais: da obra com os teóricos aqui escolhidos, destas escolhas com           

conceitos, teóricos e textos que o leitor deste trabalho tem em seu catálogo e fará               
as associações. É sobre essas associações — que comumente chamamos de           

referências — que falaremos nas próximas páginas. 
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Capítulo 1: Um Autor que vai além de seu rótulo mais conhecido 
 

Lourenço Mutarelli é paulistano e desde muito cedo esteve envolvido com as            
artes visuais. Cursou a faculdade de Belas Artes entre 1983 e 1985 logo             

conseguindo um trabalho em um dos estúdios mais famosos de histórias em            

quadrinhos do País: Maurício de Sousa Produções, onde trabalhou por três anos            
como desenhista de cenários — o que faz com que leitores da minha geração              

tenham, curiosamente, tido contato com a arte de Mutarelli durante sua           
alfabetização nas páginas da Turma da Mônica. 

No final dos anos 80, lançou alguns fanzines com destaque para dois títulos:             

Over-12 (1988) e Solúvel (1989), ambos editados por um nome de peso no mercado              
de quadrinhos brasileiro: Francisco Marcatti (1962). Ambos os trabalhos tiveram          

cerca de 500 exemplares impressos mas não alcançaram grande sucesso comercial           
— na data de produção deste trabalho, nenhum destes trabalhos considerados a            

estreia de Mutarelli em obras autorais tiveram reedições. Seus números são itens de             

grande valor de mercado entre colecionadores de quadrinhos independentes. Ainda          
sem o reconhecimento que viria anos depois, Mutarelli já estava inserido no            

mercado editorial. 
A obra que realmente alavanca a carreira do autor é Transubstanciação           

(1991). Ali Mutarelli passa a ser reconhecido pelos seus pares, por leitores e             

especialmente pela crítica especializada. Nos anos seguintes, ele é múltiplas vezes           
vencedor dos dois principais prêmios do mercado de quadrinhos brasileiro: Troféu           

HQMix de melhor desenhista nacional em 1994, 2000, 2001 e 2002; Troféu HQMix             
de melhor roteirista nacional em 1999, 2003, 2005 e 2007; Prêmio Angelo Agostini             

de melhor desenhista em 1992; Prêmio Angelo Agostini de melhor lançamento em            

2000 por O Dobro de Cinco; Prêmio Angelo Agostini de mestre do quadrinho             
nacional em 2012 e 2014 (sendo o primeiro autor a ganhar mais de uma vez essa                

categoria). Entre os anos 1990 e a primeira década dos anos 2000, lança diversos              
trabalhos, alguns deles com grande destaque como Desgraçados (1993), Eu Te           

Amo, Lucimar (1994) Sequelas (1998), e a quadrilogia O dobro de cinco (1999), O              

rei do ponto (2000), A soma de tudo 1 (2001) e A soma de tudo 2 (2002), que foram                   
compilados em 2012 no álbum Diomedes. 

Em 2002 tem seu primeiro romance editado: O Cheiro do Ralo, adaptado em             
2006 para o cinema por Heitor Dhalia. Aí começa uma segunda parte da carreira de               
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Mutarelli, não “só” como autor de histórias em quadrinhos, mas agora como autor de              
romances propriamente ditos. Vieram então O Natimorto (2004), A Arte de Produzir            

Efeitos sem Causa (2008), Nada me Faltará (2010) entre outros. 
* 

Mas há um fato decisivo na vida de Mutarelli, que influenciaria toda sua             

produção — e, por consequência, a grande maioria das análises de sua obra. Em              
1988, alguns amigos acharam que seria um trote engraçado forjar um sequestro do             

então quadrinista iniciante. Mutarelli foi abordado por dois rapazes, encapuzado e           
colocado no porta-malas de um carro, onde ficou por cerca de 30 minutos, enquanto              

rodavam com ele pela cidade, sob ameaças de violência e morte. Ao chegar ao              

“destino final”, o local era, na verdade, uma festa surpresa. O ocorrido causou um              
surto e uma crise depressiva grave, que o acompanha desde então. O fato já foi               

amplamente contado e recontado em entrevistas e retratado no álbum Réquiem,           
publicado junto da edição de Transubstanciação e posteriormente em outros          

volumes. 

Este traço da personalidade de Mutarelli é quase todas as vezes levantado            
quando se fala sobre sua obra. “Doido”, “Louco” e outros adjetivos correlatos são             

quase sempre associados ao autor e sua obra quando seu nome é levantado em              
uma roda de conversa. 

Isso se reflete em outros trabalhos acadêmicos sobre o autor e sua obra.             

Entre as consultadas nas etapas iniciais de pesquisa deste trabalho, destaco o de             
Guilherme Mariano Martins da Silva, da Unesp de São José do Rio Preto, que              

discute os romances anteriores de Mutarelli em Os diálogos interestruturais na obra            

de Lourenço Mutarelli: hibridismos e experimentações nas fronteiras entre o          

romance e o romance gráfico (2015). Embora seja um trabalho muito bem            

elaborado, trata de questões sobre a forma de diferentes obras do autor, que não é               
o enfoque aqui. Já sobre o Grifo de Abdera, encontramos apenas uma dissertação             

defendida: “Fechem este maldito livro”: A insuficiência da escrita em O grifo de             

Abdera (2018), de Renata Manoni de Mello Castanho, da Faculdade de Filosofia,            

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Embora trate da mesma             

obra, o trabalho aborda questões estilísticas do texto que não também não serão o              
foco da nossa análise. Em ambos, assim como em outros trabalhos, a questão             

psicológica é sempre um ponto marcante das análises. Embora seja uma           
característica indissociável do autor, portanto relevante para a análise de sua obra,            
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buscamos aqui um outro olhar: mostrar que o autor — e esta obra em específico —                
não poderia se restringir apenas a questões de cunho psicológico; e que, por             

possuir interesse literário, não se limita a essa leitura à sombra da intimidade             
pessoal do autor. Que pode ser lida e estudada como uma obra complexa,             

relevante, e que o fazer literário do autor extrapola sua condição psicológica. 

Também é relevante apontar que, ainda que Mutarelli tenha recebido certa           
atenção da crítica especializada e da academia, ainda não é um autor consolidado             

entre os grandes da Literatura Brasileira. Por ser um autor com a obra ainda em               
construção, por ser um autor oriundo de uma arte literária por muitos vista como              

“menor” (as histórias em quadrinhos), por todas essas questões psicológicas… Fato           

é que Mutarelli não é uma unanimidade, não é mesmo um autor conhecido fora de               
algumas esferas, e nem tem, a meu ver, pretensões de o ser, de pleitear um lugar                

entre os clássicos. Essas características também foram importantes para a escolha           
deste autor na presente análise. Essa característica vai se refletir — como veremos             

em detalhes no capítulo 3 — em diversos aspectos de sua escrita, em especial              

desta obra. 
E o mesmo acontece com a obra escolhida. O Grifo de Abdera não figura              

entre as principais obras do autor. Diferente de O Cheiro do Ralo ou O Natimorto,               
não foi adaptada para outras mídias (cinema e teatro, respectivamente). Em uma            

primeira leitura, parece até uma obra despretensiosa, protocolar, quase feita para           

cumprir tabela ou o contrato com a editora. Mas algo ali acabou por me chamar a                
atenção e a cada leitura, a cada aprofundamento, foram ficando mais claras as             

várias camadas ali contidas. Por isso que, mesmo sendo uma obra “menor” na             
carreira do autor, foi a escolhida para esta análise. 

O Grifo de Abdera é a sétima das incursões do originalmente quadrinista            

Lourenço Mutarelli ao mundo dos romances. Neste livro, publicado pela Companhia           
das Letras em 2015, Mutarelli “retoma” sua arte original ao inserir no meio da              

narrativa uma história em quadrinhos criada pelos personagens.  
Esta inserção foi decisiva na escolha da obra para essa análise. Há ao longo              

da história da literatura, diversos personagens autores ou leitores. Temos diversos           

exemplos de romances, contos, novelas em que uma personagem está lendo ou            
escrevendo uma história fictícia, lendo um livro que já existe, assistindo a um filme              

etc. Mas poucas vezes temos contato com a integralidade deste texto citado. É o              
que acontece em O Grifo de Abdera. Sabemos que um dos personagens está             
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escrevendo uma história em quadrinhos, cita trechos, fala sobre o processo. Mas            
em determinado momento da narrativa, temos a história em sua forma integral. E             

podemos ver como essa história secundária se relaciona com a história principal. 
 

1.1 O Grifo de Abdera: um enredo complexo 
 

No romance, o narrador, Mauro Tule, descobre-se com um “duplo”, o           

professor e quadrinista amador Oliver Mulato, a quem passa a influenciar ao mesmo             
tempo que quer saber mais sobre sua vida após uma estranha conexão.  

Mauro é um escritor que junto de um desenhista, lançou vários quadrinhos            

sob o pseudônimo de Lourenço Mutarelli (o verdadeiro autor da obra). Após a morte              
do parceiro desenhista, ele, que não sabe desenhar, se lança em uma “carreira             

solo” como romancista. E vê em Oliver a chance de retomar uma parceria e acaba               
estreitando a relação entre ambos.  

Oliver era um atleta que após um acidente, vê a carreira encerrada e passa a               

desenhar como passatempo enquanto se recupera no hospital. Depois, frustrado          
com a interrupção da carreira esportiva, leva uma frustrada vida como professor de             

um colégio particular. 
Um dos artifícios que usa para criar cenas de suas histórias em quadrinhos é              

copiar imagens de filmes pornogŕaficos dos anos 70 que servem como cenário para             

suas histórias. Em meio a um divórcio conturbado, faz uma edição independente de             
XXX, seu álbum em quadrinhos. 

Ao longo do livro vemos a história de Oliver sendo contada por Mauro antes e               
após acontecer a estranha ligação entre os dois.  

Vemos também o processo de criação desse “avatar” Mutarelli. Segundo          

Mauro, a imagem que nós, leitores, vemos do escritor em entrevistas e eventos             
literários é, na verdade, Mundinho, um contraventor que aceitou se passar por            

escritor para aproveitar as viagens que a carreira propunha 
 

A estranha conexão com Mauro se dá um dia sem querer. Oliver havia lido o               

romance Uma Ocasião Exterior, estreia de Mauro com seu nome verdadeiro e o             
encontra no metrô. Mauro já sabia que os dois “eram o mesmo” e uma das faces                

dessa dominação por parte dele passa por um estranho hábito, que leva Oliver à              
ruína pessoal: Mauro colecionava frases pornográficas. E as colocava no Google           
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Tradutor para que fossem lidas em voz alta traduzidas para o espanhol.            
Involuntariamente, Oliver as reproduzia em momentos inadequados, o que leva ao           

divórcio e à demissão do emprego de professor de Educação Física em uma escola              
de classe alta. A partir daí, vai morar em um quarto de pensão e aposta na carreira                 

de desenhista, o que leva a esse laço com Mauro. 

Vemos a partir de então o que acontece com Oliver depois do encontro. Ele é               
ajudado por uma ex-colega, Gilda, que o indica para um novo emprego e o convida               

para morar com ela e a mãe. Gilda é apaixonada por Oliver, que se envolve com                
uma professora na nova escola, Marina. A relação dos dois vai ficando complicada,             

Gilda e Oliver têm alguns encontros amorosos, mas quando ele decide ir morar             

novamente sozinho, Gilda se revolta e a história caminha para fins trágicos. 
Após uma noite de sexo em seu novo apartamento, Gilda o esfaqueia e             

desmembra partes de seu corpo em um plano para se livrar aos poucos do cadáver.               
O plano não é concretizado e sabemos por Mauro que Gilda será condenada no              

futuro. 

* 
Durante toda a narrativa, Mauro desnuda o processo de criação de suas            

obras, especialmente do Grifo de Abdera, conversando em diversos momentos com           
o leitor, num intrincado processo metaficcional.  

E uma parte importante deste intrincado processo se dá pelas escolhas e            

pela construção desse narrador. É a partir dele que começamos a analisar a obra              
com um pouco mais de profundidade. 

 
1.2 O papel do(s) Narrador(es) 
 

Essa relação entre um autor/narrador que é ao mesmo tempo um outro            
personagem, ciente de seus pensamentos e que manipula essa relação em alguma            

medida é o ponto de partida da análise que veremos a seguir.  
 

Para nos debruçarmos sobre o romance em questão, começaremos a olhar           

para alguns conceitos: a questão do narrador, principalmente sob as ópticas de            
Walter Benjamin e Roland Barthes, uma breve reflexão sobre o gênero romance, de             

acordo com conceitos de Albert Camus e, por fim, uma revisão do mito homérico do               
canto das sereias a partir do deste narrador do romance. 
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Em Magia e Técnica, arte e política - ensaios sobre literatura e história da              

cultura, o filósofo alemão Walter Benjamin traz algumas questões que podem nos            

ajudar a compreender melhor o papel do narrador Mauro Tule em O Grifo de              

Abdera. 

Benjamin separa em dois tipos os narradores: o “mestre sedentário”, dotado           

de experiência regional, profunda, arraigado no passado; e o ”artífice viajante”:           
viajado, dotado de conhecimento amplo, visão de mundo e de futuro. (BENJAMIN,            

2012, p. 215). 
Tule, nesta narrativa, mais se encaixaria no modelo de “artífice viajante”,           

embora o deslocamento físico no romance não passe de alguns bairros. É ele             

porém que vai nos encaminhar pelas digressões passadas e pelas visões do futuro             
das personagens. Como tudo sabe sobre essa estranha relação que tem com Oliver             

Mulato, Tule é quem nos conduz pelas histórias das personagens, pela intrincada            
trama que gerou o “avatar” Lourenço Mutarelli e nos faz conhecer a atormentada             

mente do professor/quadrinista. É o narrador dotado dessa “visão de futuro” que            

trata Benjamin e que vai servir de influência profissional para Oliver em sua nova              
empreitada no mundo da nona arte (como são conhecidas as histórias em            

quadrinhos, ou narrativas gráficas). 
Outro trecho da obra de Benjamin também nos esclarece uma faceta deste            

narrador.  

 
“O que distingue o romance de todas as outras formas de           
prosa — contos de fadas, lendas e mesmo novelas — é           
que ele nem procede da tradição oral nem a alimenta.          
Ele se distingue, porém, especialmente da narrativa. O        
narrador retira o que ele conta da experiência: de sua          
própria experiência ou da retratada por outros”       
(BENJAMIN, 2012, p. 217) 

 

Podemos ver em O Grifo de Abdera essa experiência como força motriz do             
romance. O jogo entre real e imaginário está presente desde as primeiras páginas.             

Esse narrador é Mutarelli (o fictício); é também Mauro (o ficcional) e é ainda o               

Mutarelli “real”, desnudando ali seu fazer literário. E este jogo “engana” o leitor e traz               
uma falsa sensação de estar lendo uma história autobiográfica.  
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Roland Barthes, em sua aula de 19 de janeiro de 19801 ao tratar sobre a               
“escrita de vida” trará o conceito de biografema e a divisão dos “eus” que escrevem               

essa narrativa: Persona (a pessoa civil, cotidiana, que vive independentemente da           
escrita); Scriptor (o escritor como imagem social, aquele de quem se fala, se             

comenta); Auctor (o “fiador” do que se escreve, o pai da obra) e o Scribens (aquele                

que vive cotidianamente a escrita). 
Ora, Mutarelli nos traz ao mesmo tempo, a representação desses quatro           

“tipos”, como chama Barthes, nas páginas de sua narrativa: Mauro e Oliver são             
Auctor, ao mesmo tempo que são Scribens no fazer de suas narrativas contadas ao              

longo de O Grifo de Abdera; Mundinho representa o Scriptor desta relação;            

enquanto narra sobre sua vida cotidiana e o que leva aos fatos descritos no              
romance, Mauro é também Persona (de quem a produção desse tipo de “escrita de              

vida” é dependente, já que esse narrador justamente narra sobre suas experiências. 
Este narrador está o tempo todo nos contando sua própria história, embora            

use, ao longo do texto, recursos para nos fazer pensar o contrário. Tule diz:  

 
Apesar do protagonista dessa história ser Oliver, vou ter         
que falar de mim muitas vezes. Afinal, eu também sou          
ele. E, embora as pessoas não percebam, nós somos         
idênticos. isso me espanta (MUTARELLI, 2015 p. 19) 

 
Mais um indício deste jogo e deste “bastidor” que Mutarelli nos deixa visitar             

na obra. Isso é comum com vários autores: muitos de seus protagonistas têm             

características (idade, tipo físico, ocupação) bastante próximos do escritor. Com          
Mutarelli isso não é diferente — mas se evidencia de maneira especial nesta obra. 

Ainda que não se tenha lido nenhum dos mais de 20 quadrinhos de Lourenço              
Mutarelli, ou nenhum de seus outros sete romances, é difícil dissociar o autor de sua               

narrativa quando um de seus personagens, o narrador, conta que lança livros (com             

os mesmos nomes que os lançados por Mutarelli ao longo de sua carreira) sob um               
pseudônimo que coincide com o nome do escritor.  

O artifício, ou procedimento, escolhido por Mutarelli neste romance é          
bastante engenhoso neste sentido. Embora, como afirmado anteriormente, essa         

obra pareça menor dentro da obra do autor e tenha um enredo aparentemente             

1 BARTHES, Roland. A preparação do Romance vol. II: A obra como Vontade. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. p. 173. 
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simplório (a história de um homem que enfrenta uma ruína pessoal, está se             
recuperando e é morto por uma amante tomada pelo ciúme), é justamente nesse             

jogo narrador/personagem/autor que está sua característica mais rica. 
Ao conhecer sua obra, saber de suas batalhas contra os distúrbios mentais e             

estar familiarizado com os temas — por vezes perturbadores — de suas criações             

literárias, percebe-se que o narrador da história tem, e muito, de Mutarelli. A análise              
da obra — por mais que anteriormente citado, é o que queremos não fazer aqui —                

torna-se difícil de ser feita desassociando-se o criador da criação. Ele acaba, em             
alguma instância, “entregando sua confissão”, como refuta Barthes. 

Contudo, outro conceito do crítico francês encaixa com o que temos nas            

páginas de Grifo de Abdera. Mauro é, sim, o scriptor que Barthes vai citar em seu                
texto: 

 
(...) sucedendo ao Autor, o scriptor não tem já em si           
paixões, humores, sentimentos, impressões, mas sim      
esse imenso dicionário onde vai buscar uma escrita        
que não pode conhecer nenhuma paragem: a vida        
nunca faz mais do que imitar o livro, e esse livro não é             
ele próprio senão um tecido de signos, imitação perdida,         
infinitamente recuada. (BARTHES, 2004, p. 60) 

 

É ele quem vai costurar esse tecido de signos, aqui representado em            

citações em um vai e volta constante entre ficção e realidade, com referências a              
lugares, estabelecimentos e personalidades reais, várias delas reconhecíveis por         

quem acompanha o universo da literatura contemporânea (principalmente em São          
Paulo, onde a história se passa e onde vive Mutarelli). 

E é justamente este tecido o nosso objeto de estudo no presente trabalho.             

Sendo este tecido as muitas referências — internas e externas, textuais e            
não-textuais —, são as relações intertextuais e dialógicas as linhas que farão essa             

costura.  
* 

Mais à frente, no fim do romance, vai se “retratar” com o leitor. O artifício não                

é totalmente verdadeiro, já que, ao conhecermos a história de Oliver, estamos,            
também, conhecendo a de Mauro, numa relação de alteridade que permeia toda a             

narrativa. 
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Eu mesmo não me dei a vocês de maneira honesta.          
Porque até aqui omiti muita coisa sobre a minha vida. Até           
mesmo sobre aspectos práticos e cotidianos que       
poderiam não só desviar a atenção de vocẽs do foco          
narrativo. Mais do que isso, poderiam pôr em risco minha          
autoridade como narrador. (MUTARELLI, 2015 p. 224) 

 

Ao fazer essa digressão e ao conversar explicitamente com o leitor, Mauro            
está justamente reafirmando a força de seu papel narrativo, permeado ao longo de             

todo o texto por momentos como este. É um recurso conhecido nas artes cênicas              

como “quebrar a quarta parede”, ou seja, a parede imaginária que ficaria entre o              
palco/cenário e o espectador. Aqui, Mutarelli faz isso quebrando a barreira que fica             

entre a obra e o leitor nos vários momentos em que conversa diretamente com ele.               
Afinal, O Grifo de Abdera é, sobretudo, um livro sobre como escrever um livro. 

 

1.3 A morte como fim 
 

Benjamin vai também citar a morte como um “fim” esperado pelo leitor do             
romance moderno. Tal afirmação é, de certa forma, confirmada pelo narrador do            

romance ao fim da narrativa, em mais um de seus momentos de “revelação” na              

relação autoficcional que costura ao longo de todo o romance. 
Benjamin afirma que “A morte é a sanção de tudo o que o narrador pode               

relatar” (BENJAMIN, 2012 p. 224). Mais à frente em seu texto, vai dizer também que               
“(...) o que atrai o leitor ao romance é a esperança de aquecer sua vida gelada com                 

a morte descrita no livro” (BENJAMIN, 2012 p. 231). 

Quando lemos uma história ficcional, há uma esperança, mesmo que          
inconsciente, de que essa história se finalize de alguma forma. É comum termos um              

sentimento de incompletude sempre que uma história termina com um final aberto,            
sujeito a interpretações, quando o que está por acontecer com o protagonista não             

nos é revelado por completo. Este recurso, porém, é bastante utilizado em mídias             
de grande apelo popular, como o cinema e mais recentemente as séries            

audiovisuais, respondendo inclusive uma demanda de mercado: afinal, uma história          

aberta, caso atinja sucesso comercial, é sempre passível de ter sequências. 
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Agora, um final absoluto — e que satisfaz o leitor/espectador — é a morte.              
Mauro vai tratar justamente disso em um trecho na parte final:  

 
Acho que já falei que todos os meus livros são o mesmo.            
É, de alguma maneira, sempre a mesma história. Um         
homem, que tem sempre a minha idade, sofre algo que          
afeta de forma irreversível sua vida. A história        
geralmente começa pouco antes dessa mudança e o        
acompanha durante um período. Até ele morrer ou até a          
morte ser iminente. Minha relação com Oliver foi assim.         
(MUTARELLI, 2015 p. 253-254) 

 
Aqui o mundo “real” e a ficção se misturam. Quem está, afinal, falando?             

Mauro, nosso narrador/personagem/escritor ou Lourenço Mutarelli (não a criação, o          
avatar, mas sim o escritor que nos apresenta essa trama)? E mais, sobre qual morte               

Benjamin está falando? A morte do personagem? A morte da narrativa, ao fim do              

texto? A morte de um tipo específico, ordenado, de fazer literário produto da             
modernidade? 

Pelo que foi descrito até o momento, e como veremos adiante, O Grifo de              

Abdera é uma obra que, ainda que siga certa “fórmula”, foge do convencional em              

diversos aspectos. Em sua aula de 5 de janeiro de 19802 Barthes apresenta o              

conceito de Álbum, em oposição ao Livro. Enquanto o livro é o “arquitetural e              
premeditado”, uma construção hierarquizada e total em si, o álbum, no seu oposto,             

é o desierarquizado, uma coleção de acontecimentos, ou “o que vem, do jeito que              
vem”. 

Num primeiro momento, podemos pensar o álbum como apenas uma          

antologia de textos esparsos, como um diário, uma coletânea etc. Porém, o álbum é              
mais que isso. Barthes dará como exemplo a música atonal de Arnold Schoenberg.             

Ainda que fuja das amarras formais de seus pares artísticos, e pareça feita ao              
acaso, a música de Schoenberg, enquanto álbum, tem Estrutura e Método. Embora            

em O Grifo de Abdera vejamos uma narrativa muitas vezes quebrada, pouco            

convencional, com a arte gráfica convivendo em meio à palavra escrita, há ali uma              
estrutura (temos uma narrativa com começo, meio e fim, capítulos, escrita em um             

determinado idioma, seguindo as regras gramaticais do mesmo, compiladas em um           

2 BARTHES, Roland. A preparação do Romance vol. II: A obra como Vontade. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. p. 123. 
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volume identificável pelo mercado editorial etc.) e um método (a narrativa nos            
apresenta cenário e personagens, temos um conflito, acompanhamos a evolução          

destes personagens rumo à resolução do conflito e seu desfecho). Ao, por exemplo,             
inserir uma história em quadrinhos em meio a um romance, Mutarelli quebra essa             

estrutura tradicional, formal, do que se entende por romance literário. Nos apresenta            

ali, um fragmento, entre outros ao longo da narrativa. Embora chamamos —            
inclusive no título deste trabalho — de Livro, na verdade, para Barthes, temos aqui              

um exemplo claro de Álbum. E segundo Barthes, seria justamente o álbum o futuro              
de um livro: 

 
Na outra extremidade de tempo, o Livro volta a ser          
Álbum (...) Assim como a ruína é o futuro do monumento           
(...) O Livro, de fato, está fadado a tornar-se destroços,          
ruínas erráticas (...) o que resta do Livro é a citação.           
(BARTHES, 2005, p. 133) 

 

Se estamos aqui afirmando que toda obra literária é uma colcha de retalhos             

de outras obras, de experiências, de referências, temos claramente um álbum de            
ruínas.Antoine Compagnon, em sua obra O Trabalho da Citação (1996), falará em            

reescrita. “Escrever, pois, é sempre reescrever, não difere de citar”(p. 41). Como            
veremos no capítulo 3, as relações dialógicas e intertextuais são citações mais ou             

menos explícitas.Ou como dirá Compagnon, uma forma de comunicação: 

 
A citação representa a prática primeira do texto, o         
fundamento da leitura e da escrita: citar é repetir o gesto           
arcaico do recortar-colar, a experiência original do papel,        
antes que ele seja a superfície de inscrição da letra, o           
suporte do texto manuscrito ou impresso, uma forma da         
significação e da comunicação linguística     
(COMPAGNON, 1996, p.41) 

 

Isso não quer dizer que uma obra é pura e simplesmente cópia de outra que               
a antecedeu. Cada época, cada contexto em que o texto está inserido, atuará para              

que ele extraia destas suas características. Citando o próprio Barthes, ele falará            

sobre obras que são “escriptíveis”, ou seja, passíveis dessa reescrita, dessa citação,            
dessas referências. Ao citar, ou reescrever, uma obra, por meio das relações            
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intertextuais e dialógicas, um autor a renova e a ressignifica, fazendo com que este              
processo (o da escrita/reescrita) seja infinito e que novas histórias sejam possíveis            

de serem contadas e consumidas nas mais diversas mídias. 
 

 
1.4 O romance 
 

E já que a história de O Grifo de Abdera transita o tempo todo entre esse real                 
e o fictício, o factível e o absurdo, um autor que pode nos ajudar nessas correlações                

é o franco-argelino Albert Camus, em suas reflexões sobre o romance em O mito de               

Sísifo, Ensaio sobre o Absurdo, especialmente no texto Filosofia e Romance. 
Citando Nietzsche, Camus vai dizer que “A arte é só a arte - diz Nietzsche -                

resta-nos a arte para não morrermos de verdade (CAMUS, 2005 p. 87)”. Em uma              
obra como esta que estamos analisando, o contraste entre a arte (obra ficcional) e a               

verdade (contexto histórico social em que a obra e o autor se situam — e que é                 

citada o tempo todo no texto) é constante. Cabe então o exercício ficcional para nos               
transportar a um outro universo, verossímil, e cheio de referências ao universo            

“verdadeiro”. 
 

(...) a tensão constante que mantém o homem em face          
do mundo, o delírio ordenado que o leva a tudo acolher,           
deixam-lhe outra febre. Nesse universo, a obra é então a          
única possibilidade de manter a consciência e fixar-se        
nas aventuras. Criar é viver duas vezes (CAMUS, 2005         
p. 87) 

 

E vivendo duas vezes é que Mauro (ou Mutarelli) nos coloca em contato com              
essa estranha relação. 

O romance flerta com o absurdo. A relação entre os dois escritores, a ideia              
dos avatares de autores reconhecidos (e reconhecíveis), as frases pornográficas em           

espanhol recitadas em momentos inoportunos, nos dão elementos que levam a uma            
estranheza — embora coerentes se analisarmos esses mesmos elementos dentro          

do universo comum ao autor dentro de suas diversas obras.  

Porém, como vai citar Camus no trecho a seguir, somente um pensamento            
lúcido é capaz de tal construção. E ao vermos uma obra tão referencial, que de               
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certa maneira explica e desnuda o processo criativo do escritor/narrador, com           
índices que nos trazem o tempo todo para uma dança entre o mundo real e o                

imaginário, fica claro que essa lucidez vai funcionar como essa “inteligência           
ordenadora”. 

 
(...) a obra de arte é também uma construção. (...) O           
artista, tal como o pensador, empenha-se e faz-se na sua          
obra. (...) Não há fronteiras entre as disciplinas que o          
homem se propõe para compreender e amar.       
Interpenetram-se e confunde-as a mesma angústia. É       
necessário dizer isso para começar. para que uma obra         
absurda seja possível, é preciso que o pensamento, sob         
sua forma mais lúcida, esteja misturado com ela. Mas, ao          
mesmo tempo, é preciso que nela ele não transpareça, a          
não ser como inteligência ordenadora. Este paradoxo       
explica-se segundo o absurdo. A obra de arte nasce da          
renúncia da inteligência a raciocinar o concreto. Nasce        
do triunfo do carnal. É o pensamento lúcido que a          
provoca, mas nesse mesmo ato o pensamento renuncia        
a si próprio. (CAMUS, 2005 p. 89-90) 

 

Embora Mutarelli seja por vezes retratado como uma “mente confusa”,          
percebe-se aqui uma habilidade narrativa e no fazer da escrita bastante relevante.            

Suas obras, ainda que beirem o nonsense em alguns pontos, ou como já citado,              
flertem com o absurdo, o são feitas conscientemente e de modo exemplar. Caso             

não o fossem, seriam incompreensíveis. O que não ocorre.  

Por fim, nesse vai e vem da loucura/razão, imaginário/real, recorremos a um            
dos textos fundadores da narrativa ocidental. Trazemos aqui uma relação dialógica           

literária citando o mito das sereias presente na Odisséia de Homero. 
O trecho, parte do canto XII da saga grega, vai contar as artimanhas do              

narrador para que consiga passar pela experiência de presenciar o encantador           

porém mortal canto das sereias na viagem após passar pela morada da Cila. Vale              
lembrar aqui que as sereias descritas no épico grego são seres um pouco diferentes              

da imagem das sereias que chegaram aos nossos tempos. São seres alados, que             
se localizavam sobre rochedos por onde as embarcações passavam. A figura das            

sereias metade mulher, metade peixe é uma construção feita posteriormente, já no            

século VII. 

22 



 

No poema, a Cila dá instruções a Odisseu para que ele consiga passar por              
tal experiência: 

Logo já está realizado isso tudo; atenção ora presta ao          
que te passo a dizer:  
Aliás, há de um deus recordar-to.  
Primeiramente, hás de ir ter às Sereias, que todos os          
homens 
que se aproximam dali, com encantos prender têm por         
hábito.  
Quem quer que, por ignorância, vá ter às Sereias,  
e o canto delas ouvir, nunca mais a mulher nem os           
tenros filhinhos  
hão de saudá-lo contentes, por não mais voltar para         
casa.  
Enfeitiçado será pela voz das Sereias maviosas.  
Elas se encontram num prado; ao redor se lhe vêem          
muitos ossos  
de corpos de homens desfeitos, nos quais se        
engrouvinha a epiderme.  
Passa de largo, mas tapa os ouvidos de todos os sócios           
com cera doce amolgada,  
porque nenhum deles o canto possa escutar.  
Mas tu próprio, se ouvi-las quiseres, é força  
que pés e mão no navio ligeiro te amarrem os sócios,  
em torno ao mastro, de pé, com possantes calabres         
seguro,  
para que possas as duas sereias ouvir com deleite.  
Se lhes pedires, porém, ou ordenares, que os cabos te          
soltem,  
devem mais forte amarras à volta do corpo apertar-te.         
(HOMERO, 2015 p. 710) 

 

Odisseu então parte viagem e se aventura a ouvir o canto das sereias. Ele              

repassa os conselhos da Cila para sua tripulação e o plano se dá da seguinte forma: 
 

Pondo-se logo de pé, os companheiros a vela        
amainaram  
e a depuseram na côncava nave;  
Depois, assentados, fazem que as ondas espumem aos        
golpes dos remos de abeto.  
Uma rodela de cera cortei com meu bronze afiado,  
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em pedacinhos, e pus-me a amassá-los nos dedos        
possantes.  
Amoleceu logo a cera, por causa da força empregada  
e do calor grande de Hélio, o senhor Hiperiônio         
esplendente.  
Sem exceção, depois disso, tapei os ouvidos dos sócios;  
as mãos e os pés, por sua vez, me amarram na célere            
nave,  
em torno ao mastro, de pé, com possantes calabres         
seguro. 

 
(...) 

 
Dessa maneira cantavam, belíssima.  
Mui desejoso de as escutar, fiz sinal com os olhos  
aos sócios que as cordas me relaxassem;  
mas eles remaram bem mais ardorosos.  
Alçam-se, então, Perimedes e Euríloco e deitam-me logo        
novos calabres,  
e os laços e as voltas mais firmes apertam.  
Mas, quando essa ilha, na viagem, deixamos ficar bem         
distante,  
sem mais ouvirmos a voz das Sereias e o canto mavioso,  
meus companheiros queridos tiraram depressa do ouvido  
a cera ali por mim posta e dos laços, por fim, me            
livraram. (HOMERO, 2015 p. 713-714) 

 
O trecho representa, para a análise literária, esse movimento do narrador de            

ir a um lugar imaginário, fantástico, muitas vezes perigoso e fácil de se perder para               

depois voltar e contar isso para o leitor. É ele quem se arrisca, que visita lugares                
escuros, fantasiosos, passa pelas experiências e depois relata, com mais ou menos            

detalhes, o que aconteceu para os que não tem tal coragem ou habilidade. Neste              
caso, nós, que estamos lendo essas histórias e nos deixando transportar para estes             

lugares, emulando essas experiências por meio da leitura de seus relatos. 
É isso que faz Mauro em O Grifo de Abdera. Ele é o nosso condutor ao longo                 

dessa inusitada narrativa. É ele que se aventura ao primeiro perceber que tem um              

duplo, que vive essa dupla experiência de ser ele e ser outro, muitas vezes entrando               
no delicado território da mente humana e é a partir de seu relato que temos parte da                 

experiência que ele passou. 
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Não por acaso, ele é o sobrevivente dessa trágica história. A parte do duplo              
que ficou aqui para nos contar. O trabalho do narrador se assemelha à experiência              

de Odisseu amarrado ao mastro. Ele precisa estar sempre nesse tênue limite entre             
o mundo fantástico e o real. Se ele se deixar envolver pelas “sereias” do mundo               

ficcional, não conseguirá voltar para nos contar — perdendo assim sua função, já             

que o relato não existiria. Logo, seu papel de narrador também não.  
Essa relação entre escritor e leitor é a corda que segura Odisseu preso ao              

mastro. Sem ela, ele se perderia. Com o narrador perdido, não há relato. Tão              
importante quanto ir de encontro a essas experiências é voltar para contar.  

O narrador é portanto esse que viaja, que tem a visão mais ampla (o fato de                

Odisseu estar preso no ponto mais alto do navio é significativo nesse sentido) e é               
também esse costureiro do tecido das referências, que vai ajudar quem está            

consumindo seu relato a fazer as ligações que ajudam a significar a história             
fantástica que está contando. 

* 

O Grifo de Abdera é, como já dito anteriormente, um romance que se vale de               
estratégias metalinguísticas, compreendendo aqui metalinguagem como uma das        

funções apontadas por Jakobson (1999, p. 127); e que, portanto, focaliza a própria             
linguagem narrativa e vai nos mostrando as etapas e as artimanhas da construção             

da narrativa por esses personagens escritores. É, portanto, uma obra que poderia            

ser estudada sob diversos aspectos. Poderíamos olhar para ela a partir dos estudos             
de Metaficção, especialmente a partir dos estudos de Linda Hutcheon em seus            

escritos sobre o narcisismo discursivo; ou mesmo sobre Autoficção, partindo de           
Serge Doubrovsky e Philippe Lejeune, passando pelo conceito de “pacto ambíguo”           

de Manuel Alberca. Certamente são olhares para os quais a obra aqui analisada se              

mostra aberta e que podem ser com sucesso explorados em outros trabalhos.            
Porém aqui escolhemos um caminho que parte das interpretações de um conceito            

de Mikhail Bakhtin até chegarmos na diferenciação entre relações dialógicas e           
intertextuais. 

E para entendermos essas relações intertextuais e dialógicas, vamos passar          

por um breve histórico de como esses conceitos foram sendo moldados ao longo do              
tempo, quais as divergências que aconteceram entre eles e definir o que estamos             

considerando quando citamos um ou outro em nossa análise. 
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Capítulo 2:  Dialogismo e Intertextualidade: breve sobrevoo conceitual 
 

Antes de partirmos para a discussão sobre os termos dialogismo e           
intertextualidade, voltemos à afirmação inicial deste texto: todas as obras literárias           

se relacionam, em alguma instância. Retomando a metáfora cunhada por Bernard           

de Chartres no século XII, depois popularizada por Isaac Newton no século XVII, “se              
estamos vendo longe, é porque estamos no ombro de gigantes”. 

A argumentação teórica que aqui se pretende discutir, com o “caminho”           
teórico desses termos, reafirma este ponto: toda criação parte de algo. Afinal, um             

escritor é um leitor, assim como um cineasta é um espectador, um músico é um               

ouvinte… 
E são essas referências — ou relações dialógicas — que o fazem, consciente             

ou inconscientemente escrever como e sobre o que escrevem. 
As escolhas sobre os trechos e autores aqui utilizados para a análise são             

propositais e buscam servir a um propósito específico — que acaba sendo, de forma              

geral, o tema central sobre o qual esse trabalho circula. 
Ao escolhermos um autor como Bakhtin, cuja produção é intensa e versa            

sobre variados temas — e termos — estaríamos diante de um universo de teorias e               
ramificações expansíveis a um grau de complexidade que não caberia em uma            

análise como a que estamos propondo. Ao fechar este campo em um conceito muito              

específico, limitamos um pouco melhor o caminho que queremos traçar para nossa            
análise. É quase como se estivéssemos partindo de uma palavra — diálogo —             

citada por Bakhtin em um de seus mais célebres textos e, a partir dela, construindo               
nosso caminho. 

Este caminho nasce então de um conceito bem específico, passa por sua            

mais conhecida comentadora no ocidente e chega ao debate sobre a precisão ou             
não de sua interpretação. Com a ajuda de outros comentaristas da obra de Bakhtin,              

chegaremos à definição do que significa — para este trabalho — cada um dos              
termos que usaremos em nossa análise do romance O Grifo de Abdera. 

Como esse é um trabalho sobre as relações intertextuais, faremos nossa           

análise justamente baseada em textos que trazem essas relações a partir dos            
conceitos bakhtinianos. Eles serão como os galhos de uma árvore que tem como             

semente o conceito de diálogo bakhtiniano. São estes textos que serão nossa base             
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e servirão como fios da linha que pretendemos expor quando falamos sobre essas             
costuras. 

Antes de chegarmos ao conceito bakhtiniano em si, gostaria de resgatar um            
outro conceito, do poeta e crítico Thomas Stearns Eliot (Londres, 1888 - 1965), que              

também reforça essa ideia do “ombro de gigantes”. Em seu artigo “A Tradição e O               

Talento Individual”, T.S. Eliot nos apresenta uma interessante reflexão sobre o papel            
da tradição nas letras inglesas, os efeitos que a literatura tem sobre os leitores e               

aspectos da postura que espera de autores literários. 
Já na primeira parte, Eliot apresenta então uma de suas imagens sobre o             

fazer literário — talvez a mais interessante delas e que vai começar a nos ajudar a                

entender como se dão essas relações: 
 

(...) o sentido histórico compreende uma percepção não        
só do passado mas da sua presença: o sentido histórico          
compele o homem a escrever não apenas com a sua          
própria geração no sangue, mas também com um        
sentimento de que toda a literatura europeia desde        
Homero, e nela a totalidade da literatura da sua pátria,          
possui uma existência simultânea e compõe uma ordem        
simultânea. Esse sentido histórico, que é um sentido do         
intemporal bem assim como do temporal, e do intemporal         
e do temporal juntos, é o que torna um escritor mais           
agudamente consciente do seu lugar no tempo, da sua         
própria contemporaneidade. (ELIOT, 1997, p. 22 - 23) 

 
Este trecho reforça a ideia que expomos anteriormente. Todas as referências           

— literárias ou não — de Mutarelli, vão, de alguma forma, estar presentes em seu               
trabalho. A literárias — mais fáceis de perceber a partir do conhecimento de suas              

preferências, especialmente por entrevistas e depoimentos dados pelo autor ao          

longo dos anos. Mas não só. Em sua escrita podemos perceber traços fortes do              
universo das histórias em quadrinhos (seu ofício primeiro), do cinema e outras artes.             

Essas ligações ficarão mais claras no capítulo 3. Também colocam Mutarelli em            
meio a uma geração e uma tradição da literatura brasileira.  

A ligação geracional é muito mais perceptível e é a mais comumente utilizada             

para situar autores, especialmente pela crítica voltada para o grande público: como            
a de jornais, revistas e, hoje em dia, de portais de notícias, blogs e canais de                
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youtube. Geração 90, os Marginais, escritoras feministas etc. são rótulos que são            
rotineiramente associados a um autor ou autora sempre que este publica um novo             

trabalho. Esses rótulos são úteis para já trazer em si uma série de conceitos e ideias                
referentes àquele texto. Dizer que Mutarelli se assemelha a autores da Geração 90             

já implicitamente implica que suas histórias têm essa ou outra característica. Mas            

além disso, segundo o exemplo de Eliot, o fato de Mutarelli ser brasileiro — e               
publicar suas histórias no Brasil, em português — também serve para dar a ele uma               

série de rótulos do que significa tal título. Essa rotulação é, por vezes, a primeira               
camada de relações intertextuais e dialógicas que chega ao público. Um leitor —             

mais ou menos habituado a consumir determinado gênero ou tipo de literatura — ao              

ver uma associação desse tipo já consulta em seu catálogo mental um certo número              
de características que ele gosta ou desgosta e já coloca determinado autor e obra              

em uma prateleira. Prateleira essa, determinante, na maioria dos casos, para o            
consumo de tal obra. Isso posto, o trabalho do crítico, seja de maior ou menor               

profundidade, já é, por si só, um trabalho de apresentar, mesmo implicitamente,            

uma série de relações dialógicas de uma obra.  
Sendo assim, O Grifo de Abdera não é apenas uma obra de 2015,              

contemporânea no sentido cronológico de outros autores da mesma geração          
(temporal e literária) de Mutarelli. É uma obra que, embora inserida em um período              

específico, em um local específico, vai conversar com “seus pares” — e inclusive             

com a própria obra de Mutarelli, por meio de uma série de costuras entre seus               
planos narrativos. 

 
2.1 As camadas: uma representação visual das relações 

 

Chamaremos aqui estes planos de “camadas”. E essas camadas são          
importantes para entender melhor essas relações e visualizá-las vai tornar mais           

clara essa relação entre elas. Para isso, me utilizarei de um recurso visual para              
facilitarmos essa compreensão.  

Consideremos aqui, três camadas narrativas em O Grifo de Abdera.          

Chamaremos de Camada 1 a narrativa principal do romance. A que nos apresenta             
os personagens Mauro Tule e Oliver Mulato, sua estranha relação, os encontros            

amorosos, a suposta “farsa” sobre a identidade do escritor etc. Algo que foi             
chamado acima de “narrativa-mãe”. É o que normalmente encontramos na maioria           
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das obras ficcionais. O livro em si, aquele ao qual o título se refere, a obra que é                  
inicialmente apreendida em uma leitura, com seus personagens, tramas e conflitos. 

Chamaremos de Camada 2 a íntegra de XXX, obra em quadrinhos criada            
ficcionalmente pelo personagem Oliver Mulato, mas cuja íntegra temos disponível          

no capítulo O Livro do Duplo (MUTARELLI, 2015, p. 105). Aqui ela está quase que               

“encartada” no meio do romance. Como já citado anteriormente, a característica que            
torna O Grifo de Abdera especial é justamente termos acesso à íntegra deste texto,              

não só trechos, citações ou excertos. É também algo que salta à vista de um leitor                
mais leigo e ainda mais ao que conhece os meandros da criação literária. Afinal, se               

criar uma obra de arte já é um esforço e tanto, o que dizer de um autor que cria                   

duas, distintas mas que se completam? É, certamente, um recurso que alavanca o             
interesse neste romance específico. 

Por fim, temos a Camada 3. Aqui, ela não é textual per se, ou não é assim                 
que se apresenta materialmente no volume físico do romance. Mas é           

importantíssima para sua compreensão, seguindo a linha de raciocínio que estamos           

propondo aqui. É nela que temos o universo social e literário no qual a obra está                
inserida: a Literatura Brasileira, a obra literária de Lourenço Mutarelli, suas           

referências — as mais explicitamente identificáveis ou não — enfim, o “mundo” que             
existe fora das páginas do romance. 

Represento essas camadas graficamente na FIG 1: 
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A maioria das obras que lemos trabalha com as Camadas 1 e 3. Quando o               

leitor abre um novo livro, o que se espera é que encontre uma história que acontece                
e se resolve nela mesma (Camada 1). Há uma narrativa ficcional criada pelo autor,              

com sua trama, personagens e conflitos. Essa obra, porém, não “acontece” sozinha:            

está inserida em um contexto, uma “tradição literária”, da qual, invariavelmente, faz            
parte (Camada 3). O Grifo de Abdera é peculiar justamente por adicionar uma             

camada a esse sistema (Camada 2), uma “história dentro da história”, que ajuda a              
ilustrar e contextualizar acontecimentos da narrativa-mãe (Camada 1) e, por sua           

vez, se insere na obra literária do autor. 

Voltaremos posteriormente a essa representação gráfica para ilustrar quando         
estivermos falando sobre relações intertextuais e relações dialógicas. Mas quis          

trazer este esquema de camadas neste ponto porque ele vai ser importante para             
discutirmos os conceitos sobre os quais falaremos a partir de agora. 

 

2.2 O caminho de um conceito 
 

Para esta análise, tentaremos trazer um “caminho” que o conceito em           
questão sofreu ao longo do tempo. Passaremos, basicamente, por três “fases” deste            

caminho: primeiro, uma citação do próprio Bakhtin, na qual ele fala inicialmente            

sobre este conceito de diálogo, que será nosso ponto central; depois, o que disse              
sua principal comentadora no Ocidente, a crítica búlgaro-francesa Julia Kristeva,          

uma das sumidades quando o assunto é a análise bakhtiniana; por fim passaremos             
por uma questão levantada por dois importantes críticos brasileiros: Paulo Bezerra,           

tradutor de obras de Bakhtin para o português e José Luiz Fiorin. Essa questão              

acerca da interpretação de Kristeva sobre o conceito de Bakhtin é o que norteará              
nosso estudo de O Grifo de Abdera, quando delimitaremos o que será considerado             

quando estamos falando de um ou outro termo no presente trabalho.  
Primeiro, é importante entender minimamente o contexto em que Bakhtin          

produziu sua obra. Luiz Roncari, no prefácio do texto Dialogismo, Polifonia,           

Intertextualidade: Em torno de Bakhtin nos dá uma pista sobre a grandeza deste             
autor. 

 

30 



 

Nós, que crescemos e nos formamos num mundo        
dividido e polarizado entre Oriente e Ocidente, socialismo        
e capitalismo, esquerda e direita, materialismo e       
idealismo, novo e velho etc. E aprendemos a ler a          
dinâmica das relações dessas dualidades como sendo a        
de luta e exclusão — remontando às antigas        
representações do mundo como um resultado do       
enfrentamento do bem com o mal; acrescidas das        
esperanças cristãs da vitória um dia do bem, com a          
exclusão definitiva do mal e a conquista final do Reino          
neste mundo. Espantamo-nos como pôde Bakhtin — que        
passou toda sua vida na união Soviética, onde uma visão          
do mundo como essa se implantou como a oficial —          
sobrepor-se a essa dicotomia e apreciar o universo do         
conhecimento com os olhos quase do humanismo       
renascentista; sem exclusão, capaz de apreciar o mundo        
justamente na sua variedade, riqueza e multiplicidade.       
(RONCARI, 1994, Prefácio) 

 

Bakhtin, como já citado, foi um autor bastante prolífico e relevante, cunhando            

termos e conceitos bastante utilizados em nosso campo, como Carnavalização e           
Cronotopo. Não são, porém, abordagens que utilizaremos neste trabalho. Aqui nos           

focaremos em um termo específico que está em seu célebre texto Problemas da             

Poética de Dostoiévski. Ele é que desencadeará nosso caminho conceitual até           

chegar à análise do romance de Mutarelli. 

 
A linguística estuda a língua por ela mesma, sua lógica          
específica e suas entidades que tornam possível a        
comunicação dialógica, mas faz abstração das próprias       
relações dialógicas (...). As relações dialógicas não se        
reduzem mais a relações de lógica e de significação,         
que, por si mesmas, são privadas de momento dialógico.         
Devem ser revestidas de palavras, tornar-se      
enunciações, expressões por palavras, posições de      
diversos sujeitos, para que relações dialógicas surjam       
entre elas (...) As relações dialógicas são absolutamente        
impossíveis sem relações e lógica e de significação, mas         
não se reduzem a elas, tendo sua própria especificidade.         
(BAKHTIN, 2008, p.139) 
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Este é talvez o mais relevante trecho sobre o conceito central deste trabalho             
e nos dá algumas etapas da compreensão inicial do que queremos demonstrar aqui. 

Primeiro, vem a língua. Na obra que estamos aqui estudando, a Língua            
Portuguesa. É ela que dá a lógica, interna e externa para o texto. Qualquer leitor               

alfabetizado no idioma em que a obra é escrita é virtualmente capaz de aproveitá-la              

para absorver seu significado primeiro, ou superficial. Este leitor é capaz de            
absorver o que está descrito na Camada 1 acima citada. 

É uma comunicação dialógica, visto que parte do autor — que se comunica             
via palavra escrita — com o leitor, que a absorve. Estes dois entes se comunicam               

via texto. Mas não é desse “diálogo” que estamos falando aqui.  

O que Bakhtin chama de “relações dialógicas” é o nosso real ponto de             
interesse. Essas relações são muito mais complexas e extrapolam essa          

comunicação inicial. Na mesma obra, Bakhtin afirma (p. 42) que “As relações            
dialógicas (...) são um fenômeno quase universal, que penetra toda a linguagem            

humana e todas as relações e manifestações da vida humana, em suma, tudo que              

tem sentido e importância”.  
São elas a cola, ou a linha de costura, que une os retalhos literários: os do                

autor, expressos no texto, e os do leitor, adquiridos a partir de sua bagagem cultural               
e literária. São, evidentemente, “revestidas de palavras”, afinal, o meio em que são             

distribuídas é o texto, mas terão suas especificidades, visto que o extrapolam. 

Esse é nosso ponto de partida. Se é um tipo de diálogo diferente da simples               
comunicação verbal, necessita também de uma interpretação distinta.  

 
Dialogia foi o termo que mais usou para descrever a vida           
do mundo da produção e das trocas simbólicas,        
composto não como um universo dividido entre bons e         
maus, velhos e novos, vivos e mortos, certos e errados,          
verdadeiros e mentirosos etc. Mas como um universo        
composto de signos, do mais simples, (...) até os         
enunciados mais complexos, como a obra de um grande         
pensador como Marx, cujos valores e significados não        
eram dados e estáticos, mas extremamente ambíguos e        
mutáveis. (RONCARI, 1994, Prefácio) 

 

Este outro trecho do texto de Roncari traz um aspecto importante: aqui,            
usando como exemplo as interpretações de Bakhtin sobre a obra de Karl Marx, o              
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autor fala sobre enunciados cujos significados não são “dados e estáticos”, mas sim             
“ambíguos e mutáveis”.  

Este ponto é central na interpretação que críticos e leitores fazemos sobre as             
relações dialógicas. A multiplicidade de interpretações é uma das grandes virtudes           

da mesma. Se uma referência (interna ou externa ao texto) é facilmente interpretada             

e seu significado é “dado” serve para ampliar seu significado de forma limitada.             
Agora, uma relação dialógica que não explicita em si mesma seu significado abre             

interpretações muito mais amplas e faz com que a obra não se esgote tão              
facilmente, sendo passível de várias “versões” dessa interpretação de acordo com a            

época e o repertório de seu leitor. É isso que faz com que algumas obras, mesmo                

com décadas de seu lançamento original, siga sendo investigada, lida, relida e            
reinterpretada. O não esgotamento de algumas obras se dá justamente por conta da             

profundidade e da riqueza de suas relações dialógicas. 
Essa riqueza é algo que exploraremos — a partir de O Grifo de Abdera - no                

Capítulo 3. Essas relações dialógicas podem ser de vários “tipos” de acordo com o              

objeto a que fazem referência. Nosso trabalho aqui será o de listar os tipos              
encontrados na obra. Não são, obviamente, os únicos possíveis, mas os que são             

verificáveis em nosso objeto de estudo. 
* 

A partir de um texto de Diana Luz Pessoa de Barros, intitulado “Dialogismo,             

Polifonia e Enunciação”, começamos a perceber elementos que podem ter levado           
às divergências sobre o uso do termo: 

 
Sua definição de enunciado aproxima-se da concepção       
atual de texto. O texto é considerado hoje tanto como          
objeto de significação, ou seja, como um “tecido”        
organizado e estruturado, quanto como objeto de       
comunicação, ou melhor, objeto de uma cultura, cujo        
sentido depende, em suma, do contexto socioistórico.       
Conciliam-se, nessa concepção de texto ou na ideia de         
enunciação de Bakhtin, abordagens externas e internas       
da linguagem. O texto-enunciado recupera estatuto pleno       
de objeto discursivo, social e histórico. (BARROS, 1994,        
p.1) 
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A autora retoma a figura do tecido, costurado e com diversas “partes” e vai              
trazer aqui a noção de abordagens externas e internas à linguagem. Como o objeto              

da análise de Bakhtin é o texto literário, vemos vários termos ligados a esse              
universo sendo utilizados: enunciado, linguagem, discurso. Mas perceba que o          

termo “intertextualidade” não é citado em nenhum dos trechos até aqui. Este será o              

ponto principal da “polêmica” levantada por Paulo Bezerra em sua análise que            
traremos mais à frente. 

Barros também trará uma ideia importante: o conceito sócio histórico. Aí           
temos algo que pode ou não fugir da relação apenas entre textos (sejam eles              

literários, filosóficos, acadêmicos etc.). 

Esse foi um dos pensamentos que norteou a escolha do tema desta            
investigação: se todos os textos são interligados e essa relação se dá também com              

outros elementos alheios — mas que circundam — a literatura, é correto chamar             
todas essas relações de intertextuais. Podemos assumir que tudo — independente           

do meio utilizado — é texto. Mas o conceito por si só, sem o aprofundamento               

necessário, nos parece um pouco deficiente para retratar alusões, referências e           
ligações entre um texto e um outro objeto artístico ou social que não se expressa               

exclusivamente por meio da palavra escrita. Aí a noção de diálogo, a original de              
Bakhtin, nos parece mais abrangente e assertiva. 

Ao seguir em seu texto, Barros vai trazer, agora sim, o conceito de             

intertextualidade, mas quando trata especificamente do texto. Aqui observamos         
tanto a abrangência do conceito bakhtiniano — afinal, mesmo o que não é texto              

contém em si um discurso — quanto sua aplicação mais específica quando falamos             
da interação verbal entre duas ou mais obras: 

 

 
(...) o princípio dialógico permeia a concepção de Bakhtin         
de linguagem e, quem sabe, de mundo, de vida. O autor           
acredita que o monologismo rege a cultura ideológica        
dos tempos modernos e a ele opõe o dialogismo,         
característica essencial da linguagem e do princípio       
constitutivo, muitas vezes mascarado, de todo discurso.       
O dialogismo é a condição do sentido do discurso. (...)          
Examina-se, em primeiro lugar, o dialogismo discursivo,       
desdobrado em dois aspectos: o da interação verbal        
entre o enunciador e o enunciatário do texto, o da          
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intertextualidade no interior do discurso. (BARROS,      
1994, p.2-4) 

 

O monologismo aqui citado seria o discurso que não se abre a outras             
interpretações. O discurso dogmático, ideológico no sentido opressor, o que traz           

verdades que não devem ser refutadas. Não é o tipo de discurso inerente à obra               
artística: aberto, interpretativo (e por isso passível de múltiplas interpretações ou           

relações), amplo. O discurso que depende do diálogo entre o enunciador e o             

enunciatário, e que vai tendo camadas, das mais superficiais às mais profundas de             
interpretação. 

Essa visão vai ser corroborada pela professora Beth Brait, uma das maiores            
especialistas em Bakhtin do País. Em seu texto “A natureza dialógica da linguagem:             

formas e graus de representação dessa dimensão constitutiva”, Brait vai tratar           
justamente dessa amplitude que o dialogismo proposto por Bakhtin nos revela.           

Trago aqui uma passagem desse texto: 

 
Interessando-se pela natureza social dos fatos      
linguísticos, o que significa entender a enunciação       
indissoluvelmente ligada às condições de comunicação,      
que por sua vez estão sempre ligadas às estruturas         
sociais. Entretanto, a ideia de que na palavra        
confrontam-se os valores sociais, e de que a        
comunicação verbal é inseparável de outras formas de        
comunicação, permite não apenas evoluir para as       
questões do plurilinguismo, dos conflitos no interior de        
um mesmo sistema e dos diferentes registros existentes        
no interior desse complexo, como também ancorar a        
questão do dialogismo numa dupla e indissolúvel       
dimensão. Por um lado, o dialogismo diz respeito ao         
permanente diálogo, nem sempre simétrico e      
harmonioso, existente entre os diferentes discursos que       
configuram uma comunidade, uma cultura, uma      
sociedade. É nesse sentido que podemos interpretar o        
dialogismo como o elemento que instaura a constitutiva        
natureza interdiscursiva da linguagem. 
Por um outro lado, o dialogismo diz respeito às relações          
que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos           
discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos,     
que, por sua vez, instauram-se e são instaurados por         
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esses discursos. E aí, dialógico e dialético aproxima-se,        
ainda que não possam ser confundidos, uma vez que         
Bakhtin vai falar do eu que se realiza no nós, insistindo           
não na síntese, mas no caráter polifônico dessa relação         
exibida pela linguagem. (BRAIT, 2007, 69) 

 

A comunicação está sempre ligada à estrutura social. A vivacidade da língua,            

os diferentes modos de comunicação que se adaptam às camadas e grupos sociais             
e as diferentes possibilidades de acesso à informação que a condição social traz             

aos indivíduos são pontos determinantes em como eles vão se comunicar entre si e              
como a mensagem será transmitida e compreendida entre seus agentes. Logo, se            

toda obra de arte é, por definição, uma comunicação entre seu autor e seu              

espectador/leitor/consumidor, as camadas dessa comunicação variarão, de acordo        
com o arcabouço de cada indivíduo, em um processo “nem sempre simétrico e             

harmonioso” como cita o texto. É, por definição, um processo polifônico, já que trará              
não apenas as vozes do texto e do leitor, mas como todas as outras vozes que                

constituem tanto esse autor, quanto esse leitor. É, como afirma Brait, uma “insolúvel             

dimensão”. Porém, essa característica de mistura, tão rica quanto infinita, é o que             
faz com que uma obra de arte — textual ou não — não seja limitada a uma “vida                  

útil”, como tenta nos empurrar o discurso monológico. O limite do diálogo é o limite               
do conhecimento entre seus agentes. 

 

2.3 Kristeva e a Intertextualidade 
 

Mas então, como a ideia de diálogo bakhtiniano desdobrou-se ao longo do            
tempo para o conceito de intertextualidade? O mais provável é que o conceito tenha              

sido difundido no ocidente — e aí assim interpretado — a partir dos escritos de Julia                

Kristeva, especialmente em seu importante texto “A Palavra, o Diálogo e o            
Romance”. 

Em um trecho específico desse texto, ela vai retomar algo que já dissemos             
aqui e introduzir esse conceito. 

 
(...) Bakhtin foi o primeiro a introduzir na teoria literária:          
todo texto se constrói como mosaico de citações, todo         
texto é absorção e transformação de um outro texto. Em          
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lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de        
intertextualidade, e a linguagem poética lê-se pelo menos        
como dupla. (KRISTEVA, 2012, p. 142) 

 

Kristeva faz aqui o caminho que estamos propondo e discutindo: se todo            
texto é esse “mosaico de citações”, será constituído por pelo menos duas vozes. É              

dialógico por definição. Mas, já que o objeto em questão é o texto — e esses textos                 
se relacionam, há aqui outra coisa, outro tipo de relação. Que ela vai chamar de               

intertextualidade. E desenvolve esse conceito ao longo de seus escritos: 

 
 

(...) Bakhtin aborda problemas fundamentais que o       
estudo estrutural da narrativa enfrenta hoje e que        
tornaram atual a leitura dos textos que ele esboçou há          
cerca de quarenta anos. Escritor tanto quanto “erudito”,        
Bakhtin é um dos primeiros a substituir a découpage         
estatística dos textos por um modelo no qual a estrutura          
literária não é, mas onde ela se elabora em relação a           
uma outra estrutura. Essa dinamização do estruturalismo       
só é possível a partir de uma concepção segundo a qual           
a “palavra literária” não é um ponto (um sentido fixo),          
mas um cruzamento de superfícies textuais, um diálogo        
de diversas escrituras: do escritor, do destinatário (ou da         
personagem), do contexto cultural atual ou do anterior.        
(KRISTEVA, 2012, p. 140) 

 

Aqui, como trata dessas “superfícies textuais” o termo intertextualidade vai          
ser até mais claro para exemplificá-lo. As vozes dialógicas estão encarnadas em            

palavras. Logo o termo encaixa perfeitamente na descrição que ela faz. O curioso é              
que o conceito passa por uma espécie de “inversão” de significado: se antes eu              

tenho o dialogismo que trata não só, mas também da palavra, agora tenho a              

intertextualidade, que trata DA PALAVRA, mas que pode ser interpretado NÃO           
APENAS sobre ela. 

Mais à frente, em outro trecho, essa abrangência do conceito que está            
propondo fica mais clara: 
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Para Bakhtin, saído de uma Rússia revolucionária       
preocupada com problemas sociais, o diálogo não é só a          
linguagem assumida pelo sujeito; é uma escritura onde        
se lê o outro (sem nenhuma alusão a Freud). Assim, o           
dialogismo bakhtiniano designa a escritura     
simultaneamente como subjetividade e como     
comunicatividade, ou melhor, como intertextualidade;     
face a esse dialogismo, a noção de “pessoa-sujeito da         
escritura” começa a se esfumar para ceder lugar a uma          
outra, a da “ambivalência da escritura”. (...) Bakhtin tem         
em vista a escritura como leitura do corpus literário         
anterior, o texto como absorção e réplica de um outro          
texto (o romance polifônico é estudado como absorção        
do carnaval, o romance monológico como dissimulação       
daquela estrutura literária que em virtude de seu        
dialogismo Bakhtin chama de “menipeia”). Visto dessa       
maneira, o texto não pode ser apreendido apenas pela         
linguística. Bakhtin postula a necessidade de uma       
ciência, denominada por ele de translinguística, que,       
partindo do dialogismo da linguagem, lograria      
compreender as relações intertextuais, relações que o       
discurso do século XIX nomeia “valor social”, ou        
“mensagem” moral da literatura. (KRISTEVA, 2012, p.       
145-146) 

 

Esse trecho contém algumas partes que, de certa forma, servem para           

amarrar nosso raciocínio: primeiro, o contexto social de Bakhtin parece          
determinante para o tipo de análise que ele vai propor da literatura. O diálogo, neste               

caso, vai além do texto, passa por toda uma interpretação de mundo que o constitui               
como autor — antes ainda, como cidadão daquele lugar específico, com aquele            

contexto específico — e que se reflete indissociavelmente de sua produção textual. 

Não é proposta deste trabalho entrar na definição de outros importantes           
conceitos do autor, como a carnavalização, mas o que Kristeva cita como essa             

polifonia do romance é importante para entendermos que, para Bakhtin, o texto já             
“não pode ser absorvido apenas pela linguística”. Como vimos anteriormente, o           

texto literário, artístico pois, extrapola as simples regras linguísticas. É maior. 

Por fim, o trecho traz a ideia de “absorção e réplica” do texto literário. Essas               
duas noções são importantes para que possamos identificar as relações que           

acontecem em uma obra. Eu, como leitor, só consigo identificar o que já conheço. E               
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para reconhecer, preciso de algum indício que me remeta à referência pretendida,            
ou proposta. Algo próximo da réplica. Nem sempre a referência é inicialmente            

pretendida: há casos anedóticos no jornalismo, especialmente o cultural, de          
referências apontadas para um autor de determinada obra artística que nem fazem            

parte do repertório desse autor. Ainda assim, algo de outra obra está lá, seja por um                

indício explícito em maior ou menor grau, seja por um conceito absorvido por aquele              
autor ao longo do seu próprio consumo de outras obras. Essas duas instâncias são              

parte fundamental do processo que se dá em uma relação dialógica. 
José Luiz Fiorin, em “Polifonia Textual e Discursiva” traz, em outros termos,            

uma visão sobre esses elementos presentes em uma obra que faz referência a             

outros textos. 
A intertextualidade é o processo de incorporação de um         
texto em outro, seja para reproduzir o sentido        
incorporado, seja para transformá-lo. Há de haver três        
processos de intertextualidade: a citação, a alusão e a         
estilização. (FIORIN, 1994, p.30) 

 

A citação, aqui, estaria a meu ver mais próxima da réplica. Seria a alusão              
mais explícita a outro texto — como o que eu acabei de fazer acima. É, portanto, a                 

menos aberta a interpretações pelo leitor. Vai, porém, levar a outras ligações, de             
acordo com o repertório de quem a consome. Já a alusão e a estilização estariam               

mais próximas da absorção, posto que são mais abertas e interpretativas. Logo,            

menos explícitas. 
 

2.4 O Conflito acerca das definições de Intertextualidade 
 

Vale salientar um estudo esclarecedor acerca do tema, que pode nos auxiliar            

em nossos propósitos acerca da modificação que o termo sofreu ao longo do tempo.              
Paulo Bezerra, grande tradutor de obras em russo para o português, aponta em um              

de seus textos, uma possível inadequação exatamente no conceito de          
intertextualidade difundido por Kristeva e como ele foi interpretado pelos estudiosos           

do assunto no Brasil. 

Para acompanhar essa discussão, recorremos ao artigo “A (in)distinção entre          
Dialogismo e Intertextualidade”, do Prof. Dr. Lucas Vinício de Carvalho Maciel, da            
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Unicamp, que fez um excelente trabalho de reunir em seu artigo citações sobre essa              
discussão. 

Principalmente entre José Luiz Fiorin e Paulo Bezerra, a interpretação do           
termo “Intertextualidade” nas traduções da obra bakhtiniana no Brasil tem          

diferenças.  

Para o primeiro:  
 

A palavra intertextualidade foi uma das primeiras,       
consideradas como bakhtinianas, a ganhar prestígio no       
Ocidente. Isso se deu graças à obra de Júlia Kristeva.          
Obteve cidadania acadêmica, antes mesmo de termos       
como dialogismo alcançarem notoriedade na pesquisa      
linguística e literária.  
(FIORIN, 2006, p. 161) 

 
 

Conforme já vimos aqui, o termo em questão vai aparecer em A palavra, o diálogo e                

o romance, de 1967, onde Kristeva faz uma interpretação das ideias de Bakhtin e              
acaba por popularizar o termo. Como também já vimos, o termo foi cunhado para              

abarcar características especiais a partir da interpretação de Kristeva sobre as           
ideias do autor soviético. Aproveito para citar novamente o trecho em que            

intertextualidade aparece, para que fique mais clara nossa comparação: 

 
(...) uma descoberta que Bakhtin foi o primeiro a         
introduzir na teoria literária: todo o texto se constrói com          
mosaico de citações, todo texto é absorção e        
transformação de um outro texto. Em lugar da noção de          
intersubjetividade, instala-se a noção de     
intertextualidade, e a linguagem poética lê-se pelo menos        
como dupla. (KRISTEVA, 2012, p.142) 

 

Paulo Bezerra, tradutor da obra de Bakhtin no Brasil, já é mais enfático na              

negação do termo como sendo do autor russo. Ele aponta inclusive uma citação             
errada de uma de suas traduções, que segundo ele, não contém o termo: 

 
No Brasil, essa “adaptação” vem contribuindo para a        
deformação do pensamento bakhtiniano em escala      
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temível. Citemos ao menos um exemplo. No livro        
Intertextualidades (Belo Horizonte: Lê, 1995), de G.       
Paulino, I. Walty e M. Z. Curry, lemos: “a         
intertextualidade foi estudada primeiramente pelo     
pensador russo Mikhail Bakhtin” (p. 21). E as autoras         
citam minha tradução de PPD [Problemas da Poética de         
Dostoiévski] como fonte bibliográfica. Em que página do        
livro aparece o termo “intertextualidade”, caríssimas      
caras-pálidas, que eu, o tradutor, nunca o encontrei?        
(BEZERRA, 2011 [2010], p. xx-xxi) 

 

A partir dessa discussão, acredito que fica claro que o conceito de            
intertextualidade, embora bastante citado como sendo bakhtiniano, é, na verdade,          

uma adaptação de suas ideias. É, evidentemente, baseado em seu conceito de            

dialogismo, mas quer dizer outra coisa. Sofreu, por meio de Kristeva e ao longo do               
tempo, a ação de relações dialógicas entre conceitos e contextos. 

É importante fazer essa distinção, sobre ser ou não bakhtiniano? A meu ver,             
sim e não.  

Sim, para de certa forma desmistificar uma afirmação que vai sendo passada            

ao longo do tempo e acaba se tornando uma verdade acadêmica. De modo que              
parece-me importante investigar a gênese do conceito, até para podermos          

compreendê-lo melhor. Mas, no presente trabalho em específico, o que nos importa            
é conseguir distinguir uma ou outra relação, não quem a cunhou ou desenvolveu.             

Afinal, ela é uma colcha de retalhos de outros textos, cuja árvore genealógica é              

difícil de precisar. 
Após fazer essa “arqueologia” dos termos, chega a hora de delimitarmos           

como aplicaremos esses conceitos à nossa análise de O Grifo de Abdera. Se há              
dois conceitos, que já sabemos de onde vêm e como se formaram, que tem              

diferença entre si, precisamos definir quando usaremos um ou outro. 

 
2.5 Relações DIalógicas x Relações Intertextuais 
 

Para investigar como se dão essas relações em nosso romance, definiremos           

como cada uma delas será utilizada. Recorro novamente a Fiorin, que nos dará uma              

pista, um caminho a seguir: 
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Há claramente uma distinção entre as relações       
dialógicas e aquelas que se dão entre textos. Por isso,          
chamaremos qualquer relação dialógica, na medida em       
que é uma relação de sentido, interdiscursiva. O termo         
intertextualidade fica reservado apenas para os casos       
em que a relação discursiva é materializada em textos.         
Isso significa que a intertextualidade pressupõe sempre       
uma interdiscursividade, mas que o contrário não é        
verdadeiro. Por exemplo, quando a relação dialógica não        
se manifesta no texto, temos interdiscursividade, mas       
não intertextualidade. (FIORIN, 2006, p. 181) 

 

 

Aqui começam a surgir as diferenças entre as duas. Porém um trecho me             
chama especial atenção: “Quando a relação dialógica não se manifesta no texto,            

temos interdiscursividade”. Agora, como nosso objeto é um texto literário, um           
romance, essas relações não vão se manifestar obrigatoriamente no texto? Toda           

vez que meu autor fizer uma alusão, uma referência a algo “externo” ele vai se               

manifestar no texto. Por isso, recorro novamente à ilustração sobre as camadas            
narrativas: 
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Sempre que estiver me referindo a relações que ocorrem entre as camadas 1             
e 3, estamos falando de uma RELAÇÃO DIALÓGICA, ainda que se manifeste            

textualmente, já que nosso objeto de estudo é constituído de palavras. (FIG. 2) 

 

 

Agora, sempre que estivermos falando sobre uma relação que ocorre entre           
as camadas 1 e 2, ou seja, entre a “narrativa-mãe” de O Grifo de Abdera e sua obra                  

secundária, XXX, falaremos em RELAÇÃO INTERTEXTUAL, já que as duas          
ocorrerão entre textos aos quais temos acesso no mesmo volume e que vão se              

relacionar justamente via texto, ainda que passem por interpretações.(FIG.3) 
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Com essa divisão, conseguimos perceber que, ainda que não tenham          
necessariamente uma hierarquia de valores, são conceitos com abrangências         

distintas. Toda relação, explicitamente textual ou não, é dialógica. Mas nem toda é             

intertextual. Já toda relação intertextual é, por definição dialógica, mas o contrário            
não é verdade.  

E por serem mais abrangentes, as relações dialógicas podem ser observadas           
ou catalogadas em subcategorias, como veremos a seguir. Estas são, de certa            

forma, universais. Já as relações intertextuais são únicas e dependem          

exclusivamente dos textos ali postos. São, pois, específicas. 
Após esse caminho e agora que definimos como cada um dos termos vamos,             

no capítulo três, entender como eles se manifestam no romance de Mutarelli.  
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Capítulo 3: As relações dialógicas e intertextuais em O Grifo de Abdera 
 

Agora que delimitamos o que usaremos no presente trabalho para denominar           
cada tipo de relação, apontaremos como as mesmas aparecem no romance O Grifo             

de Abdera. As relações intertextuais, conforme apontamos, são únicas e exclusivas           

de cada obra. Aqui, apontaremos como elas aparecem e vinculam a história em             
quadrinhos XXX com a narrativa mãe da obra. Já as relações dialógicas podem ser              

sub categorizadas. Apontaremos três delas: relações geográficas (quando        
elementos apontados no romance se referem a lugares e quais os entendimentos            

paratextuais que esses apontamentos trazem para o entendimento do romance);          

relações pessoais (quando o autor cita outras pessoas que existem na vida real e              
que tipo de entendimento podemos ter a partir desses outros “personagens reais”);            

e relações culturais (talvez a mais abrangente das subcategorias, com citações a            
outros fenômenos sociais). 

Evidentemente, a ideia dessa análise não é ser enciclopédica, citando toda e            

qualquer menção. Mas, sim, apontar aquelas que seriam exemplares acerca de           
como essas relações expandem a experiência de leitura da obra ao fazer            

referências externas ao próprio texto. 
Iniciemos então pelas relações dialógicas e seus subitens a seguir: 

 

3.1 Relações Dialógicas Geográficas 
  

Em O Grifo de Abdera, Lourenço Mutarelli é bastante preciso e literal na             
menção a endereços. Muitos deles são citados com rua e número, algo que não é               

tão frequente na literatura. Por um motivo compreensível: ao situar um personagem            

em uma cidade, ainda que real, costuma-se deixar por conta do leitor imaginar onde              
esse personagem mora, por onde circula etc. Ao delimitar exatamente seu           

endereço, Mutarelli traz, via relação dialógica, uma outra dinâmica: sabendo          
características daquela região, do bairro ou mesmo da rua, é possível “adicionar”            

àquele personagem uma série de outras características. 

Logo no primeiro capítulo, Mutarelli nos apresenta o primeiro dos endereços           
citados: 
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“Oliver voltará a lecionar na próxima segunda-feira num        
coleginho de merda, no bairro da Pompéia, São Paulo         
(...) colégio FASES, que fica na rua Padre Chico, 523”          
(MUTARELLI, 2015,p.16) 

 

Por coincidência, o autor deste trabalho nasceu e viveu neste bairro e            
conhece esta rua. Mas ainda que não fosse o caso, como o de outros endereços ao                

longo do romance, ter um logradouro assim tão definido é facilmente verificável.            

Basta uma busca em uma ferramenta de mapeamento, como o Street View do             
Google Maps, por exemplo, para se ter uma visão apurada do que realmente fica              

em tal local citado no livro. Também é possível saber se o autor “inventou” um               
endereço, se tal imóvel existe de fato e se serviria como o provável cenário dessas               

cenas, embaralhando novamente essa fina camada do que é real e o que é fictício,               

conforme já apontamos anteriormente. 
Essa rua citada, Padre Chico, é uma das poucas ruas do município de São              

Paulo que conta com duas escolas em sua extensão. No número 102, temos o              
Colégio Miss Browne, tradicional colégio de ensino fundamental do bairro, que foi            

fechado pelo governo do Estado em 2016, depois reaberto como escola de            

educação infantil ligada à prefeitura. Mais adiante, no número 420, temos o Colégio             
Prof. Zuleika de Barros, também tradicional escola de ensino médio do bairro, a             

maior da rede pública na região. Ao saber disso, salta ao leitor que o colégio onde                
Oliver passará a dar aulas fica na mesma rua. O mesmo ao saber que é um colégio                 

privado, já que a região é conhecida justamente por ter esses dois colégios da rede               

pública. 
Esse tipo de relação dialógica é bastante ilustrativo de como essas conexões            

funcionam na relação autor/leitor: é uma informação que passa despercebida pela           
grande maioria dos leitores. Para quem consegue “pescar” a referência, essa           

cumpre o papel de ampliar o entendimento da obra, expandindo-o a uma série de              

significados que sempre estiveram ali, mas que o leitor desatento não viu. Este leitor              
desatento não tem, necessariamente, a leitura comprometida por isso. Mas o leitor            

atento ganha uma espécie de “prêmio” ao percebê-los. É o que comumente            
chamamos de “easter-egg” especialmente na análise de obras audiovisuais:         

detalhes que sempre estiveram ali, mas que a grande maioria do público não             

percebeu. Isso faz com que a leitura — especialmente as releituras – ganhem novos              
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significados ao embarcarmos nessa “caça aos ovos de páscoa” (daí a expressão em             
inglês) escondidos pelo criador da obra. 

No caso da escola FASES, trata-se claramente de um “despiste” de Mutarelli.            
Conforme podemos ver na imagem 3.1 (anexo) o endereço onde ficaria a escola é              

parte do terreno de um prédio. Embora fique a meia quadra de distância de um dos                

colégios citados, é um cenário ficcional. 
Algo diferente de outra citação referente a um endereço, feita logo à frente,             

no capítulo 2. Mauro vai dizer: “Moro na rua Dr. Angelo Vita, 180” (MUTARELLI,              
2015, p. 24), tendo dito anteriormente que desembarcara na estação Carrão do            

Metrô. Já este endereço é de um sobrado residencial no bairro da zona leste de São                

Paulo (imagem 3.2 nos anexos). Será que algum conhecido de Mutarelli mora ali?             
Será que ele já morou naquela casa? Por que a escolha desse endereço             

específico? É um outro exemplo de como as relações dialógicas, neste caso,            
geográficas, servem para ampliar o interesse e o entendimento da obra. 

Mutarelli faz isso de maneira muito interessante no romance: embora seja           

preciso nos endereços, nem todos são verificáveis e nem todos existem de fato.             
Essa mescla deixa a “caça” muito mais atrativa. 

Outro exemplo é um cenário bastante usado no romance: o Bar do Marujo,             
que supostamente fica no bairro da Vila Mariana. Embora seja um nome até certo              

ponto comum entre bares, não consegui localizar nenhum bar com esse nome no             

bairro. Se existir, deve ser um bar pequeno, que não conta com um cadastro, um               
site etc. 

Por fim, outro exemplo, entre os verificáveis, aparece logo ao fim do livro.             
Primeiro, Mutarelli o cita na página 258: “E minha infância não foi legal. E minha avó                

morava na Vila Mariana e eu sonhava em morar lá. Era um casarão de pedras na                

rua Bartolomeu de Gusmão, 441”. A casa realmente existe e realmente tem uma             
decoração feita em pedras (Imagem 3.3 nos anexos). Se a avó de Mutarelli ali              

realmente morou, não se sabe. Mas o imóvel que funciona como cenário da última              
cena do livro é do jeito que foi descrito, com uma mudança:  

 
Continuamos descendo a Bartolomeu. Passamos nos      
fundos de um colégio semi-interno onde minha mãe        
estudou. Mais um pouco. Passamos na esquina onde era         
a vendinha do Seu Mário. Chegamos em frente ao 441.          
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Paramos. “Aulas de balé”. Mundinho olha pra mim, eu         
olho pra ele. Somos o mesmo” (MUTARELLI, 2015, p.         
264) 
 

O colégio em questão é o Seminário Teológico Servo de Cristo. Realmente            
existe. Isso seria uma “prova” de que Mutarelli estaria falando a verdade neste             

caso? Pouco importa. A ligação dialógica já está feita. 
 

3.2 Relações Dialógicas Pessoais 
 

As relações dialógicas pessoais são, talvez, as mais curiosas e, por vezes,            

facilmente identificáveis em uma obra literária. Quando uma personagem é bem           
descrita, com uma camada considerável de detalhes, é comum surgir na cabeça do             

leitor perguntas como: Será que essa pessoa realmente existe/existiu? Ou em quem            

será que essa personagem foi baseada.  
A imensa maioria dos autores já respondeu, em algum ponto da carreira, a             

alguma pergunta relacionada à veracidade de suas personagens. Quando vemos          
um nome “conhecido”, ou de alguém que sabidamente viveu, resgatamos em nossa            

memória e em nossas referências características dessa personalidade. O autor          

pode usá-las tais quais foram descritas acerca daquela personalidade ou revertê-las           
confundindo o autor ou ficcionalizando personagens históricos.  

O recurso não é novo ou exclusivo de Mutarelli, mas ele o faz aqui de uma                
forma bastante curiosa. Logo no início do livro, quando nos explica a “farsa” acerca              

da personalidade Lourenço Mutarelli que conhecemos, o autor cita alguns de seus            

contemporâneos, subvertendo algumas de suas características mais marcantes,        
querendo “provar” ao leitor que as figuras públicas dos autores que conhecemos            

são todas farsas, assim como Mutarelli. 
 

Dada a natureza tímida dos escritores, muitos escolhem,        
digamos, avatares. Como é o caso de Ferréz, Marcelino         
Freire, Marçal Aquino e, pasmem, Paulo Lins. O avatar         
de Marcelino, nem gay é. Já o avatar de Marçal é. O            
verdadeiro Ferréz é um sujeito miúdo, delicado e        
introvertido, e o verdadeiro Paulo Lins é albino. Isso para          
ficar só nos brasileiros. E são todos alcoólatras. Os         
avatares, naturalmente. (MUTARELLI, 2015, p. 34) 
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Este curioso trecho pode nos trazer algumas camadas de interpretação. Para           

o leitor que não conhece esses escritores, a informação é curiosa, serve para provar              
o ponto que o autor sustenta neste trecho do livro e só. Agora, para quem conhece                

esses autores, suas obras e, especialmente, suas imagens, o trecho citado funciona            

como um chiste, uma piada “interna” ao meio literário.  
Primeiro, é sabido que este grupo de autores, além de contemporâneo, é            

bastante próximo. São muitos os eventos em que alguns ou todos já participaram             
juntos, além de projetos artísticos feitos em parceria ao longo dos anos. Isso explica              

de certa maneira a escolha destes autores específicos como exemplos neste trecho.            

E para quem conhece esses autores3, salta aos olhos a subversão de algumas de              
suas características mais marcantes. 

Marcelino Freire (1967- ) é autor de romances e contos (Angu de Sangue,             
Contos Negreiros, Nossos Ossos, entre outros), professor de escrita criativa e           

editor. Bastante discreto em suas entrevistas acerca de sua vida privada, começou            

a declarar-se publicamente homossexual por volta de 2015 (ano em que O Grifo de              

Abdera foi publicado). Imagino que seria uma informação aberta a seu círculo mais             

próximo – de que faz parte Mutarelli. Então dizer que seu avatar “nem gay é” seria                
uma forma de afirmar que Marcelino Freire, o “real”, é homossexual4. 

A brincadeira reversa é feita com Marçal Aquino (1958 - ), jornalista, escritor             

e roteirista, sabidamente heterossexual, casado, pai. Esse “negativo” das         
características se dá também com os outros autores citados. Reginaldo Ferreira da            

Silva, o Ferréz (1975 - ), autor, editor e empresário paulistano, aqui retratado como              
“miúdo, delicado e introvertido” é justamente o contrário: um sujeito corpulento e            

bastante incisivo em suas colocações e textos. Já Paulo Lins (1958 - ), autor de               

Cidade de Deus, é um dos principais expoentes entre autores negros no final dos              
anos 1990/início dos anos 2000. 

3 Nota do autor: dois deles foram objetos de trabalhos durante a minha formação acadêmica. Ferréz, 
durante a graduação, no livro-reportagem A Gênese de um Pecado, apresentado como trabalho de 
conclusão de curso na Faculdade Cásper Líbero em 2006; e Marçal Aquino, durante o trabalho de 
conclusão do curso de pós-graduação em Literatura na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, com o texto: Faroestes Urbanos: A tipologia do Pistoleiro na obra ficcional de Marçal Aquino, 
em 2012. Convivi pessoalmente com ambos para entrevistas durante a produção destes trabalhos. 
4 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-40182015000100445 
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Assim como nas referências geográficas citadas anteriormente, essa        
brincadeira de dizer a verdade/usar fatos e locais (ou no caso aqui, pessoas) reais              

revertendo algumas de suas características é presente ao longo da obra e vai             
criando essa sensação — crescente quanto mais informado for o leitor sobre esses             

“objetos” referenciados — de não se poder confiar no que o autor/narrador nos diz. 

Já citado ao longo deste texto, mas ainda assim passível de ser usado como              
exemplo, é o próprio jogo em torno da identidade de Lourenço Mutarelli. Ele parte              

de um nome conhecido – o próprio – e cria toda uma mitologia em volta da origem e                  
sua representação como a conhecemos no mundo “real”. 

Na verdade, o livro começa com um destes exemplos. Após algumas           

citações de textos, vem o primeiro parágrafo. E neste primeiro parágrafo, Mutarelli            
faz uma menção ao célebre matemático indiano Srinivasa Ramanujah:  

 
Srinivasa Ramanujah, o brilhante matemático indiano,      
quando tinha dezenove anos, deixou em seu diário a         
estranha anotação: ‘Sou Srinivasa Ramanujan e ao       
mesmo tempo John Melvin Cyphers’. (MUTARELLI,      
2015, p. 15) 

 

Uma pesquisa acerca desse nome, “Melvin Cyphers” mostra que alguém          
chamado assim morreu aos 88 anos, em 2013, no estado de Nebraska, EUA. Esse              

jogo citado acima de “Posso ou não acreditar no que ele está me dizendo?” está               

presente desde o primeiro parágrafo. Mutarelli menciona dois nomes de duas           
pessoas que existiram, cita uma suposta ligação entre eles – porém sem fonte             

alguma que nos possibilite comprovar essa citação – e nos apresenta logo de             
partida. É algo que, à primeira leitura, parece uma informação pouco importante, até             

nonsense. Mas que veremos ser importante ao longo do romance porque reflete            

exatamente a relação que existe entre os dois personagens centrais da obra, Mauro             
e Oliver. 

Essa “categoria” de relações dialógicas é importante dentro da obra – desta            
em específico e da produção de Mutarelli como um todo – porque ela aparece              

sutilmente e parece ser um elo de ligação entre os personagens de suas obras –               

que têm em alguns casos um certo “padrão” de características – com o mundo real. 
Mutarelli escreve sobre assuntos cotidianos. Seus personagens são bastante         

“humanos”, no sentido de serem falíveis, terem problemas mundanos etc. Porém,           
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em diversas passagens, tanto de seus quadrinhos quanto de seus romances, estes            
mesmos personagens acabam por vezes se colocando em situações que fogem do            

comum, embora não derivem totalmente para uma literatura fantástica. Podemos          
citar o exemplo desta obra, com este enredo que foge ao “normal”, ou outro, do               

protagonista de seu primeiro romance, O Cheiro do Ralo, que se vê envolvido pelo              

odor pútrido que sai de seu banheiro. Vários de seus personagens são normais até              
que se descobre que eles têm algum tipo de perversão. A citação a todas essas               

referências, mas em especial às pessoais, nos ajuda a firmar um pé na realidade.              
Coloca esses personagens como “um de nós”, circulando pelos mesmos lugares,           

interagindo com pessoas que conhecemos etc. Podemos interpretar isso como uma           

âncora de verossimilhança que Mutarelli fornece aos leitores em suas obras. 
 

3.3 Relações dialógicas culturais 
 

Esta é talvez a mais abrangente das subcategorias. Ela remete a fenômenos            

culturais, contemporâneos ou não à obra, que servem para nos dar mais elementos             
a fim de entendê-la e significá-la. É também o tipo de relação mais comum em obras                

literárias como um todo. Ao inserir uma narrativa em determinado momento histórico            
ou local, uma série de elementos culturais – mais ou menos explícitos no texto – nos                

ajudam a melhor compreender e localizar a obra num determinado tempo/espaço. É            

o tipo de relação que vai aparecer, por exemplo, na descrição de ambientes,             
figurinos, linguajar dos personagens etc. 

É também neste tipo de relação que o autor faz referência a obras de outros               
meios não estritamente textuais, como a música, o teatro, o cinema (neste caso,             

bastante presente em O Grifo de Abdera). 

Vamos ao primeiro exemplo. Na página 38, Mutarelli escreve a          
aparentemente despretensiosa frase: “Pelo menos a pensão tinha internet sem fio”.           

O que pode passar despercebido numa leitura rápida, já nos serve para posicionar a              
obra num determinado local histórico, a partir das tecnologias utilizadas por seus            

personagens. Com isso, sabemos que é uma história mais ou menos           

contemporânea a sua publicação. A internet comercial chega ao País nos anos            
1990, mas é a partir da segunda metade da primeira década dos anos 2000 que a                

internet sem fio começa a se popularizar – a ponto de uma pensão oferecê-la como               
um benefício a seus moradores.  
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A própria citação ao Google Tradutor, ferramenta online de tradução em que            
o usuário digita em um campo uma palavra em dado idioma e a ferramenta mostra a                

grafia e a pronúncia no idioma destino desejado, serve também para situar a história              
de acordo com a tecnologia nela utilizada. 

Logo à frente, nas páginas seguintes, o personagem Mauro fará menções a            

filmes dos anos 70 e 80, como sendo algo de certa forma “antigo”. Isso também               
ajuda a posicionar a obra em determinado momento histórico, além de nos informar             

acerca da idade do personagem. 
O cinema também é citado algumas vezes no livro. Temos uma alusão a             

Sam Peckinpah, cineasta americano responsável por obras como Traga-me a          

cabeça de Alfredo Garcia e Meu Ódio Será sua Herança, dois clássicos do gênero              
Faroeste: 

 

E juntos exterminávamos inúmeros índios e vilões,       
porque nem todo caubói era do bem. E nós os          
aniquilávamos. E os víamos morrer em câmera lenta,        
como num filme de Sam Peckinpah. (MUTARELLI, 2015,        
p. 49) 

 

Assim como em outros pontos, a breve passagem serve para ilustrar o            
pensamento do referido trecho, mas, para quem conhece a obra de Peckinpah, ou o              

gênero no qual seus filmes estavam inseridos, várias outras informações saltam da            

passagem, aumentando o significado e enriquecendo a obra. 
O cinema aparece também em um importante trecho, quando Mauro está           

falando sobre o processo criativo de Oliver, ao assistir a cenas de filmes             
pornográficos dos anos 70. São citados E la Nave Va, de Federico Fellini, Serva e               

Calígula de Tinto Brass, ambos cineastas italianos. Calígula, embora bastante          

controverso, é um clássico do cinema dos anos 70. Já Serva, não consta na              
filmografia tida como oficial de Brass. É um média metragem explicitamente           

pornográfico, que está disponível apenas em algum sites de conteúdo pornográfico           
(meio que os personagens do romance utilizam para acessá-lo). 

Lá para o final da história, uma outra dessas pequenas citações           

aparentemente banais, quase como uma piada, um chiste, se dá. Após assassinar e             
começar a desmembrar Oliver, o que se mostrou uma tarefa mais difícil do que              

parecia, Gilda vai com a mãe ao um shopping (Ibirapuera, também um local “real”) e               
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as duas acabam tomando um café em uma bastante conhecida rede de docerias,             
especialmente em São Paulo, chamada Amor aos Pedaços.  

 
Em outro momento, Mutarelli fala sobre um projeto literário no qual participou            

e que causou certa polêmica à época.  

 
A Folha de S. Paulo lançou uma polêmica questionando         
a ida de setenta escritores à Alemanha com verba         
pública. Imaginem quando, ao ler este livro, descobrirem        
que muitos que estavam lá nem escritores eram. O         
curioso é que nunca eles questionam a ida de         
delegações inteiras, com verba pública, de atletas a        
eventos esportivos. Se eles soubessem o que se        
passava toda noite no bar do Holiday Inn, conseguiriam         
uma matéria e tanto. Todos estavam hospedados no        
mesmo hotel! Desculpem, é só mais um desabafo.        
(MUTARELLI, 2015, p.43) 

 

O evento a que Mutarelli se refere aqui foi a feira de Frankfurt de 2013.5               
Setenta escritores brasileiros integravam a comitiva e os gastos totais da viagem            

giravam em cerca de 19 milhões de reais. A Folha, assim como outros veículos,              
deram bastante atenção à cobertura da viagem que foi marcada especialmente           

pelas participações de Paulo Coelho – que cancelou a viagem, pelas acusações de             

Paulo Lins do evento ser racista por ser o único negro presente na comitiva; pelo               
discurso insuflado de Luiz Ruffato e pelo apoio de cerca de vinte escritores, a uma               

greve de professores que acontecia no Brasil na mesma época.  
Num primeiro momento, achei que Mutarelli se referia ao projeto Amores           

Expressos, que enviou dezessete escritores brasileiros para dezessete cidades ao          
redor do mundo, para que escrevessem um romance ambientado lá. Mutarelli foi            

enviado a Nova York, mas em entrevistas sobre o tema, disse que odiou a cidade.               

Seu romance ambientado por lá, O Filho mais velho de Deus/Livro IV, só saiu onze               
anos depois da viagem. 

5 
http://g1.globo.com/platb/maquinadeescrever/2013/10/08/participacao-brasileira-na-feira-de-frankfurt-
gera-polemicas/ 
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Esse tipo de pequenas referências, que estão presentes ao longo da obra (e             
de certa forma de qualquer obra), vão nos ajudar a melhor ilustrá-la dentro do              

entendimento do leitor. 
 

3.4 As Relações intertextuais 
 

Chegamos então às relações intertextuais, combustível da polêmica acerca         

da interpretação do termo, de que tratamos em capítulos anteriores. É aqui que             
veremos como se dão as relações estritamente de texto entre O Grifo de Abdera e               

outras obras literárias. Antes, gostaria de diferenciá-la em duas formas, ou subitens:            

primeiro, a que chamaremos de alusão, quando essa relação acontece de forma            
menos explícita. Geralmente acontece por semelhanças ou “imagens” que nos          

remetem a outra obra literária. Por fim, temos o que chamaremos de citação, que              
ocorre quando uma obra recebe um trecho citado tal qual aparece em outra obra              

literária, seja pelo título ou por trechos inteiros que nos ajudam a dar significado              

específico de uma passagem na obra que a cita. 
 

3.4.1 Alusões  
 

A primeira parte do livro traz dois exemplos que servem para ilustrar esse tipo              

de relação. Como disse, essas passagens não são explícitas, e, assim como as             
relações dialógicas, muitas vezes dependem de um conhecimento prévio do leitor           

para “identificá-las” ao longo do texto. É como se estivessem ali escondidas, mas             
com dicas, indícios. 

Na página 24, no segundo capítulo, o narrador descreve o início da            

derrocada de Oliver como professor, quando começa a recitar as frases           
pornográficas em momentos inapropriados: 

 
O diretor da escola perdeu a cabeça e meteu um murro           
na cara de Oliver. Oliver perdeu um dente da frente.          
Oliver perdeu o emprego como quem perde um dente.         
Perdeu a esposa como quem perde um dente.        
(MUTARELLI, 2015, p. 24-25) 
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O trecho, assim como em outras relações dialógicas, passa por um leitor            
desatento. Mas aqui podemos perceber uma referência a uma obra que tem muitos             

elementos em comum com O Grifo de Abdera. 
* 

Watchmen, escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons, é           

considerada um marco no mercado de histórias em quadrinhos. Criada em 1986, a             
obra foi inicialmente lançada em doze volumes, depois foi compilada em um volume             

único. A obra de Moore serviu para trazer o interesse do público adulto para os               
quadrinhos. Em suas histórias, mesmo as que tratavam de super-heróis ou           

personagens mais conhecidos do público juvenil da época, como Batman ou           

Super-Homem, os personagens têm suas características psicológicas       
aprofundadas, tramas complexas e temas mais sombrios. Watchmen é onde essa           

complexidade de temas e personagens se mostra com mais força.  
A história de Watchmen começa mostrando uma investigação policial. O          

integrante de um grupo de vigilantes, famoso nos anos 1950, é assassinado e um              

de seus ex-colegas começa a investigar o caso por conta própria. Vemos então o              
que acontece com cada um dos integrantes do grupo — todos considerados            

suspeitos. 
Watchmen foi a única obra em quadrinhos inserida na seleção dos maiores            

romances do século da revista TIME (2005). É também considerada por diversas            

listas e especialistas como o melhor álbum em quadrinhos já feito. 
Lembremos que Mutarelli iniciou a carreira como autor de histórias em           

quadrinhos. Certamente – assim como quase todos que apreciam a arte narrativa            
ilustrada – teve contato com Watchmen em algum ponto da vida. 

Uma característica marcante de Watchmen é justamente trazer outras         

histórias, que correm em paralelo à narrativa mãe para ajudar a significá-la. Ao             
longo dos doze capítulos, temos uma dezena de histórias ficcionais          

complementares, que ajudam a preencher as lacunas da narrativa. De trechos da            
biografia publicada por um dos ex-vigilantes, notícias de jornal, estudos científicos,           

até uma história em quadrinhos, lida por um personagem: Contos do Cargueiro            

Negro. O leitor tem acesso a esse texto e vai aos poucos percebendo onde eles se                
inserem na narrativa maior que estamos acompanhando ao ler o álbum. 

Este recurso, de criar uma história em quadrinhos “inserida” na narrativa           
principal, foi utilizado, primeiro e com maestria, por Alan Moore. E é um dos pontos               

55 



 

principais de O Grifo de Abdera. Aqui a referência já ficaria clara o bastante, mas               
por que a cena escolhida anteriormente também se refere a Watchmen? 

No início de Watchmen, em uma cena que aparece primeiro na página 2 do              
capítulo 1, depois volta a aparecer na página 27 do capítulo 2, temos um              

personagem, Eddie Blake, também chamado na obra de O Comediante, nos últimos            

momentos de sua vida. Ele é surpreendido por um invasor em seu apartamento, é              
espancado e atirado pela janela. Um ponto bastante marcante nesta cena é que             

Blake tem um de seus dentes da frente quebrados pelo agressor antes de ser              
atirado para morte. (Imagem 3.4 nos anexos). E a morte do Comediante é o ponto               

de partida, o conflito inicial para a história que será contada ao longo da obra. Assim                

como em O Grifo de Abdera, o momento da agressão de Oliver é o ponto de partida                 
para sua derrocada pessoal, que dará início a toda a história – com final trágico – da                 

obra ao longo do romance. 
Para um leitor que conhece Watchmen, conhece a carreira de Mutarelli e está             

tendo o primeiro contato com O Grifo de Abdera, a relação é evidente. Embora              

sejam histórias que tratam de temas a princípio distintos, realizados em mídias            
diferentes, haver uma história em quadrinhos como parte da narrativa é uma            

característica que não se vê toda hora. E a semelhança – essa sim, sutil – do dente                 
quebrado em um ponto específico da história, nos leva a crer que aqui a obra de                

Alan Moore está sendo referenciada por Mutarelli. 

O autor faz ainda várias referências às suas próprias obras ao longo do             
romance. Cita seus nomes e condições específicas de sua escrita, quando está            

descrevendo os acertos com Mundinho, seu avatar. Estão todas ali: O Natimorto, O             

Cheiro do Ralo, Eu te amo Lucimar, entre outras. Até o romance O Filho mais velho                

de Deus/Livro IV, que só seria lançado três anos depois de O Grifo de Abdera, em                

2018, é citado na obra. 
Porém, o livro Uma Ocasião Exterior, o primeiro publicado com o nome “real”             

do narrador, e citado dezenas de vezes ao longo do romance, não existe. Não há               
registro de romance — de qualquer autor – com este título. 

Mas uma das obras mais conhecidas de Mutarelli, sua famosa “trilogia em            

quatro partes” O Dobro de Cinco (1999), O Rei do Ponto (2000), A Soma de Tudo -                 

Parte 1 (2001) e A Soma de Tudo - Parte 2 (2002), talvez a principal obra em                 

quadrinhos do autor, é citada em uma dessas alusões que saltam aos olhos dos              
leitores mais atentos. 
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Então dei uma busca no Google. Animais       
mitológicos. De cara apareceu o ser na opção        
Imagens. Cliquei. Grifo. Depois joguei: Moedas      
Antigas com Grifo. “Fórum dos Numismatas - O        
Grifo de Abdera”, já no primeiro resultado. Cliquei        
e vi que era a moeda. A Wikipedia me ensinou          
que “Abdera foi uma cidade grega na costa da         
Trácia, perto do rio Nestos, quase frente a Tasos.         
A sua fundação mítica é atribuída a Hércules, em         
honra de Abdero, seu eromenos, que morreu ao        
ajudá-lo na captura das éguas de Diomedes, um        
dos seus famosos trabalhos. (...) Eu e Paulo        
criamos um personagem que se chama Diomedes       
e, na época, pesquisei o nome e encontrei esse         
das éguas, mas isso não importa. (MUTARELLI,       
2015, p.26) 

 

Diomedes é justamente o protagonista da trilogia, um dos personagens mais           
marcantes da carreira de Mutarelli. Os quatro volumes foram, por sinal, compilados            

em um volume único, publicado em 2012 sobre o título de Diomedes - A Trilogia do                

Acidente. 
Com esse trecho, Mutarelli faz referência a seu personagem mais notável de            

forma despretensiosa, certamente, mais um dos momentos que saltam aos olhos de            
quem é leitor de sua obra anterior ao Grifo. 

 

3.4.2 Citações literais 
 

Chegamos então às citações literárias – as literais – que são a introdução de              
um ou mais trechos de outra obra no texto do romance, ensaio etc. Este é talvez o                 

tipo de relação mais utilizado em trabalhos acadêmicos, como este por exemplo,            
mas também é um recurso que não raro aparece em obras de cunho literário. Nosso               

exemplo, O Grifo de Abdera, começa justamente com dois destes exemplos. 

Logo na página 15, a primeira do romance, temos dois trechos, um creditado,             
outro não. O primeiro capítulo do romance, As Pernas verdes do Diabo, começa             

com o seguinte excerto: 
 

Sabe, Paul, se você tivesse tempo, eu gostaria de         
te contar uma história.  
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Eu adoraria ouvir, George, mas você sabe, a nave         
está de partida. 
Sim, Paul, eu sei. 
Só me diz uma coisa, George, sobre o que seria a           
história? 
A sua história, Paul. Eu contaria a sua história         
real. 
Então ecoa o sinal. Um longo e melancólico apito.         
Paul sobe a rampa de lançamento sem olhar para         
trás. Eu sabia que nunca mais nos veríamos.  
(MUTARELLI, 2015, p.15) 

 

O diálogo, aparentemente, não faz parte de nenhuma obra literária. Pelo           

menos nenhuma busca indicou que ela esteja presente, assim como foi descrita, em             
nenhuma outra obra textual. Ainda assim, é apresentada por Mutarelli como se            

fosse a citação de um diálogo ocorrido em uma situação totalmente alheia ao             
contexto de O Grifo de Abdera. 

Fazendo uma correlação dialógica, conforme vimos nos itens anteriores, uma          

associação quase imediata que vem à cabeça do leitor seria a da relação de dois               
personagens reais, talvez o Paul e o George mais famosos do século XX: Paul              

McCartney e George Harrison, parceiros musicais no grupo The Beatles. Poderia           
remeter inclusive à canção I Want to Tell You, composição de Harrison presente no              

álbum Revolver. Mas essa não é a tradução literal dos versos da canção. 

Mutarelli começa então “despistando” seu leitor no romance, com uma          
citação inventada, sobre um diálogo que aparentemente não existiu. O faz inclusive            

duplamente, já que a primeira palavra logo após essa citação é “Fim”, ou seja, o               
romance começa pelo “Fim”. 

O segundo exemplo é uma citação mais convencional. Ele retoma um trecho            
de um diário de Antonin Artaud, dramaturgo francês que tem entre suas obras             

principais o tratado O Teatro e seu duplo.  

 
Havia em Marselha em 1906, ou 1907, um menino         
chamado Nanaqui. Na realidade seu nome era       
Antonin Artaud e “morreu” no manicômio de       
Ville-Evrard em agosto de 1939, aos quarenta e        
dois anos. Morrer aos quarenta e dois anos não é          
nenhum milagre e todos viram sair do manicômio        
de Ville Evrard o cadáver de Antonin Artaud, o         

58 



 

milagre é que depois desse crime o mundo tenha         
continuado, e sobretudo que alguém tenha podido       
ocupar o lugar de Antonin Artaud e assumir sua         
dor. Esse alguém se chama Antonin Nalpas, tal        
como foi comunicado por Deus na quinta-feira à        
noite. (MUTARELLI, 2015, p. 15) 

 
O trecho, aparentemente confuso – visto que Artaud morreria apenas em           

março de 1948 – dá um pouco da tônica do que será o romance, essa confusão de                 
personalidades entre os narradores. 

O uso de citações literais como essa não volta a acontecer da mesma             

maneira ao longo do romance. Como vimos, outras obras são citadas,           
mencionadas, mas seu conteúdo, mesmo que parcialmente, não é reproduzido no           

romance. Exceção das frases pornográficas em espanhol, supostamente retiradas         
dos filmes que Oliver assistia para inspirar seus desenhos, cuja veracidade ou            

checagem é virtualmente impossível. 

A relação intertextual via citação é, como dissemos, bastante utilizada          
exatamente por ser um método seguro. Ao inserir em uma outra obra um trecho              

ipsis litteris de uma primeira, é possível ampliar seu significado de uma forma que              
deixa menos espaço para interpretações, tal qual acontece nas relações dialógicas           

citadas. Não é um movimento que exige um conhecimento ou entendimento do            

leitor. O que é escolhido para ser mostrado está ali, seja para exemplificar uma              
passagem, explicar um conceito ou mesmo mostrar que o autor já pensou            

previamente nessas relações com outra obra. 
Mutarelli brinca com esse artifício logo no começo da obra. Se, por um lado,              

uma citação é “segura”, aqui o autor usa justamente isso para incluir citações de              

obras “que não existem”, subvertendo em alguma medida esse uso e construindo            
uma percepção que ele quer para a obra. O uso de uma citação, de certa forma,                

legitima uma ideia, um contexto, uma passagem de uma obra. Dá, inclusive, a ideia              
de erudição do autor, que mostra, ao citar outros autores, que conhece a produção              

textual referente àquele assunto (exatamente como estamos fazendo neste         
trabalho). Ao “citar” trechos inventados, Mutarelli ironiza essa situação. Ele acaba se            

utilizando do recurso para construir uma “falsa verdade” para seu leitor — algo que              

ele fará durante todo o primeiro capítulo, ao criar uma origem diferente para seu              
pseudônimo de escritor, explicar os avatares etc.  
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Por meio dos métodos de citações estabelecidos pela academia, o          
conhecimento – aqui, considerando-se especificamente do objeto texto – circula. A           

citação faz com que leitores possam se interessar pela obra citada e depois             
conhecê-la em sua totalidade. 

Falando em totalidade: normalmente as citações são feitas apenas de          

pequenos trechos. Um, dois, três parágrafos. muitas vezes trazem uma ideia           
principal, um conceito pelo qual a obra ficou conhecida, mas não substituem em             

absoluto a totalidade da obra. Suas nuances, seus conceitos – e principalmente            
todas as relações dialógicas que ela tem em si. É aí que O Grifo de Abdera se                 

diferencia de outras obras. 

 
3.4.3 O Livro dentro do livro 
 

Um personagem autor não é uma novidade na literatura, temos diversos           

exemplos ao longo dos anos. O mesmo sobre filmes com personagens que estão             

dirigindo filmes dentro da história. Esse tipo de obra metalinguística é algo que,             
sobretudo a partir da modernidade, tornou-se algo comum. O raro é termos acesso,             

dentro da história, da totalidade dessa obra que chamaremos de secundária. Esse é             
talvez o tipo mais complexo de relação intertextual: uma obra, dentro de outra obra,              

da qual temos acesso à sua íntegra. Essa história secundária, por estar inserida na              

“narrativa mãe”, vai, invariavelmente, ter um tipo especial de relação com ela. Vai             
ressignificá-la de maneira muito mais profunda. 

Retomando uma relação já apontada anteriormente, temos aqui de novo uma           
aproximação entre Watchmen e O Grifo de Abdera. Em Watchmen, um garoto lê ao              

longo dos capítulos os Contos do Cargueiro Negro, uma história em quadrinhos            

sobre um capitão de um navio que sobrevive a um ataque pirata. Ao longo dos               
capítulos temos este personagem lendo esse gibi, que nos é mostrado nos rodapés             

da “narrativa-mãe”. No fim, alguns dos conceitos sobre a moral, e algumas atitudes             
dos personagens ali descritos vão se refletir na narrativa principal. 

Em O Grifo de Abdera temos uma escolha editorial diferente: a história em             

quadrinhos XXX, escrita e ilustrada pelo personagem Oliver Mulato, é colocada           
como um dos capítulos do livro, o segundo, chamado O Livro do Duplo. É como se a                 

história principal fizesse uma pausa, para nos mostrar qual é aquele gibi do qual o               
narrador tanto fala. Ou como se esse gibi estivesse encartado no meio do romance. 
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Porém, ele não funciona como uma obra separada, assim como os Contos do             

Cargueiro Negro. No caso do segundo, ele foi inclusive lançado como uma obra             

separada, em 2009, transformado em um filme de animação como conteúdo extra            
das edições da adaptação de Watchmen para os cinemas lançadas em DVD e             

Blu-Ray. No caso de XXX, lançá-la como um produto independente não faria muito             

sentido. 
XXX é uma história bastante confusa, representando o estado de Oliver           

quando a escreveu. Em suas 80 páginas vai contar uma história com traços oníricos              
e surrealistas, de um personagem identificado apenas como Professor, que,          

enquanto tem relações sexuais com alunas, tenta entender seu lugar no           

tempo-espaço. A história dá saltos temporais que mostram esse personagem em           
diversas situações. O interessante é que embora seja uma história sobre o conceito             

do duplo, coloca o tempo todo essa relação como sendo tripla: o Professor é ao               
mesmo tempo um garoto que entrega jornais e uma filha, com a qual tem uma               

estranha relação. Essa marca da tríade percorre toda a história, até o seu final              

inconclusivo. 
Ao longo da história em quadrinhos, Oliver (ou Mutarelli) faz uma citação ao             

filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Na página 12 ele a define               
como uma “boa paródia” (Imagem 3.5 nos Anexos). Esse é um ponto que,             

implicitamente nos remete à narrativa mãe: Mutarelli ao “recontar” sua origem, o uso             

do avatar, os nomes falsos etc., está fazendo uma paródia de sua própria produção. 
Mais à frente, na página 14, Mutarelli, assim como Alan Moore nos Contos do              

Cargueiro Negro, nos dá uma pista do destino das personagens. Num diálogo entre             
o Professor e o garoto, surge esta pergunta: “Você acha que virá uma tragédia se               

abater contra mim?”. O Professor responde: “Você sabe como isso termina. Será            

que você não percebe que essas tuas ilusões me aprisionam? Por que diabos é tão               
rancoroso?” Eis que o garoto complementa: "Às vezes eu sinto que esse não sou              

eu”. Aqui temos um diálogo que resume de certa forma a relação entre Oliver e               
Mauro: o primeiro, fazendo coisas que fogem ao seu controle, dominado pelo            

segundo, sem saber, ou sem compreender que são a mesma pessoa. E a tragédia              

que se abaterá sobre ele, que ainda não sabemos que acontecerá, sendo revelada,             
ganhando um spoiler, dezenas de páginas antes que aconteça na narrativa mãe. 

Ainda sobre esse desfecho trágico, o autor nos dá uma dica na página 52.              
Uma personagem feminina, sedutora, uma das alunas do Professor, lhe dirá: “O            
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verdadeiro Psicopata não mata. Manipula. Usa a manipulação e o carisma para que             
os outros cuidem de sua mãe”. Aqui podemos ter uma interpretação dupla: o             

primeiro manipulador da história é Mauro, que influencia as ações de Oliver para             
convencê-lo a ilustrar sua nova história. Mas temos também Gilda, personagem que            

ao longo da história se mostra bastante dominadora em relação a Oliver, inclusive             

chamando-o para morar com ela e com sua mãe idosa. Ela é quem, no fim, será a                 
autora no homicídio e do esquartejamento de Oliver, mostrando traços claros de            

psicopatia.  
Ainda que o enredo de XXX não reflita exatamente as ações dos            

personagens e seja bastante confuso, algumas frases vão nos remeter a elementos            

da história mãe. Destaco uma em especial. Na página 40, um dos diálogos diz o               
seguinte: “Esses idiotas falam em buscar a origem, encontrar o começo… onde tudo             

começou. Mas eles encaram o tempo como lhes ensinaram na escola. Esses            
imbecis… Pensam ou entendem o tempo de forma ‘cronológica’”. Aqui novamente           

temos uma relação que simultaneamente expande e, de certa forma, contradiz           

Mutarelli e sua narrativa. Ainda que esteja tentando explicar de forma cronológica,            
estamos tratando aqui de uma história que foge totalmente à nossa compreensão.            

Como alguém pode ser ao mesmo tempo si e outro? E ainda influenciar suas              
ações? Estamos tratando de algo que foge do mundano e, por isso, exige uma              

compreensão abstrata dos conceitos “que aprendemos na escola”. A narrativa de           

XXX dá-se assim: não é uma linha única, clara e compreensível. Esse tipo de              
abstração é necessário para compreendermos, ou interpretarmos, qualquer obra de          

arte. 
E essa abstração é o que faz com que consigamos compreender mais do que              

está ali descrito no texto. Ao ler uma obra literária, diferente de um texto              

estritamente técnico ou científico, conseguimos perceber mais do que o texto nos            
traz. Significados que vão além. E que só são possíveis pelas relações que criamos              

com aquele texto. Relações essas descritas aqui neste trabalho. São as relações –             
dialógicas e intertextuais – que fazemos como leitores, que tornam o entendimento            

de uma obra literária virtualmente infinita. E que fazem com que a experiência de              

contato com a literatura seja diferente a cada visita – ou revisita, a cada leitura e de                 
leitor para leitor. 
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Considerações finais 
 

Conforme vimos ao longo deste trabalho, toda obra literária, e poderíamos           
dizer, artística, é construída a partir de inúmeras referências, em maior ou menor             

medida, explícitas a outras obras, do autor ou de outros, e dos contextos sociais e               

artísticos em que estão inseridas. Essas referências (que aqui chamamos de           
relações intertextuais e dialógicas) são o que vão construindo uma colcha de            

retalhos que dará camadas mais profundas à interpretação daquela obra, à criação            
de seus sentidos. São o elemento que dá liga a essas interpretações e expandem o               

entendimento de determinado produto artístico. 

No caso que analisamos aqui, o romance O Grifo de Abdera, algumas dessas             
relações são mais evidentes e perceptíveis ao leitor. Outras ficarão a olho nu             

apenas dos leitores que, porventura, tiverem conhecimento de algum detalhe          
específico referente àquela citação. 

Como mais evidentes, temos as relações intertextuais. A conexão entre          

trechos citados – sejam eles de autoria de Mutarelli ou não – estão ali postas. Uma                
leitura mais atenta fará boa parte dessas conexões de forma imediata, mesmo em             

uma primeira leitura. Outras aparecerão apenas após uma reflexão sobre a obra ou             
mesmo uma releitura, mas estão ali, evidentes. 

Já nas relações dialógicas, tanto nas geográficas, pessoais ou culturais, o           

repertório do leitor é mais exigido. Mas, ainda que o leitor não tenha esse repertório,               
o aproveitamento da camada mais superficial da obra – seu enredo, seus conflitos,             

seu desenvolvimento e seu desfecho – são totalmente compreensíveis e o prazer            
em ler uma obra literária é atingido sem grandes percalços. 

E já que estamos aqui defendendo que toda obra literária é construída a             

partir dessas referências (principalmente externas), essa é uma característica         
importante de grandes autores: como achar o equilíbrio entre esses elementos.           

Como construir uma narrativa que se desenvolve em si, e que, ainda que o leitor               
não tenha acesso a nenhuma referência externa, consegue se manter coerente,           

coesa e verossímil? E como adicionar esses elementos para que um leitor com             

acesso a essas referências tenha outras camadas de aproveitamento da obra? 
Há autores que pesam a mão na segunda parte da questão. Obras que, sem              

essa referência externa, ficam ou incompreensíveis ou superficiais. Obras que          
“dependem” de um conhecimento prévio. Vemos isso comumente, por exemplo, em           
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obras serializadas, em que a compreensão de um determinado volume depende do            
conhecimento prévio dos volumes anteriores. Isso não é exatamente um problema,           

se encararmos a narrativa total daquela obra, ou seja, todos seus volumes, como             
um só. Esse é um expediente muito visto também nos quadrinhos, em que             

informações anteriores são essenciais para o entendimento de uma determinada          

obra. 
Vemos também esse expediente sendo usado na academia. Autores cujas          

obras não conseguem ser entendidas em sua totalidade sem que o leitor tenha             
conhecimento de conceitos ou ideias anteriores, de outros pensadores etc. Também           

compreensível, se pensarmos naquela obra específica como a evolução, ou a           

continuidade de um pensamento, ideia, conceito já desenvolvido anteriormente por          
este ou outro autor. 

Agora, quando isso acontece na literatura, temos um problema. A nossa           
hipótese é, portanto, a de que um bom autor consegue dosar bem essas duas              

frentes.  

O que este trabalho tenta mostrar é que Mutarelli, com uma produção            
consistente e volumosa em duas frentes (os romances e os quadrinhos) mas ainda             

pouco explorada academicamente, consegue fazer isso em O Grifo de Abdera. 
Ao construir uma história superficialmente simples, mas adicionando        

elementos sobre a origem de sua persona literária, explorando o conceito do duplo,             

e, especialmente adicionando uma outra narrativa à narrativa principal, consegue          
nos dar essas camadas mais profundas para um melhor aproveitamento de sua            

obra. 
Essas referências não estão ali por acaso, apenas para mostrar ao leitor que             

o autor é “letrado” em alguma área do conhecimento. As referências ali postas,             

conforme vimos nos capítulos anteriores, têm sempre a intenção de adicionar algum            
efeito de sentido àquela narrativa. 

Começa desconstruindo a figura do escritor como alguém especial a partir do            
“desnudamento” da estratégia de uso dos avatares por diversos autores conhecidos           

do mercado editorial brasileiro; passa por uma construção histórica para justificar a            

relação quase surreal que uma parte do duplo tem com a outra; nos encaminha por               
ruas, edifícios, estabelecimentos nada suntuosos, e, como vimos, facilmente         

verificáveis se existem ou não; e atinge seu ápice na introdução de uma história em               
quadrinhos, que faz referência à sua “arte original”, a que o projetou artística e              
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comercialmente, e que vai construindo elementos da personalidade confusa dos          
duplos narradores, que nos conduz a um final trágico para todos os envolvidos.             

Tudo isso enquanto constrói uma história que fala justamente sobre o ofício de             
escrever histórias. 

Vimos que toda referência, por si só, servirá como um “complemento” à            

narrativa principal. Mas se ela não servir para dar esse efeito de sentido à narrativa,               
se for apenas ilustrativa, não está contribuindo para a obra. Perde seu sentido de              

estar ali. Em nossa análise de O Grifo de Abdera vimos que as referências ali               
colocadas têm um sentido de estarem ali. Algumas com efeito imediato, outras com             

um efeito perceptível somente no desfecho da história. Mas não estão ali            

gratuitamente. 
Este trabalho espera ter contribuído para a fortuna crítica acerca da obra de             

Lourenço Mutarelli, um autor ainda em produção, e que tem mostrado uma            
consistência artística nos campos em que atua. Ao escolher uma obra ainda pouco             

explorada nos estudos literários, queremos mostrar que a produção de Mutarelli           

pode ser analisada além das características pessoais, ou especificamente         
psicológicas do autor – já explicitamente declaradas por ele em obras e entrevistas             

e anteriormente analisadas em outros estudos sobre sua produção. Ao trazermos           
aqui a análise de sua técnica literária, buscamos mostrar que ele é um autor que vai                

além disso. Embora suas obras circulem de certa forma em torno do tema dos              

transtornos psicológicos, não se resume a isso e pode ser explorada a partir de              
outros olhares, que destaquem a sua competência e inovação construtivas do ponto            

de vista literário. 
E o presente estudo também abre portas para outros questionamentos, que           

podem ser explorados em análises futuras, em outras instâncias do conhecimento           

teórico literário. Entre elas: existem outras categorias de relações dialógicas          
diferentes das exploradas aqui? Elas atuam sobre o entendimento da narrativa           

principal como as que aqui analisamos, ou agem de forma distinta? É possível             
pensar em uma obra que não tenha esse tipo de relação, uma obra estritamente              

“original”? Caso ela não exista, é possível traçar uma “genealogia” literária até achar             

uma narrativa totalmente isenta dessas ligações, a mãe de todas as narrativas que             
as sucederam? Algo como a pedra fundamental da literatura como conhecemos?           

Que este trabalho sirva, de alguma forma, como ponto de partida para respondê-las. 
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Anexos 
 

Imagem 3.1 (reprodução Google Earth) 
Imóvel que corresponderia ao número 523 da Rua Padre Chico. 

 

 
Imagem 3.2 (reprodução Google Earth) 

Imóvel localizado na Rua Dr. Angelo Vita, 180. 
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Imagem 3.3 (reprodução Google Earth) 
Imóvel localizado na Rua Bartolomeu de Gusmão, 441. 

 
 

Imagem 3.4 (reprodução da edição norte americana de Watchmen) 
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Imagem 3.5 (reprodução da página 12 da história XXX) 
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