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APRESENTAÇÃO

A FILHA DO ESCRITOR

É com prazer que a Mamute apresenta este Material Digital do Professor para a
obra A filha do escritor. Trata-se de uma proposta que visa a contribuir para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, contando com a sua
mediação e a da escola.
Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é
um ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto; precisa ser
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de competências e habilidades que deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e projetos que possibilitem a compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens como
uma prática social, uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comunicação com
aqueles com quem se relacionam, mas a compreensão de si próprios e do mundo
em que vivem.
Este Material é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como define
o educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das
obras e dos autores e autoras mais significativos do cânone literário, mas, também
e sobretudo, para a aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de análise dos
textos, para o fomento da experiência literária em torno de diferentes tipos de texto
e, inclusivamente, para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” (LOMAS,
O valor das palavras II, 2006).
Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, em
casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida escolar,
pois acreditamos que aprender a ler é muito mais do que aprender a decifrar palavras. Nessa perspectiva, este Material será sempre uma entre as inúmeras possibilidades de trabalho para a construção de um leitor autônomo.
Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro A filha do escritor
como um ponto de partida para sua programação do ensino da leitura em sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades e uma bibliografia comentada para
poder oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, multiplicando e diversificando situações de leitura que, sabemos, são infinitas. Quanto mais ricas e variadas
elas forem, mais chances as crianças e os jovens terão de aprender por meio dos
textos que leem.
Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e estimular as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na condição formativa da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como
possibilidade de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser humano.
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Esperamos que este Material se constitua em uma ferramenta de acesso à língua
escrita e compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de
todas as matérias do currículo escolar como para a construção de cidadãos atuantes
na sociedade em que vivemos.
Mamute

CARTA AO PROFESSOR

A FILHA DO ESCRITOR

Para algumas pessoas, a ficção parece ser uma das únicas, se não a única, via
legítima de acesso ao real, única possível mediação da realidade. Esse grupo de
pessoas não é homogêneo, não são esquisitões que se escondem atrás dos livros
ou que sofrem de alguma timidez enorme, fazendo com que eles tenham apenas os
livros por amizade.
Para essa comunidade feita de leitores, cinéfilos, amantes incondicionais da música, apaixonados pelo teatro, admiradores das artes plásticas, colecionadores de
causos, vidrados em uma boa história, damos o nome de humanidade. O gosto pelo
ficcional é encontrado desde o começo da mais ancestral comunidade formada, os
desenhos nas pedras, as histórias dos deuses e a ligação sobrenatural do homem
com a terra onde habita.
Por mais que pareçamos nos distanciar desse universo, passamos um terço da vida
a fabular, durante o sono, as mais descabidas ficções que, segundo Freud, correspondem aos mecanismos do aparelho psíquico inerente a toda humanidade. Sonhar
acordado, construir enredos de discussões nunca acontecidas, lamentar por imaginarmos um infortúnio são ações diárias na vida de qualquer ser humano.
Contudo, alguns de nós resolvem se aprofundar na relação que têm com a ficção,
analisando-a, mantendo os olhos atentos às suas manifestações mais elementares,
tentando decifrar seus caminhos e descaminhos. Entre eles, com certeza, está Gustavo Bernardo Krause, autor do livro apresentado neste material.
Desde pequeno, o escritor percebeu que sua vida estaria atrelada à ficção e aos
seus desdobramentos. Em entrevista concedida a um grupo de pesquisa de alunos
da Universidade Estadual do Norte do Paraná que faz parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, Gustavo Bernardo, como é reconhecido no
mundo literário, comenta sua relação precoce com a literatura:
Eu só conseguia encontrar sentido em uma aventura quando eu lia.
Então desde criança surgiu meu interesse pela leitura e a vontade de
ficar do outro lado. Do outro lado, o ideal seria eu ser um dos personagens, das histórias que eu lia. Como isso não era possível, desde
criança surgiu a vontade de escrever e estar do outro lado do livro.
(KRAUSE apud ELIAS, 2016, pp. 115-116)
Como podemos ler na citação, o autor, já na sua infância, via na literatura um lugar de interesse maior que o mundo que o cercava. Eram as histórias que estavam
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diante de seus olhos que o atraíam e funcionavam como uma espécie de objetivo de
vida, pois o menino Gustavo queria viver no mundo que encontrava em suas leituras.
O ideal era ser um personagem, era estar “do outro lado”, em uma clara delimitação entre o real e o fictício. A impossibilidade de fazer parte desse universo literário
como personagem que vive a história impeliu-o a imaginar as próprias histórias e a
experimentar, mesmo que por meio da escrita, outras existências.
A resposta de Gustavo Bernardo pode ser associada também a referências dentro
do próprio mundo literário. Assim como Dom Quixote, personagem do romance homônimo, a leitura apresenta um universo mais sedutor que a realidade que o cerca.
Contudo, enquanto o cavaleiro andante se entrega completamente à imaginação,
acreditando fazer parte dos romances de cavalaria que lê, o romancista deixa à imaginação o encargo de trazer, na escrita, mais satisfação à vida.
A importância da leitura se faz presente naquilo que ela extrapola da vivência ordinária de um menino Gustavo Bernardo Galvão Krause, nascido em 1955, na cidade
do Rio de Janeiro. Tão importante se torna o mundo literário para ele, que a vida do
autor se dá em torno desse objetivo artístico.
O romancista ingressa no curso de Licenciatura em Português/Literatura em 1974,
concluindo a graduação em 1977. No ano seguinte, torna-se professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), atuando desde então nessa instituição
pública, somando assim, 42 anos de serviços.
Em 1992, conclui o mestrado em Letras iniciado no ano anterior na UERJ, com a
dissertação Teoria intriga: condições de possibilidade ética para a teoria na literatura. Emenda um doutorado na mesma instituição no ano posterior, apresentando, em
1995, a tese A traição pertinente: ensaio grave, porém ilustrado, de ética e literatura.
Para completar sua formação acadêmica, o professor já reconhecido nacionalmente cumpre o estágio para pós-doutorado na Faculdade de Filosofia da Universidade
Federal de Minas Gerais em 2006.
No começo da carreira, também lecionou na Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro. Hoje ocupa o cargo de Professor Associado e, durante sua trajetória
pedagógica, já foi chefe de Departamento de Línguas e Literatura da UERJ, coordenou o setor de Teoria da Literatura, o Mestrado em Literatura Brasileira, o Doutorado
em Teoria Literária, entre outras funções.
Uma delas foi exercida no Departamento Geral de Cultura do Município do Rio de
Janeiro — o cargo de coordenador de atividades culturais da Divisão de Bibliotecas
Regionais do Departamento Geral de Cultura do Município do Rio de Janeiro, entre
os anos de 1983 e 1985.
Uma vida de muitos compromissos “reais” para quem, desde criança, foi cooptado
pelo mundo da ficção. Na entrevista acima mencionada, a preferência pelo literário

pode ser encontrada na resposta que o autor dá à pergunta sobre qual personagem
ele gosta mais de interpretar, o professor ou o escritor:
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Se eu prefiro o professor ou o escritor? Sem dúvida eu prefiro o
escritor. Eu fazia Letras para me tornar professor, mas eu não tinha
no meu horizonte me tornar professor. Eu sempre quis ser escritor,
acho que acabei me tornando um professor muito bom, até melhor
que escritor, mas não era essa minha vontade. Sem dúvida, o que eu
pretendia desde o princípio era ser escritor. Só que hoje se você me
perguntar o que sou? Qual é minha profissão? Eu sempre respondo
professor, eu sei que sou professor. Eu sei que sou um... Eu acho... Eu
acho não, eu sei que sou um bom professor, mas nunca sei se sou um
bom escritor. Publiquei muitos romances, está para sair o décimo segundo, então eu ainda não sei se sou um bom escritor, dependo muito
dos leitores diferentes, que estão sempre me desafiando a cada livro,
a cada página que eu escrevo. (KRAUSE apud ELIAS, 2016, p. 117)
A ligação entre escrita literária e docência é antiga no Brasil. A paixão pela língua,
o estudo da história, o interesse por questões sociais e políticas acabaram por levar
para salas de aula uma quantidade significativa de autores brasileiros. Aliado a isso,
está o fato de que no país muitos escritores tiveram que exercer outras funções para
garantir o ganha-pão sempre foi de conhecimento geral.
Escritores como Guimarães Rosa, que foi professor no Instituto Rio Branco, Mário
de Andrade, que era professor de história da música e de estética musical do Conservatório de São Paulo, vindo a ocupar depois a cátedra de história da música e de
piano, corroboram, no passado, uma aliança que na contemporaneidade tem sido
cada vez mais comum no país: o professor que é escritor.
No caso de Gustavo Bernardo Krause, poderíamos chamá-lo de escritor que é
professor, uma vez que ele deixa claro sua predileção pela atividade da escrita criativa. Apesar do autorreconhecimento em relação a sua realização como professor, já
que se considera um bom profissional, é fazendo literatura que os desafios parecem
instigar com mais intensidade o romancista.
Como professor, o autor publicou 14 ensaios, tendo sido traduzido para o alemão
e o inglês o texto Vilém Flusser: uma introdução, e para o alemão o texto O homem
sem chão: a biografia de Vilém Flusser. Pela produção acadêmica recebeu menção
honrosa do Prêmio Jabuti em 2003 por A dúvida de Flusser, na categoria Teoria da
Literatura; foi segundo lugar no Prêmio Mário de Andrade por O livro da metaficção,
na categoria Ensaios Literários (Biblioteca Nacional); foi indicado ao Jabuti em 2014
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pelo ensaio Conversas com um professor de literatura, na categoria didáticos e paradidáticos (CBL); ganhou a categoria Ensaio Literário de 2015 do Prêmio Biblioteca
Nacional por A ficção de Deus e foi finalista do Prêmio Rio de Literatura 2015, na
categoria Ensaio Literário.
Organizou nove coletâneas que abordam temas como a tradução, mas dentre
todos há dois temas que predominam nesse tipo de produção de Bernardo: o filósofo Vilém Flusser e o escritor Machado de Assis, com três e duas coletâneas a seu
respeito, respectivamente. Do filósofo tcheco-brasileiro, o que chamou a atenção foi
sua produção em torno da relação entre filosofia e literatura; e, do escritor brasileiro,
o uso magistral da linguagem literária fez de Gustavo Bernardo um leitor recorrente
da obra do Bruxo do Cosme Velho.
Ensaios:
• “Redação inquieta” (1985);
• “Quem pode julgar a primeira pedra” (1993);
• “Cola sombra da escola” (1997);
• “Educação pelo argumento” (2000);
• “A dúvida de Flusser” (2002);
• “A ficção cética” (2004);
• “Verdades quixotescas” (2006);
• “Vilém Flusser: uma introdução” (2008, com Anke Finger e Rainer
Guldin);
• “O livro da metaficção” (2010);
• “O problema do realismo de Machado de Assis” (2011);
• “Conversas com um professor de literatura” (2013);
• “A ficção de Deus” (2014);
• “O homem sem chão: a biografia de Vilém Flusser” (2017);
• “A lei da metamorfose: de Ovídio a Kafka” (2018).
Em sua obra literária, a produção também se sobressai por sua qualidade e sua
quantidade. Tendo publicado apenas um livro de poemas (Pálpebra), ainda na
época em que fazia a graduação, o autor não economizou nos romances, que ao
todo são 11.
Entre eles, estão os premiados Pedro Pedra, que recebeu o Prêmio Altino Arantes
de 1981, da Biblioteca Altino Arantes, de Ribeirão Preto, São Paulo, e a láurea de
Altamente Recomendável para Jovens em 1982 pela Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil (FNLIJ); e a obra A alma do urso, que ganhou o Prêmio Orígenes

12

Romances:
• Pedro Pedra (1982);
• Me nina (1989);
• Lúcia (1999);
• A alma do urso (1999);
• Desenho mudo (2002);
• O mágico de verdade (2006);
• Reviravolta (2007);
• A filha do escritor (2008);
• Monte Verità (2009);
• O gosto do Apfelstrudel (2010);
• Nanook (2016);
• O fantasma da mãe (2020).
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Lessa — o Melhor para o Jovem 2000 (FNLIJ), o Prêmio Júlia Lopes de Almeida, em
2000, e a indicação na categoria Literatura Infantojuvenil para o Prêmio Jabuti 2000.
Além deles, encontramos os romances Lúcia, indicado na categoria Romance para
o Prêmio Jabuti, em 2000, e O gosto do Apfelstrudel, que recebeu uma indicação
na categoria Literatura Juvenil para o Prêmio Jabuti de 2011. Por fim, o romance que
é apresentado por este manual, A filha do escritor, foi selecionado com uma bolsa
pela Petrobrás Cultural na área de Criação Literária em 2007 e foi indicado para o 7º
Prêmio Portugal Telecom de Literatura 2009 e para o 6º Prêmio Passo Fundo Zaffari
& Bourbon de Literatura 2009.

A história do romance é aparentemente ambientada em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro, mais especificamente na “Casa Verde”, instituto de saúde
que abriga, para tratamento, pessoas consideradas inaptas ao convívio social por
questões relacionadas à saúde mental.
É nesse lugar que o suposto doutor Joaquim, psiquiatra que coordena o lugar,
recebe uma nova paciente, Lívia, que se apresenta na instituição por conta própria,
alegando que seu pai havia mandado uma carta para que se encontrasse com ele
nesse mesmo lugar. O fator de interesse repousa na filiação de Lívia, que afirma ter
como pai Machado de Assis, escritor já morto há cerca de cem anos.
As referências ao escritor carioca fundador da Academia Brasileira de Letras não
ficam somente no plano temático da obra. Narrado em primeira pessoa, ao gosto dos grandes romances de Machado, o narrador médico constrói sua história na
interlocução, ou seja, conta a sua história para um interlocutor que é chamado à
cena narrativa:
13

A FILHA DO ESCRITOR

Era melhor que eu parasse de pensar nela como uma mulher bonita.
Se eu consegui parar de pensar nela desse modo? Você é inteligente, o
que acha? Claro que não consegui, senão ela não me perturbaria tanto.
Todavia, não tire nenhuma conclusão apressada, como a de que eu
não poderia tratar dela, ou a de que eu não posso continuar tratando
dela. Estamos apenas no começo da história e do caso. Há outras variáveis em jogo, deixando-me na posição de ser o único a poder tratar
de Lívia.
Arrogância? Pretensão? Não julgue tão rápido, já lhe pedi. Pelo menos por um tempo, me concede a suspensão do seu juízo? Obrigado,
aprecio sua condescendência. (p. 18, grifos nossos)
De uma maneira mais teórica, poderíamos afirmar que tanto narrador quanto interlocutor são homodiegéticos, ou seja, participam da história em alguma medida,
não sendo fatores exteriores a ela. Os dois estão inseridos no universo criado pela
obra e adquirem papéis mais ou menos importantes, no desenvolver da narrativa.
Por mais que o narrador em Machado de Assis estabeleça seu diálogo com o leitor da obra, vide o caso mais explícito de Memórias póstumas de Brás Cubas, essa
interlocução entre dois personagens dentro da obra, nos moldes estruturados por
Gustavo Bernardo, é também uma referência direta ao estilo de Machado.
Se no começo do livro esse “você” da narrativa não parece definir um sujeito com
o qual o narrador estabelece a conversa, aos poucos, capítulo a capítulo, esse outro
ganha forma, destacando-se e até fazendo um tipo de oposição às posturas tomadas por Joaquim, como na citação em que se configura um julgamento moral deste
outro sobre a conduta do médico.
Dando um tom mais dinâmico ao romance, os capítulos se organizam em função
dos encontros entre Joaquim e Lívia, contados ao seu interlocutor misterioso, que
descobrimos, ao final da obra, ser uma alucinação do suposto psiquiatra, que imagina conversar com Machado de Assis.
Além disso, o narrador, ao estilo de Machado, comenta a própria história e a linguagem que a constitui. Peguemos o seguinte trecho como exemplo:
Não ria, mas é como se eu estivesse dentro de um livro e por isso mesmo minha vida tivesse passado a ser mais intensa do que a vida que eu
tinha antes na realidade, fora do livro. Chego a achar que a vida sem
Lívias é que é uma vida de marionete, que a vida verdadeira é essa,
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no meio das histórias do escritor e das alucinações emocionantes da
minha paciente. (p. 92)
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No contato com a paciente, acreditando tratar de uma esquizofrênica que imagina
ser filha de um escritor famoso morto há muito tempo, o protagonista percebe na ficção
da interna uma possibilidade de vida mais interessante que a maçante rotina da instituição. Ironicamente, Joaquim entende-se como um personagem de uma obra literária.
A presença da literatura é encontrada em todo o livro. O narrador se chamar
Joaquim e conversar com um alter ego em que projeta a figura de Joaquim Maria
Machado de Assis é um indicativo de uma obra que dialoga a todo instante com o
mundo literário.
O lugar onde a história se passa, pelo menos na cabeça de Pedro (real nome do
suposto doutor Joaquim), e até as revelações das páginas finais do livro, é o mesmo
local que ambienta a novela O alienista. Como pudemos constatar, Lívia é o nome
da personagem principal do primeiro romance de Machado de Assis, tendo por data
de nascimento o ano da publicação do livro, 1872.
Para exemplificar esse contato com o mundo ficcional, trazemos uma passagem
que remonta à obra de outro escritor da virada do século XIX para o século XX:
Vejamos na estante. O manual dos doutores Castro & Silva refere-se
a um amanuense carioca no início do século vinte que separava quase
todo o seu estipêndio, o que hoje chamamos de salário, para comprar
livros. Não tinha vida social, não tinha amigos, apenas livros, muitos
livros. Parecia não incomodar ninguém com a sua mania de livros, até
que aos poucos a loucura foi se instalando.
Obcecado pelas raízes da pátria e soterrado por décadas de estudo solitário, recusava-se a comer petit-pois por ser uma especiaria
estrangeira e, quando encontrava um conhecido, passava a chorar em
vez de lhe apertar a mão, tentando resgatar o cumprimento típico dos
índios tupinambás. Certo dia, por meio de uma requisição à Câmara,
propôs que a língua oficial da população brasileira fosse o tupi-guarani. O escândalo foi imediato e não devem ter demorado a interná-lo.
(p. 67)
Em uma alusão direta ao personagem Policarpo Quaresma, do romance Triste fim
de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, o falso doutor comenta a influência que
a leitura de ficção, quando consumida em excesso e vorazmente, pode exercer na
percepção da realidade do leitor.

15

A FILHA DO ESCRITOR

Algumas referências ao universo machadiano:
• Lívia é o nome da personagem principal do romance Ressureição,
pulicado em 1872;
• Casa Verde, em Itaguaí, é nome do estabelecimento comandado
por Simão Bacamarte, na novela O alienista;
• Leocádia, enfermeira no romance de Gustavo Bernardo, é o nome
de uma personagem da peça Não consultes o médico, de 1896;
• Joaquim, alter ego de Pedro, é o primeiro nome do escritor,
Joaquim Maria Machado de Assis.
Espécie de Dom Quixote, Policarpo representa um tipo literário já abordado também em romances como Madame Bovary, de Gustave Flaubert, ou Primo Basílio, de
Eça de Queirós. São personagens que têm em comum uma mudança de percepção
do mundo a partir dos livros que continuamente leem, sentindo-se mais confortáveis
nesses universos imaginários.
No caso do amanuense de Lima Barreto, as leituras o conduzem a ações mais diretas no “mundo real”. Ele, Quaresma, de fato propõe a mudança da língua oficial
para o tupi-guarani. A realidade é torcida de tal forma pela ficção, que a separação
entre as duas se torna impossível para esse conjunto de personagens.
Temas caros a Gustavo Bernardo em A filha do escritor, os limites entre ficção e
realidade, a possível interferência (sem juízo de valor) que a ficção pode realizar nos
modos de enxergar o mundo a nossa volta e o papel da literatura na mediação do
sujeito com o mundo são tratados a partir de uma “doença” que desfigura o contato
da paciente com a realidade que a cerca.
Mas é importante ressaltar que Lívia nada mais é do que uma alucinação de Pedro
(doutor Joaquim). Na verdade, o narrador é paciente em um instituto de saúde mental e ali está por causa de um surto que teve quando trabalhava em uma biblioteca
na Gamboa, bairro da região portuária do Rio de Janeiro.
Contudo, esse fato só será apresentado ao leitor nas últimas páginas do livro,
depois de acompanharmos, ao longo do romance, as declarações do suposto psiquiatra sobre o estado de saúde de sua nova paciente, bem como uma série de
explicações a respeito das doenças mentais.
Esse narrador em primeira pessoa que aborda, de maneira científica, os assuntos
referentes ao quadro clínico de Lívia é uma manifestação do jogo que tem os polos
da racionalidade organizadora e da sentimentalidade perturbadora como faces da
aproximação entre Pedro e Lívia.
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Agora não sou eu quem está pensando merda, essas coisas acontecem toda hora, nas melhores e nas piores famílias. Absurdo, terrível
e estúpido sim, mas não tão incomum assim, infelizmente. Na mente
de Lívia, o conflito afetivo entre um orientador inteligente, sábio e
compassivo e o pai agressivo, autoritário e talvez violento, talvez abusivo, provoca um curto-circuito mental irremissível: nossa Lívia, ou que
nome tenha, gostaria que o orientador fosse seu pai, mas não é e nem
pode ser, está claro. Então ela, numa espécie de ironia cruel, torna o
impossível mais impossível ainda e transforma o próprio Machado de
Assis no seu pai — e em um pai que nunca conheceu, com o qual se
corresponde apenas por escrito, ou seja, por meio da literatura.
Eu pareço um escritor também? Não, você é que parece ter bebido.
O que estou levantando são hipóteses, não ficções. (p. 121)
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Tal qual um protagonista de romance policial, “doutor Joaquim” vai colhendo pistas nas falas e comportamentos de Lívia, a partir dos quais monta um quebra-cabeça
para encontrar o tratamento ideal. Várias partes do livro apresentam esse espírito
investigativo da narrativa:

Esse trecho exemplifica bem o que estamos dizendo. Ao levantar hipóteses sobre
os possíveis significados das atitudes de Lívia, Pedro tenta, ao se colocar no papel
daquele que investiga um caso específico, encontrar respostas que facilitem a compreensão dessa mulher que apareceu “sem lenço e sem documento” na porta da
instituição e que afirma ter que se encontrar com seu pai naquele local.
Origina-se dessa investigação um interessante jogo especular, pois o romance A
filha do escritor simula o imaginário de doutor Joaquim investigando a ilusória paciente Lívia, que acredita ser filha de Machado de Assis, autor de romances. Trata-se
de um mise en abyme do caráter ficcional da obra. E o distanciamento que o narrador impõe ao final da citação, por meio da afirmação de que não faz ficção, convoca
a ironia como meio de comunicação do livro.
E para legitimar essa posição de investigador, a estratégia utilizada é a explanação
de teorias que abordem temas psiquiátricos, assegurada pela indicação de livros:
Vamos rever juntos: a esquizofrenia, nome dado por Bleuler ao distúrbio conhecido anteriormente como “dementia praecox”, é uma
doença funcional do cérebro caracterizada pela fragmentação dos
processos mentais, acompanhada da dificuldade em estabelecer a distinção entre experiências externas e internas. Correto? Correto.
17
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Primariamente é uma doença cognitiva, mas gera efeitos, às vezes
devastadores, no comportamento e nas emoções. Claro está que Lívia
tem dificuldade em fazer a distinção entre suas experiências internas e
as experiências de toda a gente, mas não percebo ainda, com a mesma clareza, a fragmentação em seus processos mentais. Eles são delirantes, mas coerentes dentro do delírio, pelo menos até agora. (p. 24)
O nome científico, a explicação das causas e consequências do processo de adoecimento e dos sintomas e a comparação com o quadro de Lívia fundamentam o
discurso da racionalidade encontrado no livro. Trata-se de um discurso que tem por
objetivo o convencimento do leitor da realidade das ações, uma espécie de garantia
de que o que se fala é para ser tomado como verdade.
De certa forma, essa característica é emprestada dos romances policiais que começaram a ser publicados no século XIX. Essas histórias colocavam na figura do
detetive o ideal da racionalidade que combateria as “trevas” da superstição popular,
emprestando à narrativa um ar de vitória da razão.
Se pensarmos nos grandes detetives da literatura mundial, tais como Sherlock
Holmes, de Conan Doyle, e C. Auguste Dupin, de Edgar Allan Poe, poderemos perceber como eles estavam, volta e meia, envolvidos com casos que eram creditados
ao mundo do sobrenatural. Contudo, após as investigações, concluía-se que tudo
poderia ser compreendido por uma explicação lógica, recorrendo, muitas vezes, ao
mundo científico.
Esse empréstimo de uma estrutura detetivesca é transfigurado no romance de
Gustavo Bernardo. O mistério a ser resolvido não é um crime, mas, sim, a vida pregressa da paciente Lívia, para que o suposto investigador consiga entender os motivos para o quadro esquizofrênico da interna.
Há, de certa forma, uma questão entre o controle racional das ações e a fuga para
um mundo que não atende ao governo da coerência do mundo “real”. O discurso
médico racional combate a “mentira” vivida por Lívia na tentativa de a devolver à
vida “normal”.
Contudo, esse discurso médico, representado por doutor Joaquim, é a todo momento perturbado pela presença desestabilizadora da nova paciente:
Ela me perturba. Eu reconheço isso: ela me perturba. Mas não deveria. Não podia. Eu sou o médico. A faca e o queijo, isto é, o bisturi
e o bloco de receitas, ambos estão na minha mão. O caso deveria ser
simples, relativamente simples.
Lívia é esquizofrênica. Ela é esquizofrênica.
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O narrador, que deveria ser o bastião da racionalidade e do distanciamento analítico, acaba por ser perturbado pela situação, perdendo assim o controle e a possibilidade de uma avaliação mais objetiva do quadro clínico de Lívia. A própria linguagem entra em crise, revelando um cacoete que indica o nível de descontrole que a
situação causa no suposto psiquiatra.
Dessa forma, o narrador acaba por perder a credibilidade científica pautada por
uma aparente imparcialidade avaliativa. Isso quer dizer que os diagnósticos dados
por doutor Joaquim durante o curso do livro sofrem um questionamento pela proximidade que ele, aos poucos, vai tomando da interna.
Junto a esse cenário, a paixão do psiquiatra pela paciente gera um conflito moral
que o persegue por toda a história. O desejo, funcionando como o avesso da razão,
gera um desconforto contínuo, que tensiona os encontros entre médico e paciente
— entre um homem e uma mulher.
Essa parte da narrativa proporciona a oportunidade de uma discussão mais detida,
com os alunos, sobre os limites das relações pessoais nos ambientes de trabalho.
Um Ensino Médio propositivo e preparador de jovens para o mercado também tem
que abordar a ética profissional como ponto a ser debatido em sala de aula. Tal
apontamento segue a linha de pensamento por uma leitura crítica do objeto artístico-literário, encontrada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC):
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Estou me repetindo para tentar me convencer do meu próprio diagnóstico? Não é verdade nem necessário. Acontece que quando eu fico
perturbado acabo repetindo uma palavra ou outra, às vezes até uma
frase ou outra. (p. 11)

Ao engajar-se mais criticamente, os jovens podem atualizar os sentidos das obras, possibilitando compartilhá-las
em redes sociais, na escola e em diálogos com colegas e
amigos. Trata-se, portanto, além da apropriação para si, de
desfrutar também dos modos de execução das obras, que
ocorre com a ajuda de procedimentos de análise linguística
e semiótica. (BNCC, 2017, p. 523)
Por meio das várias descrições que o narrador faz de sua suposta paciente, os alunos entrarão em contato com temas transversais ao ambiente profissional. Questões
de gênero, na figura da paciente mulher “trancafiada” na instituição, posta à análise
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do médico, podem enriquecer o conhecimento dos alunos, assim como propor reflexões sobre a atuação do protagonista.
Assim percebemos a pertinência da obra ao Ensino Médio, momento em que
os adolescentes começam a prestar mais atenção às demandas do mundo adulto,
projetando futuros e se espelhando em modelos considerados os melhores a serem seguidos.
A própria sala de aula passa a ser percebida de maneira diferente, e a aproximação do suposto psiquiatra com a suposta paciente proporcionam cenários em que o
debate dos limites éticos nas relações mais formais entre homens e mulheres, como
no caso de alunos × alunas, alunos × professores. Com isso, o livro pode ser um
motivador de discussões que preparem os estudantes para o mundo do trabalho,
aliando o conhecimento adquirido em outras disciplinas mais direcionadas à formação profissional.
Como as relações profissionais devem impor um distanciamento e de que forma
as inclinações pessoais interferem nessa objetividade são temas abordados na superfície do enredo proposto por Gustavo Bernardo. Os pares razão/loucura, juízo/
desejo são assuntos a serem estudados na obra.
Imerso nesses dilemas, encontramos o esquizofrênico Pedro, que na sua projeção ilusória sofre com questões morais em razão de seu relacionamento imaginário
com a interna.
Além disso, como a forma dialógica estabelece um contato do narrador com um
interlocutor (“você”) com o qual conversa a todo momento, que só será revelado
no final do livro, o leitor acaba sendo convidado a participar dessa investigação de
Lívia e, paulatinamente, começa a perceber que o próprio narrador dá pistas sobre
sua condição.
Em A cena do crime, Karl Erik Schøllhammer afirma que a literatura moderna encaminha o leitor à posição de detetive. Ao levantar hipóteses, encontrar vestígios
implícitos nas entrelinhas do texto, o leitor se propõe a resolver os enigmas diante
de si, solucionando o mistério do livro que lê.
As evidências dessa condição incomum do narrador aparecem em momentos nos
quais ele fala sobre si, sobre como é sua vida e de que forma ele se vê:
Embora psiquiatras não necessitem realmente de supervisão, como os
psicanalistas, tão inseguros, coitados, eu sempre tenho necessidade
de conversar com alguém. Quando estava na faculdade de medicina,
antes das provas, em casa, eu conversava horas com o espelho do
banheiro, a voz baixa e a porta trancada para ninguém da família ouvir
e achar que eu estava ficando maluco, ainda mais aqueles que não ti-
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nham a menor ideia do que era fisiologia. Eles só imaginavam que eu
deveria ter algum problema no intestino ou algo parecido.
Com o tempo, eu mesmo estranhei ficar falando com o espelho,
fui ficando com medo de me dissociar de repente. Quando a gente
fica se olhando muito tempo no espelho, acabamos percebendo um
estranho do outro lado. Se ainda continuarmos olhando atentamente
para o nosso próprio reflexo, acabamos vendo algo parecido com um
monstro. Se ainda assim continuarmos olhando mórbida e atentamente para o nosso próprio reflexo, podemos passar para o outro lado
e nos tornarmos o monstro que estávamos vendo. E não ria do meu
monstro, não tem graça. Na verdade, ele é perigoso, muito perigoso.
(pp. 40-41)
Primeiramente, o narrador se trai ao afirmar que psiquiatras não necessitam de
supervisão, mas que têm necessidade de conversar com alguém. Essa autotraição é
ainda mais evidenciada quando alega que a dissociação, fenômeno ligado à esquizofrenia, pode ocorrer quando um sujeito se encara por longos tempos no espelho.
Sendo assim, o fato de que Pedro/doutor Joaquim tenha se olhado longamente
no espelho pode levantar a suspeita de que lidamos com um narrador não confiável,
ou seja, um narrador cuja verossimilhança do relato é questionada por algum distúrbio apresentado pelo contador da história.
A partir da situação do protagonista, o diagnóstico dado ao caso de Lívia passa
a causar desconfiança ao leitor. Mais uma vez identificamos uma espécie de vertigem da leitura, ao percebermos um leitor que investiga os indícios deixados por
um narrador que apura os sinais dados por um mistério que o instiga, assim como
defende Karl Erik.
Um romance com traços policiais, gerando um mistério sedutor, prendendo o leitor até o final da obra. Um narrador que se apoia a todo momento em discursos
científicos, mas vacila aos poucos, permitindo que o leitor desconfie de seu ponto
de vista. Uma obra que dialoga frequentemente com outras obras, reivindicando o
universo literário como constituinte de sua própria feitura.
O livro A filha do escritor oferece uma narrativa esteticamente qualificada sem
perder o sabor de uma história bem contada. Dessa forma, entrega ao leitor uma
experiência de leitura rica e divertida, proporcionando um mergulho no mundo da
ficção ao mesmo tempo que estabelece reflexão sobre os limites do ficcional.
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APRESENTAÇÃO
A atividade a seguir tem como fundamento a aproximação de obras de literatura
brasileira com o intuito de seguir o que indica a BNCC nos parâmetros para a organização/progressão curricular do campo artístico-literário para o Ensino Médio:

Abordar obras de diferentes períodos históricos, que devem ser apreendidas em suas dimensões sincrônicas e diacrônicas para estabelecer relações com o que veio antes e
o que virá depois. (BNCC, 2017, p. 524)

O diálogo entre o romance de Gustavo Bernardo e a produção literária de Machado de Assis é fato já reconhecido pelo autor em entrevistas e estudos realizados
sobre a influência de Machado de Assis em A filha do escritor.
Para além da comparação, apresentaremos atividades envolvendo a capacidade
organizadora dos alunos, para que eles construam bases de dados da obra capazes
de sustentar uma hipótese de leitura apresentada para a turma.
Nesses casos é a inferência, como operação cognitiva de construir afirmações a
partir do levantamento de outras assertivas, que conduzirá o plano geral dos exercícios propostos.

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA
Segundo Rildo Cosson, em Letramento literário, as atividades que antecedem o
momento da leitura são de extrema importância, uma vez que são elas que preparam o aluno para o encontro como universo oferecido pelo livro. Temas, linguagens,
pontos de vista podem ser antecipados para que a experiência de leitura seja otimizada ao máximo, encaminhando o olhar do estudante:
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Dessa forma, os passos da pré-leitura deverão conduzir a atenção da turma para
alguns assuntos específicos que facilitarão a compreensão da obra principal. Uma
vez instigados a assumirem uma postura diante de determinado contexto, o ato de
ler acompanhará o trabalho realizado previamente pelo professor.
Para iniciar esse momento, o professor indicará a leitura da novela O alienista,
de Machado de Assis. O objetivo, em um primeiro momento, é fazer com que os
alunos percebam como o personagem principal, Simão Bacamarte, é construído. As
descrições feitas, as atitudes tomadas e como os alunos entendem essas atitudes.
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As mais bem-sucedidas práticas de motivação são aquelas que estabelecem laços estreitos com o texto que se vai ler a seguir. A construção de uma situação em que os alunos devem responder a uma questão ou posicionar-se diante de um tema é uma das maneiras usuais de
construção de motivação. (COSSON, 2014, p. 55)

Observação
Caso deseje, o professor poderá conduzir uma pequena pesquisa
sobre a profissão de alienista.
As origens, o desenvolvimento da profissão, o atual estado e as atividades que desempenha servirão de ferramentas que enriquecerão a
leitura da novela de Machado de Assis.
Para que isso fique mais detalhado e explícito aos estudantes, o professor pedirá
que a turma divida a obra de acordo com as reviravoltas do enredo em relação às
internações. Provavelmente, a divisão do enredo ficará assim:
•
•
•
•
•
•

Primeiras internações;
Intensificação das internações;
Revolta dos Canjicas;
Revolta de Porfírio;
Liberação dos que apresentam desvio e internação dos que aparentam uma
regularidade;
Soltura dos regulares e autoencarceramento.
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Para melhor compreensão, os alunos deverão indicar os motivos de cada ação. Por
exemplo, no segundo momento, em que Simão começa a internar pessoas pelos
mais simples sintomas de desvio, os alunos deverão escrever que motivos levaram o
alienista a fazer isso. E assim deve ser feito para cada parte.
Nas duas revoltas, por mais que não tenham sido diretamente obra de Simão, os
leitores perceberão que entre as consequências delas, novas internações são realizadas. Sendo assim, novos motivos surgirão para que os alunos escrevam sobre suas
causas e resultados.
Considerando que o objetivo é realizar um trabalho “exaustivo” da obra, ou seja,
esmiuçá-la por mais de um dia de aula e por abordagens diferenciadas, é recomendável que os alunos façam um resumo da obra, uma vez que tal atividade, além de
proporcionar a memorização da narrativa, colabora para a compreensão do enredo
que lera. O ato de resumir textos faz parte do mecanismo natural de leitura de todo
bom leitor, seja de forma escrita ou não. Logo, pretendemos que os alunos sejam
incentivados a construir sínteses elucidativas dos livros que leem.
Depois dessas atividades mais encerradas na leitura da novela, os alunos serão
convidados a discutir a construção do personagem principal. Munidos das motivações científicas, sociais e políticas que levaram Simão a realizar suas internações,
pergunte aos alunos como eles percebem a personalidade do protagonista.
Os alunos devem argumentar sobre suas ponderações usando o material montado
anteriormente na confecção do resumo e da divisão do enredo. É sempre importante ressaltar que todas as interpretações da obra literária são válidas, contanto que tal
leitura possa ser amparada por dados recolhidos da própria obra.

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA
Ao começar a atividade com os alunos, o professor indicará uma leitura mais atenta dos capítulos I e IV, “A perturbação” e “1872”, respectivamente. Nessas duas
partes do livro, os alunos serão levados a levantar algumas informações da obra:
•
•
•

Tipo de narrador;
Perfil do protagonista: profissão, onde trabalha e como vive;
Perfil de Lívia: como é apresentada, características psicológicas e físicas.

Em seguida, a turma vai comparar as informações coletadas nesses trechos com
o enredo da novela O alienista, lido na atividade preparatória para o encontro com
a obra principal. Os estudantes deverão construir um texto no qual as semelhanças
e diferenças entre as duas histórias poderão ser confrontadas, levando os alunos a
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Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre
obras de diferentes autores e gêneros literários de um mesmo momento histórico e de momentos históricos diversos,
explorando os modos como a literatura e as artes em geral se constituem, dialogam e se retroalimentam. (BNCC,
2017, p. 525)
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formarem algumas ideias de como Gustavo Bernardo utiliza da obra de Machado
para construir a sua.
Os diálogos entre obras e estilos diferentes são uma recomendação da BNCC que
o romance em questão proporciona:

É nessa recuperação de referências literárias que o romance se coloca como produtor de reflexões sobre o próprio mundo literário. Personagens, autores, enredos e
situações são chamados a fazerem parte de uma história que se volta para si, construindo uma narrativa sobre a narrativa.
Apontando para a diferença entre os narradores (em terceira pessoa na novela, e
primeira pessoa, no romance), o professor poderá confrontar as consequências dessas escolhas por parte dos autores. Enquanto na primeira narrativa a terceira pessoa
permite um distanciamento cômico dos ideais de Simão Bacamarte, o narrador-personagem no romance aproxima o leitor das angústias e pensamentos do primeiro,
gerando mais cumplicidade no ato de leitura.
Outra comparação possível é entre a frase proferida por Simão Bacamarte para o
rei de Portugal no momento de sua partida do país para retornar a Itaguaí e o terceiro capítulo do romance. Na novela, encontramos a afirmação de que “A ciência,
disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo” (ASSIS, s/d, p. 1). Já no romance, uma dissertação científica sobre as doenças em torno
da esquizofrenia é apresentada ao leitor.
Para cumprir a finalidade dessa comparação, os alunos serão relembrados do final
da novela, quando Simão chega à conclusão de que o único que deve ser internado
é ele mesmo. Sendo assim, os alunos serão convidados a levantar hipóteses, com
base na leitura dos primeiros capítulos, sobre qual será o fim do doutor Joaquim no
texto de Gustavo Bernardo.
Além disso, os alunos serão convidados a reler trechos como este:
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Ela me perturba. Sei que eu já disse isso, mas que posso fazer: ela me
perturba. Ela não tem culpa de me perturbar assim, ou pelo menos
não tem culpa exclusiva. Estou cansado. Por estar cansado, decerto
me torno propenso a uma e outra perturbação no meu ânimo. Além
de cansado, também me encontro sozinho, minha família, meus parentes em outra cidade, a setenta quilômetros de distância daqui. (p. 11)
O trecho acima deixa claro que há entre o narrador e a paciente uma perturbação
que impede o psiquiatra de aproximar-se de Lívia com objetividade. Juntando as
hipóteses já levantadas com base na novela lida, e agora na interpretação de um
pequeno trecho do romance, os alunos escreverão em seus cadernos o fim que imaginam para a obra A filha do escritor.
Depois dessa primeira atividade, o professor indicará aos alunos que, no decorrer
da leitura, anotem partes do romance que possam modificar as hipóteses levantadas
ou que corroborem com as expectativas geradas nesse primeiro momento, abrindo
espaço para discussões em sala de aula e comparações entre as duas obras lidas.

ATIVIDADES PÓS-LEITURA
Por fim, os alunos serão interrompidos no capítulo XIX do livro. Diante das leituras
efetuadas, das hipóteses levantadas e das pistas encontradas, o professor promoverá uma roda de conversa que tenha por objetivo um levantamento final de hipóteses de fim.
Os alunos deverão defender suas suposições embasados na própria obra e, caso
o professor ache interessante, com elementos retirados da novela de Machado de
Assis. Nesse momento, a argumentação será trabalhada, além de uma capacidade
dedutiva e inferencial de dificuldade elevada para os alunos do Ensino Médio.
Dessa forma, conforme aponta a BNCC na habilidade EM13LP46 do campo artístico-literário, os estudantes serão motivados a:
Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de
textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão
desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a
perspectiva crítica. (BNCC, 2017, p. 525)
Após essa discussão, a turma deverá reorganizar as hipóteses, fazendo uma espécie de jogo de aposta cujo prêmio será escolhido previamente pelos alunos. Os
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autores das hipóteses que mais se aproximarem do final do romance receberão a
premiação devida.
Por último, ao ler o final da obra com a turma, o professor reapresentará algumas
partes da narrativa que sirvam como comprovações do quadro clínico em que o
agora corretamente nomeado Pedro se encontra. Um exemplo é o caso do espelho,
contido no capítulo V.
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APRESENTAÇÃO
Na atividade que apresentaremos a seguir, os professores relacionados às áreas
de filosofia poderão abordar o romance A filha do escritor a partir de uma reflexão
entre as conceituações do real, seus limites, e como nossa percepção tenta abarcar
esse universo exterior a nós.
A temática sugerida é fonte de pesquisa para o autor da obra apresentada. Gustavo Bernardo é um dos maiores estudiosos da relação entre filosofia e literatura quanto ao tema da interpenetração dos campos do real e do fictício. Sua pesquisa concentra-se, em certa parte, na bibliografia do filósofo tcheco-brasileiro Vilém Flusser.
Com trabalhos que abordam o tema em questão, Flusser reconhece que o assunto
é inesgotável na tradição filosófica ocidental. Comentando a ideia de que a própria
realidade seria um tipo de ficção em razão dos inúmeros pontos de vista elaborados
sobre ela, Flusser atesta que:
O leitor objetará que nada há de especialmente atual nesse tema.
É, pelo contrário, um tema que acompanha todo transcurso do pensamento. Sempre terá havido pensadores que vivenciavam o mundo
como ficção enganadora. Para dar apenas alguns exemplos: Platão
(vemos apenas sombras); Cristianismo medieval (o mundo é uma armadilha montada pelo diabo); Renascimento (o mundo é um sonho);
Barroco (o mundo é teatro); Romantismo (o mundo é minha representação); Impressionismo (o mundo é como se). (FLUSSER, 1966, p. 11)
Amplamente abordadas são as maneiras de perceber e lidar com a questão e, por
isso, elas variam no tempo, tomando novas formas correspondentes aos anseios,
pontos de vista e demandas, tanto do ponto de vista social quanto das respostas
individuais que os estudiosos traçaram para responder a essa inquietação.
Por mais abstrato que o assunto possa parecer em um primeiro momento, é da
responsabilidade dos professores, munidos de ferramentas pedagógicas consistentes, adequar a linguagem e a profundidade do assunto ao ambiente da sala de aula,
uma vez que a BNCC indica atividades da área filosófica como promovedoras de um
tipo de relação intelectual mais especulativo:
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A exploração dessas questões sob uma perspectiva mais
complexa torna-se possível no Ensino Médio dada a maior
capacidade cognitiva dos jovens, que lhes permite ampliar
seu repertório conceitual e sua capacidade de articular informações e conhecimentos. O desenvolvimento das capacidades de observação, memória e abstração permite
percepções mais acuradas da realidade e raciocínios mais
complexos — com base em um número maior de variáveis
—, além de um domínio maior sobre diferentes linguagens,
o que favorece os processos de simbolização e de abstração. (BNCC, 2017, p. 561)

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA
No primeiro momento, antes da leitura da obra, o professor requisitará que os alunos escrevam um parágrafo narrando um acontecimento que esperam que se torne
real. O lugar onde tal situação vai ocorrer, as pessoas envolvidas e o acontecimento
em si serão os elementos encontrados nessa pequena narrativa.
Após a feitura do texto, o professor convidará a turma para que algumas histórias
sejam lidas em voz alta, em sala de aula. Se for da preferência de todos, essas histórias poderão ser escritas anonimamente e organizadas em um mural para o livre
acesso de todos os alunos da turma.
Após a leitura, o professor perguntará aos alunos que outras histórias eles costumam imaginar, quando imaginam e onde fazem isso. Além disso, os alunos serão
instigados a comentar sobre histórias que costumam fabular intimamente mesmo
sabendo que elas nunca acontecerão, e que tipo de sentimento essas histórias trazem para eles.
A marca subjetiva da fabulação deve ser apontada a todo momento, fazendo com
que os alunos percebam, no decorrer da conversa, que há uma ficcionalização da
própria vida. Uma vez percebida essa característica, que é comum a todos, os alunos
serão perguntados sobre o papel das histórias, da ficção, na vida de cada um.
Aproximando-se do aluno
Quando falamos de ficção, podemos nos ater, em um primeiro momento, somente aos textos literários. Contudo, uma música é um objeto ficcional, um poema, um filme, uma série, até um jogo eletrônico
que narra uma história.
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Ao apresentar aos alunos o conceito de ficção e como lidamos com
ele a todo momento, o professor poderá aproximar esse debate da
realidade vivida pela turma.
Logo, começar pelas obras artísticas mais acessadas, como seriados
e canções, pode ser um incentivo a mais ao aluno.
Para ajudar nessa atividade, o professor poderá passar aos alunos o vídeo Há diferença entre o real e a ficção?, encontrado no canal Casa do Saber, na plataforma
de compartilhamento de vídeo Youtube. Nesse vídeo de curta duração (cerca de
nove minutos), a escritora, dramaturga e roteirista Priscila Gontijo faz algumas explanações sobre os limites do real e do ficcional, dando mais atenção ao papel que a
ficção desempenha na vida da humanidade. Questões como “por que gostamos da
ficção?”, “por que a procuramos?” e “que tipo de história seria mais interessante?”
são debatidas por Gontijo.
Na continuidade da atividade, o professor poderá abrir uma roda de discussões
para que os alunos se posicionem diante das falas de Gontijo. Importante frisar aos
alunos que eles devem fazer suas colocações levando em consideração o que foi
dito no vídeo apresentado e as questões levantadas anteriormente a respeito das
histórias individuais da turma.
Por último, para preparar a turma para a próxima fase da atividade, o professor
lembrará esta frase de Priscila Gontijo:
“O real não existe, o real é ficcionalizado o tempo inteiro.”
A sentença deve motivar uma reflexão conjunta, estimulando os alunos a explanarem o assunto abordado. Se for possível, o professor pedirá que os alunos, em
casa, pesquisem sobre o tema, trazendo elementos diferentes daqueles já pautados
em sala de aula para enriquecer o debate e mostrar novos caminhos para a compreensão do tema.

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA
Para esta atividade, programe com o professor de filosofia que a atividade deve ser
feita depois das propostas de atividade I. Isso porque a sugestão é que o professor
comece pela leitura do capítulo final do livro, no qual Pedro, já reconhecido como
um paciente em tratamento, mas ainda em negação, discute com o doutor sobre
30

seu caso. Em alguns trechos, o protagonista fala abertamente a respeito do mundo
que criou para si e como interagirá com a “realidade” apresentada pelo psiquiatra:
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Mas doutor, só ela poderia tê-lo visto e reconhecido, se ele é o pai
dela. Foi com ele que ela marcou encontro na nossa Casa Verde — de
passagem, permita-me discordar da sua medida, de mandar pintar de
branco as janelas do hospital, porque, com o direito que a loucura me
concede, continuarei vendo-as como verdes, e ponto final —, eu dizia,
foi com o meu amigo que Lívia marcou encontro, eu só não percebi
antes talvez por já ter meu discernimento afetado pela minha doença,
mas é ele! (p. 142-143)
Admitindo ter um amigo imaginário, com o qual conversava sobre os pacientes
do instituto de saúde mental, Pedro, ainda se reconhecendo como doutor Joaquim,
afirma que Lívia existe e que entende sua destituição do cargo de chefia para preservar o nome do hospital.
Nessa parte, o professor pode trabalhar o jogo entre ilusão e realidade no qual Pedro se vê imerso. Mais do que isso, ao indicar que o doutor teria mandado pintar as
janelas de branco, o protagonista afirma, fundamentado na fabulação que a loucura
traz, que prefere viver acreditando na ficção criada pela mente.
A partir da leitura e das explanações, o aluno será convidado a trazer o que foi
discutido na primeira parte da atividade: primeiramente, um reconhecimento da necessidade demonstrada pelas culturas humanas de fabular histórias que, por mais
verossímeis que sejam, não aconteceram de fato; e, depois, possibilidades que expliquem essa necessidade.
A segunda questão levantada no parágrafo anterior deverá produzir um quadro
com os benefícios e os malefícios que a ficção pode produzir. Essa discussão também é acionada pela obra de Gustavo Bernardo e pode ser encontrada em vários
trechos, como o seguinte:
Lembra-me ainda o artigo do doutor César, um cientista mineiro
muito respeitado cujo sobrenome ora me escapa. Perguntando-se se
a leitura de ficção prejudica a vida prática do indivíduo, doutor César
respondeu categoricamente que sim. Argumentou que, quando o ser
humano se envolve demais com a ficção, quase certamente sentirá
dificuldade em se adaptar à realidade presente. (p. 68)
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O professor atentará para a dissertação fundamentada no discurso científico para
demonstrar os perigos da ficção. Nesse momento, seria importante que fossem
apresentadas aos alunos algumas ideias sobre a construção da “legitimidade científica” pelo primado da razão. Ou seja, como, por muito tempo, acreditou-se na razão
como único veículo capaz de propor uma verdade. Possivelmente, a corrente filosófica do Iluminismo será o ponto de partida dessa demonstração.
Tentamos construir, até aqui, um percurso que paulatinamente conduzisse a turma
a compreender que a proximidade entre realidade e ficção pode ser maior do que
os alunos imaginam. Inclusive, fornecemos essas reflexões para que os professores
consigam abordar o romance, partindo de suas especificidades literárias para tratar
temas mais relacionados a outras disciplinas.
Terminados o quadro e a explicação sobre a crença na racionalidade, os alunos
serão levados para a parte principal da atividade. O professor trará os alunos de volta à reflexão sobre a frase proferida por Priscila Gontijo; contudo, dessa vez ela será
oferecida em forma de pergunta:

O real existe? Estaríamos todos nós ficcionalizando o real o tempo inteiro?

A partir dessa questão, o professor de filosofia poderá expor aos alunos algumas
teorias filosóficas que tentam, de alguma forma, responder à questão do real e da
possibilidade de apreensão do real tal como ele é.
Um exemplo pode ser tirado do próprio livro. Por mais que os leitores saibam
do caráter ficcional da obra lida, a história de Lívia instiga a curiosidade. Tentamos,
junto com doutro Joaquim, descobrir o que ocorre com a paciente. Entretanto, ao
final do livro, percebemos que a paciente é, na verdade, uma ilusão do narrador, não
obstante levávamos o discurso do protagonista a sério, dentro dos parâmetros que
uma ficção nos permite.
Esse exemplo serve para abordar os conceitos da aparência e da essência, que
perpassam a filosofia ocidental desde a Grécia Antiga, com a discussão platônica
sobre a obra de arte como cópia malfeita de uma realidade ideal contida no plano eidético.
Após esse momento, os alunos deverão voltar ao livro e procurar na obra algumas
partes que indiquem a construção de um pensamento sobre a relação entre os polos
do real e do ficcional, comparando essas ideias com as teorias apresentadas pelos
professores de filosofia.
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Por fim, os alunos serão convidados a refletir sobre o conceito de ironia. Relembrando como opera essa figura de linguagem, eles deverão responder qual é a
maior ironia do livro, sendo a resposta o fato de um sujeito esquizofrênico montar
um discurso que culpabiliza a paciente na ficção em que ela está imersa.
A partir dessa reflexão, a turma deverá redigir um texto, de caráter mais ensaístico,
que aborde a forma como a ironia contida no personagem Pedro pode ser entendida como uma metáfora da teoria da ficção e da realidade construída por Gustavo
Bernardo em seu romance.
Dessa forma, acreditamos corresponder às expectativas da BNCC relacionadas às
especificidades do campo das práticas de estudo e pesquisa que:
mantém destaque para os gêneros e as habilidades envolvidos na leitura/escuta e produção de textos de diferentes
áreas do conhecimento e para as habilidades e procedimentos envolvidos no estudo. Ganham realce também as
habilidades relacionadas à análise, síntese, reflexão, problematização e pesquisa: estabelecimento de recorte da questão ou problema; seleção de informações; estabelecimento
das condições de coleta de dados para a realização de levantamentos; realização de pesquisas de diferentes tipos;
tratamento de dados e informações; e formas de uso e socialização dos resultados e análises. (BNCC, 2017, p. 504)

O ensaio
Apesar de difícil caracterização, o ensaio como gênero textual pode
ser descrito como um texto opinativo, em que a liberdade de explanação requer um rigor argumentativo aprimorado.
Além disso, o ensaio apresenta um ponto de vista mais pessoal,
dando espaço para comparações mais inusitadas, bem como declarações mais subjetivas.
Contudo, é importante frisar a necessidade de uma abordagem explícita e organizada dos argumentos utilizados no texto.
Por fim, um ensaio costuma apresentar uma bibliografia ao final do
texto, mostrando que, apesar de mais pessoal, as opiniões apresentadas contam com fundamentação.
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Sendo o ensaio um gênero recorrente no meio acadêmico do campo filosófico, a
produção de um texto com esse horizonte estrutural/temático condiz com a problematização esperada por essa tipologia textual. Trata-se de uma pesquisa que foge
aos padrões normativos das pesquisas de áreas mais pautadas pela coleta e análises
de dados mais concretos.
Com isso, acreditamos oferecer uma atividade que trabalha a habilidade inferencial dos estudantes, voltada mais para o perfil dedutivo de construção de conhecimento, com base discursiva em textos de variadas procedências.

APROFUNDAMENTO
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Quando Odisseu pede que seus marinheiros o amarrem bem forte ao navio e
que tampem os ouvidos com cera, o nobre guerreiro atendia ao conselho da deusa
Circe. Essa passagem da narrativa épica1 pode ser usada para exemplificar as duas
questões principais sobre a obra A filha do escritor.
Primeiramente, é necessário lembrar que o motivo de tais providências é a preocupação pelo caminho a ser percorrido pelo protagonista do clássico mundial. Ao
sair da ilha, ele e seus homens passariam perto das sereias, seres que cantavam para
enfeitiçar aqueles que as escutavam e os levar para a morte no mar.
Dessa forma, o canto das sereias torna-se perigoso, podendo desviar os navegantes do caminho previamente delimitado. Essa voz mitológica poderosa deve ser
evitada pelos humanos que queiram continuar sua viagem, sem que nada possa os
tirar de seu destino racionalmente decidido.
O canto fica, assim, ao lado da fabulação de uma possibilidade outra de vida, uma
apresentação perigosa e sedutora, que se compara à ficção proporcionada pelo
campo artístico, uma vez que é nesse domínio discursivo que encontramos outras
experiências de vida sem que essas tenham necessariamente existido.
Esse poder de criar vidas, de proporcionar experiências daquilo que não vivemos
deve ter sido entendido por muito tempo como uma força potente, a ponto de ser
temida por todos aqueles que reconheciam o vigor da palavra bem proferida. A beleza do canto, suas melodias e temas são arriscados demais de se ouvir.
Foi reconhecendo esse risco que Platão, em A República, decide expulsar os poetas da cidade hipoteticamente criada para ser o ideal de civilização. Uma vez que,
na convivência perfeita, os cidadãos deveriam saber seu lugar e suas funções na sociedade em que viviam, a oferta de novas sensações e vontades colocaria em risco
todo o plano do filósofo.
Além disso, as artes apresentavam aos jovens que seriam por elas educados modelos nada exemplares de figuras que deveriam impor o respeito pelos deuses, o
amor pela honra, a sensatez e a mansidão de caráter na medida certa, bem como o
ímpeto de coragem quando fosse necessário.
A ficção, vista por esse ângulo, representa um risco a um mundo no qual as imaginações são colocadas sob o controle de algumas mentes que desejam ter o controle.
Se a ficção faz parte daquilo que é aproximado do campo dos sonhos, a fabulação
de novas existências são ameaças constantes aos desmandos dos poderosos.

1 A história se passa no livro Odisseia, de Homero, mais especificamente no canto XII.
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A uma sociedade que se queira mais democrática, a imaginação e a possibilidade
de imaginar outros mundos, mundos mais harmônicos, mundos utópicos etc. são requisitos básicos. Poder desviar-se e transformar-se no embate com outras ideias, outras culturas, outros tempos históricos é uma ferramenta valiosa de mudança social.
Para uma melhor compreensão da questão, lemos a passagem abaixo:
A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos
outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor
o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma
técnica de cuidados para com a alma; porém, revelação do mundo, ela
pode também, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a
partir de dentro. A literatura tem um papel vital a cumprir [...] (TODOROV, 2009, p. 77)
A obra de Tzvetan Todorov A literatura em perigo2 discute o ensino de literatura
nas escolas francesas. Reconhecendo um fracasso dos métodos empregados, o pensador búlgaro desenvolve um pensamento das potencialidades da literatura na vida
das pessoas. Ou seja, ao entender esse papel vital que a literatura tem a exercer no
mundo social, ele argumenta a favor disso para que o ensino de literatura seja mais
humanizado e democrático.
Dando alguns exemplos de vidas que foram acolhidas no contato com o ficcional
ou com o poético, Todorov indica que a liberdade desses cantos pode seduzir os
marinheiros desavisados e perdidos no mar de problemas que a vida contemporânea pode oferecer. O romance, gênero nascido na modernidade ocidental, é um
desses “lugares” onde podemos lidar com a experiência humana de forma mais rica.
Arriscamos conceituar o que hoje é chamado de romance como narrativa de duração mais extensa. As formas, conteúdos, personagens e quaisquer elementos que
constituem esse gênero literário variaram tanto no tempo e no espaço que qualquer
definição menos abrangente poderia pecar pela exclusão de um número grande de
exemplares de muita qualidade literária.
Originalmente centrado na vida de uma pessoa que realiza seu destino agitando-se contra o sem sentido de uma vida moderna, o romance já foi apresentado sem
um enredo definido, sem personagens que sejam centrais ou com narrativas tão
difusas que é tarefa cruel requerer que estipulem seus limites.
2 Outra obra que acompanha o pensamento demonstrado por Todorov é o texto de Antonio
Candido “O direito à literatura”, encontrado em coletâneas de textos do autor, como Vários
escritos, de 2011, publicado pela editora Ouro sobre Azul.
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Metaficção é um termo dado para um escrito ficcional que autoconsciente e sistematicamente reforça a atenção ao seu status de artefato com o intuito de colocar questionamentos sobre a relação entre
ficção e realidade. Promovendo uma crítica de seus próprios métodos
de construção enquanto escrita, não examina somente os fundamentos estruturais da narrativa ficcional, também explora a possível ficcionalização do mundo fora da literatura de ficção.3 (WAUGH, 1996, p. 2)

A FILHA DO ESCRITOR

Contudo, o romance que apresenta a metaficção com um dos seus mais importantes componentes possibilita algumas delimitações mais precisas. Proveniente do
prefixo de origem grega metá (que significa “para além de”) e do substantivo “ficção”, o gênero pode ser entendido como toda obra de ficção que tem por temática
a própria constituição de sua ficcionalidade.
Nas palavras de Patricia Waugh:

Apesar de se tratar de nomenclatura nova (só a partir da década de 1960 será
usada), essa configuração romanesca pode ser identificada em livros de épocas diferentes. Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, ou Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, são alguns dos livros que se encontram
nessa definição.
Podemos definir essa metaficcionalidade como a segunda questão trazida pelo
canto homérico citado. Uma literatura que se comenta, que tem como uma de suas
inquietações a própria existência do mundo ficcional. É a luta do homem racional
que pretende manter-se sob controle da razão e impedir que a imaginação (representada pelas sereias) tome a direção de sua vida.
O real e o imaginado se tornam “personagens” dessas obras, uma vez que seus
movimentos, suas definições, seus benefícios e malefícios constroem a cena e as
ações que se passam diante dos olhos do leitor. São personagens porque dialogam
entre si, com o narrador e com o público que se interessa pelos seus destinos.
São essas inquietações que encontramos discutidas, no âmbito da fabulação, no romance de Gustavo Bernardo. A relação entre ficção e realidade é aprofundada por uma
capacidade subjetiva que potencializa, porque desprovida da necessidade de concluir
logicamente um pensamento ou uma ideia, a discussão em torno desses dois polos.
3 Livre tradução do trecho: “Metafiction is a term given to fictional writing which selfconsciously
and systematically draws attention to its status as an artifact in order to pose questions about
the relationship between fiction and reality. In providing a critique of their own methods of
construction, such writings not only examine the fundamental structures of narrative fiction,
they also explore the possible fictionality of the world outside the literary fictional text.”
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
Em relação às obras que possam ser utilizadas para o trabalho em sala de aula com
A filha do escritor, sugeriremos um conjunto de produções fundamentando nossas
escolhas nos cinco campos de atuação social dispostos na BNCC.
No primeiro campo, o da vida pessoal, as escolhas poderão se pautar pela aproximação de obras que abordem de alguma forma a separação entre o meio pessoal
e o profissional. Pedro, pensando-se doutor Joaquim, vê-se atraído pela paciente,
sentimento do qual tenta desvencilhar-se.
Dessa forma, produções artísticas que possibilitem uma reflexão sobre os papéis
de gênero e a ética no trabalho podem gerar diálogos interessantes com a obra.
Filmes como O escândalo (2019), produzido e interpretado por Charlize Theron,
que se baseia na história da demissão do ex-CEO da Fox News, Roger Ailes, são um
bom caminho. A saída do executivo foi consequência das denúncias de um grupo
de mulheres que trabalhavam na FOX News e se juntaram para expor os assédios.
O israelense Não mexa com ela (2018), que narra a vida de uma mulher que volta a
trabalhar para sustentar os filhos e acaba sofrendo abusos de seu chefe, é outro filme
que também pode ser usado. Abordar a temática da diferença de experiências de
vida em função da diferença entre os sexos segue uma indicação da própria BNCC
em relação ao tema:
O Brasil, ao longo de sua história, naturalizou desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, à permanência dos estudantes e ao seu aprendizado. São amplamente conhecidas as enormes desigualdades entre os
grupos de estudantes definidos por raça, sexo e condição
socioeconômica de suas famílias. (BNCC, 2017, p. 15, grifo
nosso)
Várias músicas relatam a violência sofrida por mulheres nos mais diversos ambientes de convívio. Entre elas, citamos “Disque denúncia”, de Nina de Oliveira, e “Maria de Vila Matilde”, de Elza Soares. Acreditamos que uma análise de letras que
objetifiquem as mulheres (tema que recobre todos os gêneros musicais brasileiros)
pode suscitar debates esclarecedores para os alunos.
Já no segundo campo, o do estudo e da pesquisa, o fato de o romance ser narrado
por um suposto psiquiatra nos facilita a aproximação com a área médica. Definições
das doenças em publicações de psiquiatria, como o Compêndio de psiquiatria, de Ben38
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jamin J. Sadock, Virginia A. Sadock e Pedro Ruiz (2017), podem ser apresentadas aos
estudantes para que, junto ao professor, a turma tente compreender a explicação.
Outra maneira de aproximar o livro de produções que possibilitem o debate no
campo assinalado é a leitura de bulas de remédios citados na obra. Medicamentos
como haloperidol, olanzapina ou mesmo o de uso veterinário acepromazina podem
ser analisados para compreensão da construção do discurso científico do narrador
do romance.
No terceiro campo, que cobriria a esfera jornalístico-midiática, os alunos podem
ser apresentados a textos que abordem a questão manicomial brasileira. Bons exemplos são documentários como O holocausto brasileiro (2016), de Daniela Arbex,
filmes como Bicho de sete cabeças (2000), de Laís Bodanzky, ou A ilha do medo
(2010), de Martin Scorsese.
No campo seguinte, o da atuação na vida pública, um dos textos que são um marco
para uma das várias discussões que A filha do escritor oferece é a Lei Antimanicomial
(10.216/2001), publicada em 2001. Trata-se de importante documento da luta por condições e tratamentos mais humanizados no âmbito das doenças mentais no Brasil.
Utilizando o texto-base, os alunos poderão pensar mais profundamente nas consequências sociais da existência de manicômios e nos resultados que tal situação
gera na vida dos pacientes e dos familiares. Junto dessa lei, aos alunos pode ser
apresentada a vida de Nise da Silveira,4 conhecida médica psiquiatra que lutou contra formas de tratamento consideradas agressivas.
Por último, no campo artístico, além dos romances já apontados anteriormente, os
professores podem utilizar filmes que sejam de caráter metaficcional. Obras como
Mais estranho que a ficção (2006), de Marc Forster, Romance (2008), de Guel Arraes,
ou Um cidadão ilustre (2016), de Gastón Duprat e Mariano Cohn, trazem narrativas
que discutem como realidade e ficção se misturam.
No campo literário, o número de poemas que trazem como assunto principal a
própria constituição de sua estrutura e suas ideias é imenso. Podemos citar “A procura da poesia”, de Carlos Drummond de Andrade, “Poética”, de Manuel Bandeira,
“Motivo”, de Cecília Meireles, “Psicografia”, de Fernando Pessoa, e uma infinidade
de outros mais.
Na pintura, o quadro As meninas, de Diego Velázquez, e A traição das imagens,
de René Magritte, são exemplos de como as artes, em geral, pensam suas organizações, estruturas e convenções desde sempre. Esses objetos estéticos podem ser
trabalhados com a turma no intuito de fazer com que os estudantes compreendam
a relação que a arte estabelece consigo mesma.
4 Caso seja do interesse do professor, há um filme que conta a história de luta da Nise da
Silveira, lançado em 2016. Chama-se Nise: o coração da loucura, de Roberto Berliner.
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