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RESUMO: No romance Divórcio, do autor Ricardo Lísias, publicado em 2013, o narrador 

diz experimentar “um corpo em carne viva”. Essa imagem permite analisar como o corpo 

se coloca em cena nessa narrativa, tencionando os limites da presentificação. Através de um 

narrador em primeira pessoa chamado Ricardo, homônimo do autor, que relata um trauma 

em seu casamento, compreende-se uma linha tênue entre autobiografia e ficção, onde o 

corpo é exposto como uma performance (expressão de Judith Butler), trazendo consigo 

intensos indícios autobiográficos. Trata-se de um eu em foco que busca se (re)escrever por 

meio da linguagem, assim, a ideia do fazer literário, da metáfora do corpo e dos treinos de 

corrida são artifícios utilizados para reconstruir a lucidez do personagem que se vê 

asfixiado, como a capa do livro sugere, diante do fracasso amoroso. Para pensar essas 

questões, este trabalho analisa a performatização do corpo na literatura brasileira 

contemporânea, sobretudo, em Divórcio, tendo como aporte teórico os estudos de Diana 

Klinger em relação ao texto autoficcional como uma dramatização de si que propõe uma 

construção simultânea do autor e narrador, considerando que a autoficção é uma forma de 

performance. 
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“A literatura é agora parte vital não apenas da minha vida simbólica, 

mas até do meu corpo” 

(LÍSIAS, 2013, p. 99). 

A largada 

 

Ricardo Lísias é uma voz inquieta na literatura brasileira contemporânea. Autor dos 

livros: Cobertor de estrelas (1999); Duas praças (2005); Anna O. e outras novelas (2007); 

O livro dos mandarins (2009); O céu dos suicidas (2012) e Divórcio (2013); possui um 

ebook com textos de crítica literária. Sua produção literária se destaca por meio dos contos 

e romances bem articulados, sendo engendrados por um tom autobiográfico que conduz a 

uma leitura instável, criando uma linha tênue entre ficção e realidade. 

Lísias é graduado em Letras pela Universidade Estadual de Campinas, com 

mestrado pela mesma instituição e doutorado em Literatura Brasileira pela Universidade de 

São Paulo. É um escritor que conhece e tem referências do universo literário, talvez seja 
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por isso (o saber articular) que recebeu uma boa recepção crítica. Críticos como Leyla 

Perrone-Moisés e Pedro Meira Monteiro escreveram sobre Lísias, acolhendo-o como uma 

voz importante na literatura. Perrone-Moisés afirma no posfácio do livro Anna O. e outras 

novelas: “Um dos melhores escritores brasileiros revelados nos últimos anos”. Vale 

ressaltar a positividade da recepção crítica, uma vez que é um dos elementos importantes na 

constituição de um escritor. Em seu artigo “Ricardo Lísias: versões de autor”, a crítica 

Luciene Azevedo destaca os seguintes traços: 

 

A positividade da recepção de Perrone-Moisés, respaldada pela premiação 

de terceiro lugar no prêmio Portugal Telecom concedido a Duas praças 

(2005a), inscreve também algumas das marcas da assinatura dessa nova 

voz. Os textos tramados a partir do entrelaçamento de duas linhas 

narrativas, a escolha de temas políticos (a questão dos sem-teto, a 

referência à tortura e às ditaduras latino-americanas), a fala repetitiva e 

cortada por anacolutos, enfim, a escrita cuidadosamente trabalhada vai 

aparecer reiterada não apenas nos depoimentos do autor, mas também por 

outros comentários críticos sobre sua obra (AZEVEDO, 2013, p. 83). 

 

As repetições e os cortes no discurso são marcas notáveis em todos os romances de 

Lísias. Azevedo aponta O livro dos mandarins como o principal romance que assegura a 

assinatura de Lísias, sendo a escrita da maturidade do jovem escritor: “A aposta formal na 

reescritura e reelaboração dos mesmos processos de composição parece fundamentar um 

projeto insistente, que desemboca na fatura desse romance” (AZEVEDO, 2013, p. 88). 

Assim, podemos identificá-lo como o “divisor de águas” na produção literária do autor, a 

partir daí, temos o que vários críticos assinalam como a “guinada subjetiva” de Lísias. 

Uma escrita instável que nem sempre proporciona respostas aos diálogos, emerge 

como um corpo que “grita” por meio da linguagem inquieta que anseia mais do que os 

limites do papel. Lísias através de O livro dos mandarins se propõe a uma “reinvenção de 

estratégias” (expressão de Luciene Azevedo), uma vez que desconstrói os indícios 

estratégicos dos livros anteriores, pautados no cenário literário como uma narrativa de 

elementos formais. Se em Anna O. e outras novelas há um traço singelo de dados 

biográficos, em O livro dos mandarins tem-se uma carregada assinatura do escritor. 

Luciene Azevedo destaca: 

 

Não deixa de ser irônico o fato de que a chancela crítica de Leyla Perrone-

Moisés ao surgimento do “jovem autor” realce justamente o repúdio à 

incorporação de dados biográficos como marca de excelência da produção 
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do escritor: “Lísias não tira histórias de si mesmo [...] princípio básico da 

boa ficção” (AZEVEDO, 2007, p. 90). 

 

Esse giro sobre si mesmo, ignorando a posição da “boa recepção”, resultou também 

no romance O céu dos suicidas onde o narrador-personagem chama-se Ricardo e narra a 

perda do amigo próximo que cometeu suicídio. Como estratégia narrativa, a autor coloca o 

seu nome próprio em cena, desse modo, desenvolve uma literatura suspeita ao leitor. O 

leitor é transformado em voyer, aquele que tudo observa, sendo condicionado a uma 

literatura entre ficção e realidade. 

Desse modo, tanto O livro dos mandarins quanto O céu dos suicidas desencadeiam 

novos traços à obra de Lísias. A fim de compreender tais traços, pretende-se aqui analisar o 

último romance do autor nomeado como Divórcio, publicado em 2013, pela Editora 

Alfaguara, em que as experiências-limites tornam-se mais consistente. 

 

O percurso 

 

O romance Divórcio, de Ricardo Lísias pode ser considerado como uma autoficção, 

pois, colocando o corpo em cena, problematiza os limites da ficção mediante aos indícios1 

autobiográficos. Trata-se de um narrador chamado Ricardo, homônimo ao autor, casado há 

quatro meses que lê o diário da esposa, neste diário descobre as aversões da sua esposa 

sobre os seus comportamentos: “Que tipo de pessoa deixa no caminho do homem com 

quem se casou há quatro meses um diário com esse conteúdo? Repeti a pergunta várias 

vezes. Com quem me casei? (LÍSIAS, 2013, p. 14)”. A partir desse fato, Ricardo decide 

escrever um livro de ficção que se estabelece como um desabafo sobre a atitude da esposa. 

O relato consiste através de uma forma de compreender e restaurar a sua vida que se vê 

obstruída por sentimentos conflitantes. 

A estrutura do livro é híbrida, uma vez que se encontram trechos de diário, cartas, 

fotografias, motivando uma linguagem intimista ao leitor. Essa mistura problematiza a 

própria ideia de gênero literário, em que as fronteiras são diluídas e em determinados 

                                                           
1 Utiliza-se aqui o termo de Roland Barthes que se refere aos diversos elementos que induz ações, ambientes 

ou filosofias. Assim, Barthes propõe também que os indícios são fundamentais para o encadeamento da 

narrativa, sendo compreendidos a partir da análise geral dos elementos. Disponível em: 

http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&link_id=423:indicio%AD&task=viewlink Acesso em: 

10/05/2015 
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momentos o leitor se embaraçar entre a ficção e a realidade do autor. Isso se dá pelo fato do 

escritor (como o narrador) se divorciar com apenas quatro meses de casado com uma 

jornalista da área cultural do país, a qual o processa pela publicação do romance. Desse 

modo, a narrativa aponta para uma leitura desordenada já que os indícios autobiográficos 

que se desdobram, desde o nome do personagem até as referências aos livros anteriores do 

escritor, são sustentados ainda mais pelo narrador: 

 

Não tenho como fechar esse fragmento de outro modo. Ainda que eu me 

contradiga em outro lugar desse texto e no que eu possa eventualmente 

dizer sobre essa merda toda em que me joguei, o diário que reproduzo 

aqui é sem nenhuma diferença o mesmo que xeroquei antes de sair de 

casa. Aliás, não há uma palavra de ficção nesse romance. As pessoas se 

afundam mesmo nessa merda toda [grifos meu] (LÍSIAS, 2013, p. 103). 
 

Mas, esse mesmo narrador estabelece um jogo em relação às fronteiras do gênero 

literário: 

Só vou recobrar minha pele e me sentir de novo emocionalmente estável 

se escrever sobre o que aconteceu. Se minha ex-mulher não queria 

inspirar uma personagem, não deveria ter brincado com a minha vida. No 

estágio atual da ficção, é preciso que o esqueleto de um romance esteja 

inteiramente à vista. No meu caso, fizeram o favor de registrar parte do 

que aconteceu em um cartório. 

Divórcio é um livro de ficção em todos os seus trechos [grifos meu] 

(LÍSIAS, 2013, p. 113). 

 

Além disso, o movimento de vai e vem acelerado e as repetições abarcam a 

sensação de uma narrativa caótica que pode ser identificada com a desordem interna do 

narrador-personagem: “Divórcio é um livro repetitivo. Já escrevi algumas vezes que o fato 

de concluir algo que eu tenha planejado me faz bem. Mas como minha cabeça se 

desarranjou completamente, cada confirmação é um sinal de esperança” (LÍSIAS, 2013, p. 

103). A partir do jogo das incertezas, Divórcio põe a vista do leitor as impurezas dos 

gêneros e um narrador como um indivíduo inconstante tanto discutido na literatura 

brasileira contemporânea. 

Não há como negar a intensidade que o nome próprio do autor confere à narrativa, 

pois colocam, em sinal de exposição, os holofotes centralizados em um narrador-

personagem que se diz “em carne viva”. A imagem do corpo físico fortalece ainda mais a 

dicotomia entre o “real” e o “ficcional”, assim, a ideia de corpo indica uma performance do 

sujeito: “Meu corpo ferido, por mais que eu ainda perca energia, precisa portanto virar 
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literatura” (LÍSIAS, 2013, p. 99). Pensando de maneira mais abrangente, a crítica Diana 

Klinger considera a autoficção como uma forma de performance. Referindo-se ao romance 

O falso mentiroso (2004), de Silviano Santiago, a autora aponta: “o texto autoficcional 

implica uma dramatização de si que supõe, da mesma maneira que ocorre no palco teatral, 

um sujeito duplo, ao mesmo tempo real e fictício, pessoa (ator) e personagem” [grifos da 

autora] (KLINGER, 2012, p. 49). De tal modo que autor e narrador se constituem ao 

mesmo tempo por meio da encenação e os elementos estruturais também fazem parte do 

espetáculo. 

Em Divórcio, a representação do corpo encena a reconstrução da vida do 

personagem, colocando em evidência as questões da subjetividade. Portanto, revela um 

narrador flagelado que metaforiza os traços dos sujeitos contemporâneos. No livro, O 

avesso do imaginário: arte contemporânea e psicanálise, a doutora em psicologia Tania 

Rivera (2014, p. 19) traça a seguinte afirmação: “o que a presença do corpo denuncia, para 

além de qualquer reafirmação de sua existência individual, é a sua fugacidade, a condição 

mortal, passageira, do homem”. À vista disso, a imagem “um corpo em carne viva” 

reverbera o sujeito vulnerável perante a sua própria condição o que motiva um “olhar” para 

fora do texto, pois: 

Emprestar seu corpo à obra, dar à obra um corpo ou ainda fazer do corpo 

uma obra – essas expressões não dizem tudo e mostram o jogo mesmo 

entre corpo e arte, entre corpo e sujeito. Algo se subtrai e nos atinge na 

presença maciça de um corpo oferecido ao olhar. Nesse jogo, refletir 

sobre a performance é construir uma reflexão sobre a própria noção de 

sujeito hoje. Em outras palavras, a performance põe em questão o sujeito 

– e a arte, talvez seu reduto mais próprio (RIVERA, 2014, p. 20). 

 

Ainda nas palavras de Rivera (2014), o sujeito encontra-se atualmente no centro das 

discussões da arte, porém como um sujeito fragmentado, vulnerável às fronteiras em 

relação ao outro. Lísias ao empregar o corpo performático simula um sujeito inquieto e 

instável: “Você é louco, Ricardo, todo mundo sabe. Isso só está acontecendo porque você é 

louco. Mas, depois de alguns dias, ela parou de atender meus telefonemas. Em carne viva, 

eu enviava um SMS com agressões e outro em seguida pedindo desculpas” (LÍSIAS, 2013, 

p. 49). Se observarmos as afirmações feitas pela crítica Regina Dalcastagnè (2001, p.1), 

podemos nos certificar que isso tem a ver com o próprio lugar do narrador na literatura 

contemporânea: “no lugar daquele indivíduo poderoso, que tudo sabe e comanda, vamos 
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sendo conduzidos para dentro da trama por alguém que tem dúvidas, que mente e se deixa 

enganar”. É esse sujeito em crise que narra os conflitos que engendram os outros 

personagens, cria-se uma desconfiança ao leitor, pois esse narrador sempre se apresenta 

hostil aos fatos.  

Nos primeiros capítulos do livro, observa-se um corpo totalmente entregue a dor e 

ao trauma, um corpo vulnerável aos acontecimentos pessoais, um corpo exposto que ao 

escrever busca a compreensão. Já nos últimos capítulos, nota-se um corpo em cicatriz que, 

de certa forma, se afasta dos traumas pessoais para fazer uma crítica ao universo 

jornalístico e literário: “a confirmação de que existe um estrato social no Brasil, amplo e 

enraizado em espaços que vão do jornalismo ao direito, passando por setores da produção 

cultural, que referenda o antigo diagnóstico de sermos um país de gente corrupta, 

mentirosa, covarde e hipócrita” (LÍSIAS, 2013, p. 94). Em todo o romance, a ideia de 

performance instiga a presença do “outro”, como se o sujeito só alcançasse a plenitude a 

partir da sua exibição ao outro. À vista disso, pode-se afirmar que Lísias constrói um 

romance performático onde a ambiguidade entra em cena para duplicar a realidade. 

 Ao se apropriar do pensamento de Judith Butler acerca do conceito de 

performance, Klinger (2012) ilustra que há um esvaziamento da noção de verdade na 

autoficção e, consequentemente, a impossibilidade da ideia de um original. Para Butler 

(2003), a performance corresponde com a ideia de gênero, posto que o gênero consiste na 

construção de normas e práticas culturais, como efeito de um discurso, dito como 

verdadeiro, da construção e regulação heterossexuais da sexualidade. Sendo assim, trata-se 

de uma falácia compreender o gênero como a identidade e a essência interior do sujeito. 

Para tanto, o gênero é performático, visto que são simulações de signos corpóreos e 

discursos elaborados pela sociedade: “O fato de a realidade do gênero ser criada mediante 

performances sociais contínuas significa que as próprias noções de sexo essencial e de 

masculinidade ou feminilidade verdadeiras ou permanentes também são constituídas [...]” 

(BUTLER, 2003, p. 201). Segundo Klinger (2012, p. 49), “A perspectiva de Butler 

interessa precisamente pela desconstrução do mito original, pois ela argumenta que a 

performance de gênero é sempre cópia da cópia, sem original” [grifos da autora].  

Pensar o romance Divórcio, tendo em mente os estudos de Judith Butler, é entender 

que o autor não se formula de um sujeito original. Ainda que simule indícios 
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autobiográficos, permitindo um “olhar” para fora da ficção, o texto implica uma construção 

subjetiva que dissolve a verdadeira identidade dos fatos, se é que exista tal verdade. Além 

disso, a subjetividade entra em cena com o próprio autor que se exibe e se questiona. Desse 

modo, torna-se interessante a seguinte colocação: “Assim a obra de autoficção também é 

comparável à arte da performance na medida em que ambos se apresentam como textos 

inacabados, improvisados,  work in progress, como se o leitor assistisse “ao vivo” ao 

processo da escrita” [grifos da autora] (KLINGER, 2012, p. 51). 

Uma literatura de restauração. Como o narrador afirma: 

A verossimilhança deixou de ser um imperativo para a ficção. O mundo 

real não oferece mais bases sólidas. Mesmo a certeza de que não morri e 

acabei dentro de um romance meu precisou ser refeita através de 

tratamento psicanalítico. É um jeito que encontrei para continuar vivendo, 

dormindo e respirando mais ou menos como fazia antes da ficção 

inverossímil que foi o meu primeiro casamento (LÍSIAS, 2013, p.117). 

 

Ao produzir um texto autoficcional, Lísias incita o leitor a experiência da escrita 

como processo de cura. Os estudos da crítica Diana Klinger apontam que “Doubrovsky 

entende a autoficção como uma ficção de si no sentido psicanalítico de que o sujeito cria 

um ‘romance de sua vida’” [grifos da autora] (KLINGER, 2012, p. 46). Daí se cria uma 

nova forma de autobiografia diferente da clássica que era compreendida como mera 

reprodução de fatos da realidade. A psicanálise assinala que a biografia e a ficção não são 

opostas: “A (auto)biografia que se põe no lugar da cura é a ‘ficção’ que conta para o 

paciente como a história de sua vida” (KLINGER, 2012, p. 47). O sentido da vida e a 

narração são simultâneos, por meio desse procedimento, o sujeito estabelece uma “ficção 

de si”, na qual acredita e não pode ser reduzida em verdadeira ou falsa. Para tanto, há um 

esvaziamento da noção de verdade, “se é que ainda é desejável pensar em termos de 

‘verdade’, o que parece altamente duvidoso, em todo caso em relação à autoficção este 

conceito não coincide com a verdade autobiográfica, nem portanto com a verdade como 

alguma coisa verificável” (KLINGER, 2012, p.47). 

Pensar a autoficção como uma performatização do texto, juntamente com a 

psicanálise torna possível questionar os acontecimentos reais, tendo em vista a 

impossibilidade de reproduzi-los em sua totalidade. Entende-se que a ilusão do real simula 

uma reflexão poética de um eu fictício que também pode ser concebido fora do espaço da 

representação. Seja como for, essas estratégias conferem ao romance um eu que busca se 
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(re)escrever por meio da linguagem, à guisa de analisar esse cuidado com linguagem, pode-

se destacar os seguintes artifícios: a crítica ao fazer literário, a metáfora do corpo e dos 

treinos de corrida. 

Em uma fina análise da crítica ao fazer literário, observa-se uma linguagem 

simbólica, em que o narrador apresenta os processos da escrita e motiva uma discussão 

sobre o conceito e a função da literatura:  

A literatura serve-me em grande parte para isso: adoro ficar remexendo a 

linguagem, medindo todas as possibilidades e tentando entender até onde 

posso ir, para no final pesar o resultado e refletir para saber se o texto 

realmente me expressa. É a maneira que tenho, silenciosa e discreta, de 

sair organizadamente da confusão que tantas vezes me assalta por dentro. 

Se mergulhar nos ruídos do mundo exterior, nos lugares cheios de luzes, 

música e gente encostando em mim, vou me machucar (LÍSIAS, 2013, p. 

25). 

 

No que tange a metáfora dos treinos de corrida, as divisões dos capítulos simulam 

uma maratona: “Quilômetro um: um corpo em carne viva”; “Quilômetro dois: um trem 

passando dentro de mim”; “Quilômetro três: uma lista das qualidades e dos defeitos do meu 

marido”; etc. Assim, tanto na estrutura quanto na temática, verifica-se a metáfora: “Virei 

corredor porque, além da insônia, o divórcio me deixou com a respiração muito irregular. 

Foi também a maneira que encontrei para achar uma rotina e retomar o equilíbrio” 

(LÍSIAS, 2013, p. 13). Traz à tona o momento da enunciação, tendo muito a ver com a 

perspectiva de que ao narrar o personagem analisa a sua própria trajetória. 

A cena que se (des)cristaliza mediante o discurso totalizante é de uma literatura com 

intenso teor crítico, baseada na experiência-limite dos elementos narrativos. Por isso, os 

pontos em análise (o corpo como performance, a autoficção no sentido psicanalítico, as 

articulações da linguagem) comprovam que 

 

Consideramos a autoficção como uma narrativa híbrida, ambivalente, na 

qual a ficção de si tem como referente o autor, mas não como pessoa 

biográfica, e sim o autor como personagem construído discursivamente. 

Personagem que se exibe “ao vivo” no momento mesmo de construção do 

discurso, ao mesmo tempo indagando sobre a subjetividade e 

posicionando-se de forma crítica perante os seus modos de representação 

(KLINGER, 2012, p. 57). 

 

A Chegada 

 



9 
 

Uma literatura que desafia: 

 

O fato é que Divórcio não recuperou apenas o meu equilíbrio emocional. 

O livro e as corridas me trouxeram uma pele nova e agora quero me 

tornar uma pessoa melhor. Se conseguir uma parte dessa meta, está 

bom. É como correr meias maratonas com a ilusão de um dia completar 

uma inteira [grifos meu] (LÍSIAS, 2013, p. 125). 

 

Divórcio é “um livro sobre a criação de um novo hábito, a cicatrização possível do 

eu sob a disciplina de uma nova rotina” (ANDRADE, 2013). Lísias insinua os novos 

contornos literários da contemporaneidade brasileira, problematizando a função e os limites 

da literatura, o papel do escritor e as questões sociais e culturais. Logo, a imagem do autor 

entretecida ao narrador e personagem alude “pesadamente na autonomia do literário, 

reforça a percepção de que o simbólico produz consequências tão sérias e reais quanto o 

vivido, alimentado por seus impasses e percalços” (ANDRADE, 2013). Tendo em vista as 

demandas na literatura atual, o autor motiva novas perspectivas ao texto literário, 

mostrando que as fronteiras entre os gêneros estão diluídas em um espaço onde o ficcional 

se sustenta por si mesmo.  

A indagação em torno da autoficção compreende um esvaziamento da ideia de 

verdade, pois o que há é a reinvenção da existência de um eu que discute as modificações 

do sujeito. Com a intenção de enfatizar a linguagem como instrumento de poder, Lísias 

empresta o seu corpo à obra de forma performática, mostrando como o sujeito é o eixo 

central das discussões atuais. Porém, verifica-se, por meio da linguagem, não mais um 

sujeito dono de si, mas, sim, fragmentado e inquieto com as novas emergências. 

Contudo, Divórcio alimenta a ficção mediante as impurezas gêneros, causando uma 

instabilidade a leitura e reafirmando ainda mais a sua literariedade. A experimentação da 

linguagem ganha ascensão perante a performance das estratégias narrativas.  
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