
 

 
 

A ESCRITA DIARÍSTICA COMO ESTRATÉGIA NARRATIVA EM 

ROMANCES BRASILEIROS CONTEMPORÂNEOS 

 

Cloves da Silva Junior (IFG/SEDUCE-GO/PPGLL-UFG)1 

 

Resumo: A presente proposta de pesquisa de doutoramento, sob orientação da profª. Dra. 

Renata Rocha Ribeiro, consiste na análise da presença do gênero “diário” na composição de três 

romances brasileiros contemporâneos. A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, 

com base nas contribuições teóricas e críticas de Bakhtin (2010; 2011), Blanchot (2005), 

Carneiro (2005), Dalcastagnè (2010; 2012), Lejeune (2008), Lukács (2009), Picard (1981), 

Resende (2008), Schøllhammer (2011), Watt (2010), dentre outros. Espera-se, ao final da 

pesquisa, destacar os processos de composição da escrita diarística no romance e sua 

funcionalidade para o enredo das narrativas. 
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 Introdução 

 Desde o Memorial de Aires, de Machado de Assis, publicado em 1908, é possível 

encontrar vestígios da escrita diarística em romances da literatura brasileira, os quais 

constituem-se, de forma genérica, a partir de uma escrita não-linear e fragmentada em 

relação à matéria narrada, com entradas de parágrafos e marcações de data 

(dia/mês/ano), além de outras peculiaridades do gênero diário que foram absorvidas por 

determinados romances. 

 Caracterizado pelas modificações constantes em sua estrutura e estilo em função 

de sua plasticidade, o romance abarca, continuamente, novos tipos de linguagem e 

outros gêneros do discurso em sua construção, sejam eles literários ou não literários. Por 

sua vez, a escrita diarística presente no romance também se modifica com o decorrer 

dos anos e dos estilos de cada escritor/escritora, o que pode ser fruto tanto das mutações 

do próprio gênero diário ou ainda das transformações do próprio romance que, ao 

absorver um outro gênero, fez com que esse gênero (diário) passasse por processos de 

modelagem na medida em que o romance também se transforma. 

 A partir disso, a proposta que ora se apresenta consiste na análise de três 

romances brasileiros contemporâneos, a saber: Diário do farol, de João Ubaldo Ribeiro 

(2016), Diário da queda, de Michel Laub (2011) e Quarenta dias, de Maria Valéria 

Rezende (2014). Tais obras foram escolhidas como corpus de análise pelas seguintes 
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razões: há a presença da escrita diarística como estratégia narrativa; o diário é o gênero 

amalgamado às estruturas desses romances – diferentemente de outros que trazem 

apenas fragmentos de diários; e, principalmente, por não possuírem marcações 

temporais nas entradas de parágrafo.  

 Essa última razão foi, majoritariamente, a responsável pelo desejo de pesquisar 

quais foram as possíveis causas para a omissão dessa característica notável do registro 

diarístico, pois Lejeune (2008) menciona que o diário, embora livre de formas, tem 

como base a data, e, da mesma forma, Blanchot (2005) assevera que o diário deve 

respeitar o calendário. Diante disso, os seguintes questionamentos iniciais foram 

levantados: a omissão da marcação temporal é uma consequência dos movimentos 

plurais de composição do texto literário que podem ser vislumbrados na literatura 

brasileira contemporânea? Diferentemente dos narradores dos romances-diários 

anteriores, para os narradores dos romances contemporâneos interessa apenas narrar, 

sem se ater às datas em que os eventos ocorreram? 

 A partir da obra de Machado, citada inicialmente, percebe-se que o primeiro traço 

visível/explícito de escrita diarística nos romances é justamente a inscrição de uma 

determinada entrada de parágrafo atrelada a uma data. Sabe-se que, conforme destaca 

Bakhtin (2011), os gêneros do discurso são relativamente estáveis, o que significa que 

se houver a ausência de algum traço característico de determinado gênero, este gênero 

não deixará de sê-lo apenas por este motivo. 

 Assim, considerando a produção literária brasileira contemporânea a partir da 

ideia de uma era da multiplicidade (cf. Resende, 2008), a ausência de marcação 

temporal e o transcorrer das narrativas podem levar o leitor a questionar se, de fato, o 

que está lendo é um diário. Em alguns casos, os narradores dos romances justificam as 

ausências dessas marcações, em outros, não há explicação alguma. 

 Portanto, por meio da pesquisa bibliográfica – considerando que são casos 

atípicos de escrita diarística de acordo com as teorias sobre o assunto – pretende-se 

identificar e analisar se os três romances possuem as demais características do gênero 

diário. Além disso, a categoria “narrador” também será analisada como elemento 

responsável por apresentar determinados pontos de vista e a possibilidade de utilização 

da escrita diarística como instrumento de construção de uma determinada imagem de si. 
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 Três casos atípicos de escrita diarística no romance brasileiro contemporâneo 

 Embora Dalcastagnè (2010, p. 44) afirme que o ano de 1965 é o “[...] ponto de 

partida convencional para o que se está chamando de ‘literatura contemporânea’”, 

alguns críticos – como Carneiro (2005) e Schøllhammer (2011) – se questionaram sobre 

o que é, de fato, o contemporâneo, e se é possível utilizar esse termo para caracterizar a 

literatura produzida a partir do ano indicado pela teórica acima mencionada. Agamben 

(2009, p. 59) explica que “a contemporaneidade [...] é uma singular relação com o 

próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias”, isto é, toma 

o contemporâneo como uma condição móvel, que não está presa a um determinado 

período de tempo. 

 Carneiro (2005, p. 13) prefere dizer que se trata de um tempo pós-utópico em vez 

de pós-moderno, tendo em vista que esse último poderia indicar, por exemplo, uma 

ideia de ruptura radical, de encerramento definitivo, da modernidade. Segundo ele, o 

termo pós-utópico é apropriado em razão da ausência de um projeto estético e 

ideológico definido, diferentemente do que havia, por exemplo, nas gerações 

modernistas de 1920 e 1930, as quais, para esse teórico, possuíam uma característica 

“missionária” nessas épocas. Por fim, Resende (2008), para caracterizar a produção 

literária a partir de meados dos anos 1990, utiliza o termo “era da multiplicidade”. 

 De todo modo, esses e outros textos teórico-críticos de relevância sobre a 

literatura brasileira contemporânea apontam, em uníssono, para a pluralidade da 

produção literária encontrada, principalmente, a partir de 1990. É possível apontar as 

considerações de Carneiro (2005, p. 34), que discorre sobre a variedade de linguagens 

que servem como fonte para a produção da literatura a partir do século XXI, e de 

Resende (2008, p. 15), que expõe a necessidade de “[...] deslocar a atenção de modelos, 

conceitos e espaços que nos eram familiares até pouco tempo atrás” e destaca a terceira 

dominante que identificou na literatura brasileira contemporânea: a multiplicidade, que 

“[...] se revela na linguagem, nos formatos, [...] no suporte, que, na era da comunicação 

informatizada, não se limita mais ao papel ou à declamação. São múltiplos tons e temas 

e, sobretudo, múltiplas convicções sobre o que é literatura [...]” (RESENDE, 2008, p. 

18). 

 Schøllhammer (2011, p. 18) reflete que “talvez a impressão de diversidade venha 

da proliferação de novos nomes de escritores, cuja aparição muitas vezes prematura 
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expressa a incrementação do nosso mercado editorial”. Desse modo, a partir desses 

discursos, é perceptível que a crítica literária recente sobre a literatura brasileira 

contemporânea gravita, principalmente, em torno do termo “multiplicidade”, o qual será 

largamente utilizado neste projeto, justamente em função da análise das aproximações 

semânticas utilizadas por esses teóricos e teóricas que apontam para uma diversidade 

expressiva da/na produção literária brasileira. Vale ressaltar ainda que a noção de 

literatura contemporânea que será utilizada para esta pesquisa é aquela defendida por 

Dalcastagnè (2012) e Resende (2008).  

 O romance Diário do farol, de João Ubaldo Ribeiro (2016), publicado em 2002, 

apresenta uma narrativa em primeira pessoa, enunciada por um padre cujo nome não é 

revelado e situada, à primeira vista, em uma pequena ilha chamada Água Santa. 

Paradoxalmente, esse padre é ateu e configura-se como um indivíduo revoltado pelos 

maus-tratos recebidos durante a infância e decide relatar os atos de vingança praticados 

contra seu pai, irmãos e uma mulher por quem se apaixonou. Durante a narrativa, 

compartilha com o leitor algumas questões relativas à escrita da história que está 

narrando, bem como tece algumas considerações sobre a relação entre o leitor e esse 

texto que está escrevendo/narrando. A escrita diarística, nesse caso, pode ter sido usada 

como status de verdade, isto é, pode levar o leitor a entender que, como se trata de um 

diário íntimo, está lendo fatos. 

 Em Diário da queda, de Michel Laub (2011), o leitor entra em contato com uma 

narrativa também em primeira pessoa, enunciada por um narrador judeu que não tem 

seu nome revelado, morador da cidade de São Paulo. O narrador utiliza a escrita 

diarística para refletir sobre os erros/equívocos de sua adolescência, tendo como ponto 

central o arrependimento pela participação no engendramento de uma brincadeira que 

levou à queda do amigo João em seu próprio aniversário. A escrita diarística, nesse 

caso, é utilizada tanto para reconhecer os erros de um passado, bem como para discorrer 

sobre a história de vida do pai e do avô do narrador, este último sobrevivente de 

Auschwitz. No fim das contas, percebe-se que as memórias relatadas no romance estão 

imbricadas em uma só história: a história do narrador é a história do avô e do pai que se 

condensam e perpassam gerações. 

 Por fim, no romance Quarenta dias, de Maria Valéria Rezende (2014), é a 

professora aposentada Alice quem faz uso da escrita diarística para narrar 
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acontecimentos importantes de sua vida. A narradora personagem é arrancada de João 

Pessoa e levada para Porto Alegre para ajudar sua filha Norinha, que planejava 

engravidar-se e precisava da mãe para ajudá-la. Alice, a contragosto, entendeu que esse 

era o seu papel de mãe e, portanto, partiu para Porto Alegre. A partir daí toda a vida da 

narradora começa a ser controlada pela filha e, em meio a desgostos diversos, Alice, 

numa perspectiva subversiva, sai de casa para procurar um rapaz chamado Cícero, filho 

de uma amiga de João Pessoa, e sobrevive em Porto Alegre por quarenta dias 

perambulando pelas ruas para tentar encontrar o rapaz, mas também para se encontrar, 

concebendo a escrita diarística como uma forma de rememorar, desabafar e se conhecer. 

 Esses três romances representam algumas das transformações que podem ser 

percebidas na produção literária brasileira contemporânea, principalmente em termos de 

utilização do gênero diário como estratégia narrativa. Aliados à plasticidade do 

romance, tem-se, respectivamente, um diário que é nomeado como tal apenas pela 

vontade expressa do narrador personagem, sendo que a única característica evidente é o 

nome “diário” presente no título da obra; outro que se assemelha mais a um relato 

pessoal, mas que também contém no título o nome “diário”; e o terceiro, que embora 

não apresente o nome desse gênero no título da obra,  propõe-se como um diário que, a 

princípio, foi escrito em anúncios diversos que foram encontrados por Alice em seus 

quarenta dias na rua, e depois transposto para um caderno, com possibilidade de 

alteração da escrita que havia sido elaborada, o que não é próprio do diário. 

 Nesse sentido, a presente pesquisa torna-se necessária/importante por trazer à 

baila os pontos de atenção brevemente indicados acima e que precisam ser 

problematizados e analisados, tendo em vista que podem ser apontados como 

movimentos significativos da produção literária brasileira contemporânea ao apresentar 

novas formas do romance aliadas ao gênero diário. 

 As teorias sobre o romance que serão utilizadas predominantemente para embasar 

a pesquisa que ora se propõe são aquelas que foram concebidas por Lukács (2009), Watt 

(2010) e Bakhtin (2010), tendo em vista que são textos basilares para qualquer 

discussão que se faça sobre o gênero romance, e também porque apresentam 

determinados pontos de vista/reflexão que se adequam aos romances brasileiros 

contemporâneos que foram selecionados para o corpus principal de análise. 
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 Lukács (2009, p. 55) menciona que “o romance é a epopeia de uma era para a qual 

a totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a 

imanência do sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por 

intenção a totalidade”. É justamente essa totalidade, já resolvida na epopeia, que as 

personagens romanescas buscam: o encontro consigo mesmas e com os outros. 

 No que se refere ao inacabamento do romance, é possível encontrar consonância 

nas teorias que tratam dessa matéria. Lukács (2009, p. 72) menciona que o romance, 

diferentemente dos demais gêneros cuja existência encontra-se em repouso, configura-

se “[...] como algo em devir, como um processo”. No mesmo sentido, Bakhtin (2010, p. 

397-398) menciona que os demais gêneros literários, diferentemente do romance, 

constituem-se como formas rígidas e acabadas, e o romance ainda está por se constituir. 

O teórico russo destaca também que a ossatura do romance está longe de ser 

consolidada e, portanto, é praticamente impossível “[...] prever todas as suas 

possibilidades plásticas”. 

 “Arrivista” e “aventureiro” (cf. Robert, 2007) são adjetivos que abarcam 

significativamente alguns dos pontos centrais do romance, e igualmente são a causa de 

sua desgraça. Em função da plasticidade que lhe é própria, o estudo do romance vem 

sendo problematizado pelo fato de não haver um molde em comum para encaixar todas 

as obras desse gênero. Lukács (2009, p. 72) explica que é por esse motivo que o 

romance “[...] é a forma artisticamente mais ameaçada, e foi por muitos qualificado 

como uma semi-arte, graças à equiparação entre problemática e ser problemático”. 

Bakhtin (2010, p. 397), em consonância com esse pensamento, constrói a seguinte 

analogia: o estudo dos demais gêneros compara-se ao estudo das línguas mortas e o 

estudo do romance ao estudo das línguas vivas, e aponta, consequentemente, para a 

dificuldade em constituir uma teoria para esse gênero. 

 É importante ressaltar a aparente harmonia entre a indefinição do romance e a 

literatura brasileira do século XXI. Categoricamente, trata-se de um gênero específico e 

de todo um contexto de produção de literatura; mesmo assim, conforme foi dito 

inicialmente, a literatura brasileira do século XXI caracteriza-se pela multiplicidade de 

formas, estilos e processos de criação, o que também se aplica ao romance, pois, como 

disse Bakhtin (2010), a ossatura desse gênero ainda não está engessada. 
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 Mesmo assim, diante da ausência de uma forma definida para o romance, alguns 

teóricos se aventuraram a identificar características comuns que pudessem apontar para 

possíveis especificidades do romance que poderiam ser identificadas em outras obras 

desse gênero, como é próprio da teoria. 

 Para Lukács (2009, p. 77-78), o diferencial do romance seria a sua forma exterior 

que é “[...] essencialmente biográfica. A oscilação entre um sistema conceitual ao qual a 

vida sempre escapa e um complexo vital que nunca é capaz de alcançar o repouso de 

sua perfeição utópico-imanente só pode objetivar-se na organicidade a que aspira a 

biografia”. Essa forma pode ser identificada nos romances selecionados para a proposta 

de análise: nas três obras, os narradores personagens perambulam pelos espaços e/ou 

pelas memórias para encontrarem a si mesmos, e nessa busca, compartilham com o 

leitor algumas partes de suas biografias. O próprio uso da escrita diarística atrela-se de 

forma significativa para a exposição do interior das personagens e compor essas 

biografias com aquilo que supostamente vem de dentro delas. 

 Nesse sentido, Lukács (2009, p. 82) ainda afirma que “[...] a forma interna do 

romance é a peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo, [...] rumo ao 

claro autoconhecimento”. Mais uma vez é interessante destacar o quanto a escrita 

diarística, como estratégia narrativa, contribui para essa peregrinação mencionada pelo 

filósofo húngaro. Para o leitor, a presença do diário é um status de verdade por se tratar 

de uma escrita íntima que, geralmente, não pode ser revelada, resguardados, com as 

devidas proporções, os casos excepcionais. Também é importante frisar que, de acordo 

as discussões de Lukács, a busca pelo autoconhecimento pode se aproximar de alguns 

vestígios, mas nunca é plena: a totalidade da vida só é apreendida de forma acabada na 

epopeia.  

 Em A ascensão do romance, Ian Watt (2010) expõe, inicialmente, que busca uma 

definição de romance que exclui tipos de narrativas anteriores, mas que também fosse 

ampla para conseguir abarcar tudo o que pode ser chamado de romance. Em seguida, 

menciona que os historiadores do romance “[...] consideraram o ‘realismo’ a diferença 

essencial entre a obra dos romancistas do início do século XVIII e a ficção anterior” 

(WATT, 2010, p. 10). Entretanto, é importante ressaltar que esse realismo não se trata 

do movimento literário instaurado nas últimas décadas do século XIX. Watt explica que 

a característica mais original do gênero romance é o ato de “retratar todo tipo de 
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experiência humana e não só as que se prestam a determinada perspectiva literária: seu 

realismo não está na espécie de vida tratada, e sim na maneira como a apresenta” 

(WATT, 2010, p. 11), isto é, uma espécie de representação que não esteja orientada para 

fins específicos. 

 Quando Watt menciona que o romance é fiel à experiência individual, pode-se 

estabelecer um processo de comparação entre esse discurso e a defesa de uma forma 

biográfica, feita por Lukács, como parte central do romance. Forma biográfica e 

realismo, nas perspectivas apontadas acima, misturam-se perfeitamente bem à escrita 

diarística como estratégia narrativa: criam a representação de um mergulho profundo no 

interior do indivíduo, em sua intimidade. 

 Já Bakhtin (2010), aponta quatro exigências como características do romance: 1. o 

romance não deve ser poético; 2. a personagem do romance não deve ser heroica, 

constituída por traços positivos e negativos; 3. a personagem deve ser apresentada como 

alguém mutável, e não engessada – o que se assemelha diretamente ao inacabamento do 

romance; 4. “O romance deve ser para o mundo contemporâneo aquilo que a epopéia foi 

para o mundo antigo [...]” (BAKHTIN, 2010, p. 403). Como se pode ver, tais exigências 

pretendem afastar o romance das características da epopeia e instituir possíveis traços 

que sejam capazes de configurar uma unidade geral do estilo romanesco em meio ao 

inacabamento do romance. 

 Além disso, é interessante avaliar que as exigências 2 e 3 alinham-se à teoria de 

Watt (2010) no que se refere ao realismo, tendo em vista que uma personagem que seja 

constituída por traços inferiores e superiores e que tenha possibilidades de mutação 

corresponde, de forma significativa, ao que Watt destaca como a necessidade de retratar 

todo tipo de experiência humana e de representar ganhos, mas também perdas. 

 Outra questão largamente defendida por Bakhtin (2010) é a configuração do 

plurilinguismo no romance, que é considerada essencial para esse teórico. Segundo ele, 

o romance é composto por uma diversidade social de linguagens que se traduz, por 

exemplo, nas diversas possibilidades de variações linguísticas e de gêneros textuais, e 

que oportuniza determinadas estratificações internas que colaboram para o crescimento 

de diversas vozes que são orquestradas pelo romance. Isso pode ser exemplificado 

quando a narrativa traz várias personagens que enunciam seus discursos de espaços 
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diferentes – considerando as variações linguísticas sociais (de gênero, idade, classe 

social, etc.) –, ou a presença de outros gêneros do discurso, dentre outras possibilidades. 

 Para o teórico russo, os discursos enunciados pelos narradores ou pelas 

personagens, os discursos do autor e a presença de gêneros intercalados são unidades 

básicas de composição do plurilinguismo no romance. Ademais, ele considera, de forma 

especial, a inserção de gêneros intercalados como uma das formas substanciais para a 

introdução e organização do plurilinguismo. 

 Sobre a introdução de diferentes gêneros do discurso na estrutura do romance, 

Bakhtin (2010) pontua que esses gêneros conservam sua autonomia e originalidade 

linguística e estilística, isto é, introduzem no romance as suas linguagens. Esse teórico 

destaca também que o diário faz parte do grupo especial de gêneros “[...] que exercem 

um papel estrutural muito importante nos romances, e às vezes chegam a determinar a 

estrutura do conjunto, criando variantes particulares do gênero romanesco” (BAKHTIN, 

2010, p. 124). 

 Por meio desse breve percurso teórico sobre o romance, percebe-se que 

características como a essência biográfica apontada por Lukács (2009), o realismo 

discutido por Watt (2010) e a consciência plurilíngue explicitada por Bakhtin (2010) 

podem ser atreladas à presença do gênero diário no romance, tendo em vista que o 

diário, ao transpor sua estrutura para o romance, possibilita que esse gênero apresente 

essas características citadas. 

 Sobre o diário, é importante dizer que, de acordo como os historiadores franceses 

Duby e Braunstein (2004), as primeiras anotações diarísticas começaram a aparecer no 

final da Idade Média a partir da difusão da escrita. Essas anotações eram elaboradas em 

cadernos de registros de bens imóveis, compostos por notas de organização de 

economia doméstica, e lembretes de prazos e obrigações. Tais registros colaboravam 

para que as gerações futuras pudessem administrar seus bens a partir dos modelos 

deixados. Apenas no final do século XV as anotações foram separadas e o diário íntimo 

começou a adquirir o status de um gênero de escrita que pressupõe a revelação da 

intimidade de quem escreve. 

 Como o diário é majoritariamente caracterizado por apresentar aspectos relativos 

à vida de pessoas empíricas, e diante das diversas possibilidades e finalidades da escrita 

diarística, é importante ressaltar que o interesse desta pesquisa, conforme apontado na 
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introdução, está voltado para o diário ficcionalizado, isto é, aquele que é utilizado como 

estratégia narrativa. 

O teórico francês Philippe Lejeune (2008, p. 257), baseado em pesquisas 

realizadas na França, explica que a escrita diarística é “[...] uma atividade passageira, ou 

irregular” mantida “[...] durante uma crise, uma fase da vida, uma viagem”. Nesse 

sentido, a escrita torna-se um instrumento que permite dar vazão às necessidades 

manifestas por aquele que escreve, tais como desabafar ou rememorar determinados 

eventos.  

De forma geral, as características básicas do diário são: uma escrita não 

linear/não coerente em relação à matéria narrada, que colabora para a ideia de 

fragmentação da narrativa, e as entradas de parágrafo, que, juntamente com a indicação 

da data, apresentam sempre um novo acontecimento que pode estar ligado à entrada 

anterior ou não. 

Lejeune (2008, p. 258) destaca ainda que “[...] cada um inventa seu próprio 

caminho nesse gênero do qual existem talvez modelos, mas nenhuma regra. É claro que 

os diaristas têm, apesar de tudo, em comum, o gosto pela escrita e a preocupação com o 

tempo”. Blanchot (2005, p. 270), em consonância com o pensamento de Lejeune, 

também discorre acerca da liberdade de formas do diário e assevera que “[...] o 

calendário é seu demônio, o inspirador, o compositor, [...]”. De acordo com Lejeune 

(2008, p. 260), antes de anotar o que vai escrever, o diarista precisa vincular o 

acontecimento/reflexão a uma data, sob pena do registro configurar-se como uma 

simples caderneta. Além disso, escreve que a datação pode ser mais ou menos precisa, 

mas é essencial. 

Tendo em vista essa preocupação citada pelos teóricos, percebe-se que nos 

romances selecionados para compor a presente proposta de pesquisa houve a omissão 

das marcações temporais de dia, mês e ano, que são consideradas basilares para a 

existência do diário. No entanto, considerando a teorização de Bakhtin (2011) sobre os 

gêneros do discurso, sabe-se que os gêneros são relativamente estáveis, o que, como já 

foi dito, significa que a ausência de uma determinada característica não contribui para 

que um determinado gênero deixe de sê-lo. Uma carta que não possui vocativo ou 

indicação de local e data, por exemplo, não deixa de ser uma carta. Logo, a partir dessa 

relativa estabilidade e considerando os apontamentos de Blanchot e Lejeune, é possível 
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afirmar que um diário sem data, na esfera ficcional ou fora dela, deixaria de ser um 

diário? Quais são os vestígios que revelam as intenções dos narradores-protagonistas ao 

conduzirem as narrativas na forma da escrita diarística? 

 Quando o gênero diário é utilizado como técnica da narração, segundo Picard 

(1981, p. 5), “[...] suas propriedades (fragmentação, incoerência, etc.) adquirem um 

status semiótico distinto: se convertem em elementos e meios de expressão no seio da 

estrutura de uma obra. A escritura do diário, [...] passa a ser [...] comunicação estética”. 

Sobre esse contexto, Sergio Barcellos (2004, p. 114) expõe que “o método narrativo da 

escrita diarística está intimamente ligado àquilo que Ian Watt, em A ascensão do 

romance, chamou de ‘realismo formal’ [...] fazendo com que exista uma expectativa de 

que o romance seja um relato autêntico de uma experiência humana”. 

 Falando especificamente do contexto de produção do texto literário na 

contemporaneidade, considerando o romance e a escrita diarística, é possível afirmar 

que entrar em contato com uma narrativa enunciada por um narrador onisciente que 

orquestra e invade as personagens e seus estados mentais para apresentar apenas a sua 

verdade dos fatos não é próprio da literatura brasileira contemporânea: conhecer pontos 

de vista particulares é conhecer as várias possibilidades de uma história, isto é, vários 

pontos de vista e, portanto, várias faces da experiência humana, mais uma vez em 

referência aos estudos de Watt (2010). 
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