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REDES INTERMIDIÁTICAS E INTERTEXTUAIS: uma pequena 
análise de O livro das ilusões, de Paul Auster 

   Daniela Barbosa Ribeiro 

 

Resumo: A partir das análises fílmicas do protagonista de O livro das ilusões, romance 

de Paul Auster (Companhia das Letras, 2002), o presente estudo pretende estabelecer 

algumas questões acerca da intermidialidade entre o cinema e a literatura. Conhecido 

por suas incursões em diversos meios, Auster sempre explorou as possibilidades dos 

intervalos entre um meio e outro. Écfrases, investigações teóricas e historiografia se 

misturam num texto que ainda aposta na intertextualidade entre outras obras do autor e 

obras dos personagens fictícios do romance. Com base nas teorias da intermidialidade 

de Claus Clüver e Jens Schroeter e nas considerações filosóficas e historiográficas de 

Didi-Huberman e Aby Warburg, este artigo procurará explicitar estratégias utilizadas 

por Auster neste romance seus efeitos e consequências. 

Palavras-chave: literatura, cinema, intermidialidade, história da arte, Paul Auster, 

intervalo, intertextualidade. 

Abstract: From the film analysis of the protagonist in The book of illusions, a 2002 

novel by Paul Auster (Companhia das Letras), the present study intends to establish 

some questions about intermediality between cinema and literature. Known for his 

forays into various media, Auster has always explored the possibilities of the intervals 

between one medium and another. Ecfrases, theoretical investigations and 

historiography mingle in a text that still bets on intertextuality between the author's 

other works and works of the fictional characters of the novel. Based on the 

intermediality theories by Claus Clüver and Jens Schroeter and on the philosophical and 

historiographic considerations by Didi-Huberman and Aby Warburg, this article will 

seek to clarify strategies used by Auster in this novel, its effects and consequences. 

Key-words: literature, film, intermediality, art history, Paul Auster, interval, 

intertextuality. 
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“No symbols where none intended.” 

(Samuel Beckett, Watt) 
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Em O livro das ilusões, romance de 2002 escrito pelo norteamericano Paul 

Auster, o protagonista é um professor de literatura que perde sua família num acidente 

de avião e entra em profunda depressão. O que o tira de seu torpor é um documentário 

sobre cinema mudo a que casualmente assiste na televisão. A partir daí, encanta-se com 

um diretor de comédias chamado Hector Mann, a ponto de escrever um livro sobre sua 

vida e obra. O livro das ilusões é composto por uma sucessão de processos 

intermidiáticos: écfrase, análise fílmica, teoria do cinema, historiografia, intertextos – 

fictícios e verídicos. É um pedaço de obra aberta, parte de uma escritura, mais que um 

livro como totalidade fechada em si mesma. 

A primeira referência intertextual explícita aparece logo no documentário sobre 

o cinema mudo ao qual assiste David Zimmer, o professor universitário. O trecho sobre 

o cineasta, fictício, Hector Mann, traz seu primeiro filme, cujo título, The Teller’s Tale 

(“O Conto do Contador”, em português), nos remete a Watt, obra de 1953 escrita por 

Samuel Beckett (2009), de quem Paul Auster é discípulo confesso:  

who may tell the tale 
of the old man 
weigh absence in a scale? 
mete want with a span? 
the sum assess 
of the world's woes? 
nothingness 
in words enclose?1 

A referência não é fortuita. Watt tem em comum com o filme descrito no livro o 

uso da repetição de forma quase hipnótica e do seu humor filosófico.  Em entrevista a 

Joe Fassler (2013) para a revista Atlantic Monthly, Auster afirma que considera Watt um 

dos romances mais engraçados da língua inglesa.  

A formulação de Beckett é intencionalmente esquisita. Parece rir de si 
mesma na página, ali, com toda aquela pompa, fingindo ter atingido 
um tipo de rigor glacial, acadêmico, quando na verdade sabe o tempo 
todo o quanto isso é ridículo. Essa é a essência da comédia de Watt, da 
comédia de Beckett. Não é apenas sobre situações surreais ou 
absurdas, é sobre a linguagem usada para descrever essas situações.” 
(Auster apud FASSLER, 2013). 

                                                     
1 BECKETT, 1953, p. 245. O grifo é meu. “quem poderia contar o conto do velho/pesar a ausência numa 
balança?/juntar vontade e espaço?/achar a soma das preocupações do mundo?/capturar o nada em 
palavras?” (tradução minha) 
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A linguagem de Auster vai assimilar vários procedimentos de Beckett. Sua 

influência na obra de Paul Auster é conhecida e assumida. Na mesma entrevista a 

Fassler, confessou que, como jovem escritor, “a influência de Beckett era tão forte que 

(...) não conseguia enxergar um jeito de escapar dela” (Fassler, 2013).  

Beckett adota toda sorte de brincadeiras filosófico-verbais em sua obra e Auster 

vai enveredar por esse mesmo caminho da música verbal e da “feroz angústia cômica” 

de seu mestre. Assim como Beckett, Auster também vai explorar as possibilidades 

semânticas dos nomes próprios. David Zimmer, o professor de literatura e narrador de O 

livro das ilusões, analisa aqui as escolhas de Hector Mann para os nomes de seus 

personagens: 

Mr. Nobody é uma resposta (...). O vilão da história chama-se C. 
Lester Chase, e assim que você decifra as origens desse nome estranho 
e artificial é difícil não enxergar no personagem um substituto 
metafórico de Seymour Hunt. Traduza-se hunt para o francês e o 
resultado é chasse; elimine-se o segundo s de chasse e teremos chase, 
um sinônimo de hunt, ou “caça”. Considere-se depois que Seymour 
pode ser entendido como see more, ou "ver mais", e que Lester pode 
ser abreviado para Les, o que transforma C. Lester em C. Les – see 
less ou "ver menos" —, e aí a prova se torna quase irrefutável. Chase é 
o mais malévolo de todos os personagens dos filmes de Hector, um 
sujeito disposto a destruí-lo e roubar-lhe a identidade. (AUSTER, 
2002, p. 44-5). 

Enquanto assiste ao trecho de The Teller’s Tale durante o documentário, o 

professor David Zimmer, narrador do livro, nos conta o que vê. O pesquisador Claus 

Clüver, em seu artigo Intermidialidade (2011), trata de uma espécie de cruzamento 

intermidiático muito explorado por Auster nesta obra específica, a écfrase. Na acepção 

corrente, trata-se da representação verbal de um objeto de arte – o que chamaremos aqui 

meio. Como num jogo, Auster faz uma écfrase sem uma obra de partida. O “filme” 

passa a existir fora de sua “mídia original”, já que nunca foi filmada, ou mesmo, até 

onde sabemos, escrita sob a forma de roteiro cinematográfico. Só temos dele essa forma 

“literária”:  

Não sei explicar o porquê do fascínio, mas lá estava ele, com o seu 
terno de tropical branco e o seu bigode preto fininho, de pé num 
guichê, contando pilhas de dinheiro, trabalhando com eficiência tão 
furiosa, uma velocidade tão absurda e uma concentração tão maníaca 
que não consegui desviar os olhos. No andar de cima, operários 
instalavam novas tábuas no chão do escritório do gerente do banco. 
Do outro lado do recinto, uma secretária bonita, sentada à 
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escrivaninha, lixava as unhas atrás de uma enorme máquina de 
escrever. (AUSTER, 2002. p. 16)  

Impressiona a minúcia com que Auster descreve as ações nos “filmes” de Mann. 

Auster vai literalmente “decupar” quatro “filmes”: The Jockey Club (O Jóquei Clube), 

The Prop Man (O Contrarregra), Mr. Nobody (Sr. Ninguém) e The inner life of Martin 

Frost (A Vida Íntima de Martin Frost). A écfrase de Mr. Nobody ocupará nada menos 

que doze páginas. Ele descreve o filme inteiro, com movimentos de câmera – “A cena 

muda para a sala de estar da casa de Hector”; “Corta para um destaque da carta em 

plano fechado”; “A câmera segue até o chão e em seguida há uma fusão da imagem do 

corpo inerte com um plano aberto de Hector” (AUSTER, 2002. p. 16). The inner life of 

Martin Frost, cuja écfrase ocupará vinte e três páginas, será finalmente roteirizado e 

filmado em 20112, assumindo um estatuto que a ficção suporia como original.  

Não contente em descrever o que acontece na tela, o personagem Zimmer passa 

a analisar o que está vendo. Teoriza sobre um filme que não existe, mas que está sendo 

descrito detalhadamente, como se pudéssemos vê-lo em nossas “telas” imaginárias. 

Aqui temos simultaneamente três “mídias”: literatura, cinema e teoria (a teoria, aqui, 

considerada outra “mídia”, como a literatura e o cinema)3. Ou, como gostaria Jens 

Schroeter (2011), uma intermidialidade primordial configurada de três maneiras 

distintas no intervalo entre essas linguagens4. É a partir desse intervalo que o 

protagonista de O livro das ilusões, o teórico David Zimmer, analisa o “filme” de Mann, 

The Prop Man: 

O filme foi o nono curta-metragem da série e nele Hector faz o papel 
de um diretor de cena de uma pequena trupe esfarrapada. A 
companhia para na cidade de Wishbone Falls para uma temporada de 
três dias da peça Beggars can’t be choosers, uma farsa escrita pelo 
conhecido dramaturgo francês Jean-Pierre Saint Jean de La Pierre. 
(AUSTER, 2002, p. 40-41). 

                                                     
2 The Inner Life of Martin Frost (título original, traduzido para o português como A vida interior de 
Martin Frost), escrito e dirigido por Paul Auster, lançado em 2007. 
3 Claus Clüver parte de diferentes conceitos de mídia para concluir que “a determinação da mídia é um 

ato interpretativo que antecipa a interpretação do texto”, e que a qualificação de um texto, ou em outros 

termos, uma configuração da mídia, depende também de contextos, convenções e práticas culturais. 
4 Outro estudioso da intermidialidade, Jens Schroeter, afirma que cada campo discursivo contém um 
conceito de mídia distinto, e que não se deve começar com definições de meios e então discutir 
intermidialidade, mas o oposto: o campo intermidiático é que produz definições para os meios. Trata-se, 
segundo Schroeter, de analisar a política de intermidialidade que está em vigor. 
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O título do filme já evoca o caráter intermidiático evocado. Prop, em inglês, 

acessório, é aquilo de que se pode lançar mão para construir algo novo, uma espécie de 

alegoria; o filme fala sobre teatro, uma outra “mídia”; o título da peça retratada, 

Beggars can’t be choosers (Mendigos não escolhem, em tradução livre), fala 

diretamente da situação em que o melancólico, como um mendigo (beggar), não pode 

escolher seus acessórios, mas recolher aqueles que se apresentam à ocasião. 

Beckett fará suas aparições muitas vezes ainda neste romance.  O personagem 

Hector Mann, comediante do cinema mudo que fascina David Zimmer, nos remete a 

Buster Keaton, um dos atores favoritos de Samuel Beckett. Keaton, já recluso, aceitou 

trabalhar no único filme do dramaturgo irlandês, curiosamente intitulado Film. Como 

num jogo de espelhos: Beckett busca Keaton, e Auster faz seu protagonista, Zimmer, 

procurar por Hector Mann o velho cômico que passará a admirar. 

Hector Mann (um acrônimo do nietzschiano Ecce Homo? Um super-homem?) 

desaparece sem deixar vestígios, um pouco como o próprio Beckett ao deixar a 

Resistência Francesa e isolar-se no Sul da França, onde começa a escrever sua famosa 

trilogia (Molloy, Malone e O inominável). Em outra chave, Zimmer (quarto, em alemão) 

remete a outro tropo caro a Auster, o quarto isolado, onde alguém se esconde, mas 

também é mantido preso. Assim como Beckett, Auster também vai ter especial 

predileção por espaços confinados, quartos vazios, ou paisagens desoladas, onde seus 

personagens vivem seus traumas.  

Mais adiante no livro, aprendemos que Hector Mann mudou de nome e mora 

isolado numa fazenda no Novo México. A simples menção a esse território abre um 

leque de referências a processos poderosos de alteração de consciências. Tiveram 

experiências transformadoras no Novo México o escritor inglês Aldous Huxley, o pintor 

Jackson Pollock, que a partir de sua experiência com um ritual xamânico transformará 

sua relação com a pintura, e aí estudou o escritor beat William Burroughs, que 

incorporou à sua escrita experimentações com substâncias alucinógenas usadas em 

rituais indígenas. Antes deles, o historiador da arte Aby Warburg esteve lá, e, ao voltar, 

aprofundou sua teoria da Nachleben der Antike, a sobrevivência do antigo, 

revolucionando nosso entendimento sobre a transmissão de imagens e formas ao longo 

do tempo. Todas essas experiências – que apontam para como os elementos irracionais 
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da cultura têm um papel significativo na transmissão de imagens e formas – são 

preocupações que podem ser encontradas na obra de Auster.  

Georges Didi-Huberman (2011) assinalou, em seu estudo A imagem 

sobrevivente, como Aby Warburg orientou seus estudos das Pathosformeln [fórmulas 

patéticas]5 do Renascimento para pesquisas sobre as práticas sociais. Para Warburg, as 

imagens não deveriam ser isoladas do seu papel histórico na sociedade. Assim, ligando 

as imagens a seu papel no sistema de crenças, descobriu sua eficácia mágica. Parece-me 

que esta foi a estratégia de Auster ao fazer com que David Zimmer, o teórico, dotasse o 

bigode de Hector Mann – que ele descreve em duas páginas – de uma “força 

mitopoética”: 

Além do corpo vem o rosto e antes do rosto vem o fino traço negro 
entre o nariz e a boca. Filamento irrequieto de ansiedades, corda de 
pular metafísica, linha dançante de saracoteios, o bigode é o 
sismógrafo de seus estados de espírito, e não só nos leva a rir como 
nos diz o que Hector está pensando, nos permite entrar na engrenagem 
de suas ideias. (AUSTER, 2002, p. 34) 

Trabalhando em três planos – Paul Auster, o escritor, David Zimmer, professor 

de literatura e narrador do romance, e Hector Mann, o diretor de comédias do cinema 

mudo – o autor (Auster) maneja tanto a relação de forças em chave warburguiana 

quanto a narratologia, ao dar ênfase a uma narrativa gestual, como ocorre nessa outra 

cena de Hector Mann: 

Observe os dedos tamborilando agitados, as exalações de ar 
habilmente cronometradas, a leve inclinação da cabeça quando algo 
inesperado lhe chama a atenção. Essas acrobacias em miniatura são 
uma função do personagem, porém também dão prazer por si em si 
mesmas. (AUSTER, 2002, p. 38). 

Uma vez “aberto o tempo da história”, Auster vai mostrar como essas forças 

antigas agem mesmo, e por vezes mais fortemente, na presença de novas tecnologias. 

Em Filosofia da Caixa Preta (2002), Vilém Flusser define imagens técnicas como 

aquelas produzidas de forma mais ou menos automática através da mediação de 

aparelhos de codificação, como as que são produzidas pela câmera de cinema. A mais 

importante característica das imagens técnicas, segundo Flusser, é o fato de elas 

materializarem determinados conceitos a respeito do mundo, ou, em suas próprias 

                                                     
5 Gestos intensificados na representação pelo recurso a fórmulas visuais da Antiguidade clássica.  
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palavras, "transformam conceitos em cenas" (FLUSSER, 2002, p. 39). As imagens do 

filme de Hector Mann em The Teller’s Tale são recortadas, ampliadas, sofrem e 

produzem vários tipos de efeitos. Paul Auster nos aponta esse processo através da 

análise do protagonista David Zimmer: 

Nada disso teria sido possível sem a intervenção da câmera. A 
intimidade do bigode falante é uma criação das lentes. Em vários 
momentos, em todos os filmes de Hector, de repente o ângulo se 
desloca e um plano aberto ou médio é substituído por um close. O 
rosto de Hector enche a tela e, com todas as referências ao ambiente 
eliminadas, o bigode torna-se o centro do mundo. (AUSTER, 2002, p. 
34-5) 

Se esses recursos são possíveis pelas possibilidades distintas das diversas mídias, 

Auster os traz para a mesma mídia, a saber, a escrita. Jens Schroeter – tendo sublinhado 

que as mídias são determinadas apenas relacional e diferencialmente, enquanto sustenta 

a constituição de significado ao mesmo tempo dentro da mídia linguagem/escrita – 

percebeu sua contradição. “Em certa medida, este paradoxo da différance não pode ser 

evitado”, diz. “Uma vez que a linguagem/escrita é o domínio em que se realiza a teoria, 

as mídias sobre as quais a teoria dos meios escreve só aparecem como ‘deslocamentos’ 

intermidiáticos nos textos” (SCHOETER, 2011, p.6).  

Por outro lado, Claus Clüver vai dizer que toda “a intertextualidade sempre 

significa também intermidialidade” (CLÜVER, 2006, p. 14), usando 

“intertextualidade” em referência a todos os tipos de texto. Para ele, entre os 

“intertextos” de qualquer texto (em qualquer mídia) sempre há referências (citações e 

alusões) a aspectos e textos em outras mídias (CLÜVER, 2011). 

No que será considerada uma obra “hipercodificada”, Auster faz muitas 

referências a outros textos em sua escritura, e uma de suas fontes preferidas, como já 

mencionado, é Samuel Beckett. Em O livro das ilusões, o autor constrói uma simetria 

imperfeita, como em Esperando Godot. A vida de Hector Mann é dividida em duas 

partes. Na primeira, descobrimos logo, Mann dirige doze comédias de curta-metragem, 

aparentemente ingênuas, no fim da era do cinema mudo, em que Hector quase sempre 

se encontra na base da pirâmide social. Já na segunda fase, recolhido em Tierra del 

Sueño, no Novo México, dirige quatorze películas: onze longas de mais ou menos 90 

minutos e outros três com menos de uma hora. Nenhuma comédia. Alguns dos títulos: 

Report from the anti-world (Relato de um anti-mundo), The ballad of Mary White (A 
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balada de Mary White), Travels in the scriptorium (Viagens no scriptorium), Ambush at 

Standing Rock (Emboscada em Standing Rock), The history of light (A história da luz), 

The inner life of Martin Frost (A vida íntima de Martin Frost).  

Auster parece nutrir especial predileção pelo título Travels in the scriptorium, 

uma vez que ele é um dos filmes de Mann, mas também aparecerá no “filme” The inner 

life of Martin Frost como o segundo, inédito e melhor romance do personagem 

principal. Travels in the scriptorium reaparecerá como título do livro escrito em 2008 

por Paul Auster (de fato); na trama, o manuscrito também intitulado Travels in the 

scriptorium é assinado por um de seus personagens na ficção. Ou seja, o título remete a 

um só tempo ao filme de Mann, ao livro de Martin Frost, ao livro de Auster e ao 

manuscrito dentro dele. O significante Travels in the scriptorium adquire uma errância 

de significados interrompida apenas pelo tempo presente, sem garantia alguma de que 

não continue sua “viagem” nos escritos futuros do autor.  

Embora se dedique majoritariamente à escrita literária e seja reconhecido 

socialmente como escritor, ainda que atue em outros meios, Paul Auster não se furta a 

explicitar o paradoxo da autoridade conferida à escrita, de que fala Schroeter (2011), ao 

desmascarar a ficcionalidade de toda e qualquer escrita. Primeiro, expõe o processo de 

escritura de um livro, através de seu narrador, o professor David Zimmer: 

Escrevi um livro [The Silent World of Hector Mann] em menos de 
nove meses. O original acabou ficando com mais de 300 laudas 
datilografadas, cada uma delas fruto de esforço violento de minha 
parte. Se consegui terminá-lo, foi por não ter feito mais nada nesse 
período. (AUSTER, 2002, p. 58). 

O “esforço violento” necessário à produção do livro desnaturaliza o que está 

exposto na página, frequentemente tomado como “verdade” ou “presença”. Em seguida, 

ao relacionar personagem ficcional a referências de autores da ordem do real, 

embaralhando as fronteiras entre os dois mundos, o autor desfamiliariza e desnuda o 

processo da escritura. Depois de ter escrito The Silent World of Hector Mann, David 

Zimmer é convidado por um colega a traduzir, para uma coleção que incluíam  obras-

primas de Meister Eckhardt de a Fernando Pessoa, o livro Mémoires d'outre tombe, de 

François-René de Chateaubriand. Não apenas Paul Auster já foi tradutor de 

Chateaubriand, mas também está lidando com as memórias de um homem morto, como 

Hector Mann, na ficção. Nesse processo, precisa se apoiar em informações dispersas, 
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em fontes duvidosas, evidenciando o trabalho de qualquer biógrafo. E mesmo 

trabalhando com documentos históricos, Zimmer se depara com a falta de 

fundamentação desses mesmos documentos. E foi compilando entrevistas do próprio 

Hector, chega a até quatro versões para seu passado: 

Hector apropria-se da imagem e põe Sandusky na sua história, talvez por 
nenhum outro motivo que não o fascínio pela musicalidade rouca e 
cadenciada das palavras. Sandusky, Ohio tem uma sonoridade agradável e 
uma métrica tríplice elegante, com todo poder e precisão de uma frase 
poética bem lapidada. (AUSTER, 2002, p. 85) 

Caetano Galindo, tradutor da poesia de Auster para o português, dirá que “sua 

prosa terá de ser tecida de inúmeras vozes que se interpovoam e se falam em grande 

algazarra,” e que, como preconiza o teórico Mikhail Bakhtin, outro autor de predileção 

do próprio Auster, “talvez seja apenas implodindo sua própria voz que um autor se 

transforme no coligidor de vozes que é o romancista (...)” (GALINDO, 2013, p. 22-4).  

Concluímos que a investigação de O livro das ilusões a partir das teorias da 

intermidialidade de Claus Clüver e Jens Schroeter e dos saberes filosóficos e 

historiográficos de Didi-Huberman e Aby Warburg permite enxergar uma política de 

intermidialidade na obra de Auster. Uma política de rede, horizontal, em que passado e 

presente se reúnem na escritura, assim como mídias distintas – cinema, teoria, literatura 

e qualquer outra mídia que se apresentar. Imagens e configurações de imagens – formas 

– entram na dinâmica das relações que se fazem entre o passado e o presente na 

escritura – ela mesma sem prerrogativa hierárquica e exposta como mediação.  

Como se pode verificar ao longo da discussão acerca de um conjunto de 

referências de Paul Auster aqui desenvolvida, a observação do fenômeno de linguagem 

mista amplamente pontuada em Paul Auster resultou na determinação de 

intermidialidade como estratégia explorada em O livro das ilusões. Essa obra de Auster 

funciona sistemicamente em relação às demais como um plano intermidiático e 

intertextual onde elementos aparentemente díspares se encontram. 
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