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RESUMO 

 

Lygia Bojunga publicou vinte e quatro obras literárias, sendo uma escritora reconhecida 

nacional e internacionalmente. Grande parte das pesquisas sobre a autora está circunscrita ao 

universo da infância, não obstante, este trabalho tem como objetivo analisar o processo de 

criação literária da escritora desde o início de sua obra até sua maturidade, com foco nas obras 

de teor autobiográfico, permitindo-nos, assim, refletir acerca de seu fazer literário. No 

primeiro capítulo, vamos estudar o processo de formação de Lygia Bojunga, levando em 

consideração sua biblioteca pessoal, que inclui  escritores de referência para sua formação 

como leitora e escritora. Sabemos, além disso, que a produção literária de todo escritor está 

inserida em um contexto. Desse modo, para o desenvolvimento deste trabalho, buscamos 

realizar uma contextualização histórica, social, política e cultural da obra bojunguiana com o 

intuito de viabilizar uma maior complexidade para os leitores, ao construir um panorama do 

período em que a escritora emergiu. Já no segundo capítulo, será analisado o projeto literário 

da escritora, que inclui os discursos (intra e extraliterários) sobre o ato de escrever. Por sua 

vez, a metalinguagem será um conceito-chave trabalhado neste capítulo a fim de compor o 

Manual de estilo e criação literária com a artesã Lygia Bojunga. Para o último capítulo, 

vamos analisar a autoconsciência da escrita da autora, a partir da obra  Intramuros (2016). Tal 

obra é vista como um romance autobiográfico, que se propõe a retomar toda a trajetória da 

autora com a escrita. Para tanto, serão relevantes dois pontos: o primeiro é a impossibilidade 

de a escritora se colocar, ao mesmo tempo, como leitora e crítica da própria obra, e o segundo 

é a apropriação do método do pintor Marc Chagall (1887-1985), para a composição de sua 

poética, estabelecendo uma comparação entre Literatura e Pintura no que se refere ao 

processo de criação literária. Como embasamento teórico, foram utilizadas referências 

bibliográficas de: Aristóteles (384a.C. – 322a.C.), Dominique Maingueneau (1950 - ), Roger 

Chartier (1945 - ), Philipe Lejeune (1938 - ), Laura Sandroni (1934 - ), Mário Vargas Llosa 

(1936 - ), Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), Samira Chalhub (1946 - ), entre outras. 

Portanto, as hipóteses propostas neste trabalho serão justificadas, sobretudo, tendo como base 

o texto literário, que dialoga com os textos de fundamentação teórica e com os paratextos para 

a realização da pesquisa.  

 

Palavras-chave: Estilo. Criação literária. Biblioteca pessoal. Romance autobiográfico. 



 
 

RÉSUMÉ 

 

Lygia Bojunga est une femme écrivain reconnue nationalement et internationalement, ayant 

publié vignt-trois œuvres littéraires. Nous observons que la plupart des recherches sur l'auteur 

concernent l'univers de l'enfant et, en contrepartie, ce travail a pour objectif d'analyser le 

processus de création littéraire de l'écrivain dès le début de son œuvre jusqu'à sa maturation, 

en mettant en évidence les œuvres à teneur autobiographique, ce que nous permettra, ainsi, de 

mieux réflechir à son acte créateur. Dans le premier chapître, nous étudierons le processus de 

formation de Lygia Bojunga, tout en considérant sa bibliothèque personnelle, qui inclut des 

écrivains de référence pour sa formation en tant que lectrice et écrivain. En outre, nous savons 

aussi que la production littéraire d'un écrivain appartient à un contexte. De cette manière, afin 

de mieux développer ce travail, nous chercherons à réaliser une contextualisation historique, 

social, politique et culturel de l'œuvre bonjuguienne, considérant la période dans laquelle elle 

a émergé comme femme de lettres. En suite, dans le deuxième chapître, nous ferons une 

analyse du projet littéraire de Bonjunga, qui inclut l'étude des discours (intra et 

extralittéraires) sur l'acte d'écrire. En plus, le métalangage sera un concept-clé abordé dans ce 

chapître afin de composer le Manuel de style et création littéraire avec l'artisane Lygia 

Bojunga. Pour le dernier chapître, nous allons analyser l'autoconscience de l'écriture de 

l'auteur, a partir de sa dernière œuvre publié : Intramuros (2016). Ce livre est vu comme un 

roman autobiographique qui se propose à reprendre toute la trajectoire de l'artiste. Dans ce 

but, ces deux points sont pertinents : le premier, c'est l'impossibilité de l'écrivain se mettre en 

place elle-même, de manière cocomitante, comme écrivain et criticienne de sa propre œuvre ; 

le seconde, c'est l'apropriation du méthode du peintre Marc Chagall (1877 – 1985), pour la 

composition de sa poéthique, établissant une comparaison entre la Littérature et la Peinture en 

relation avec le processus de création littéraire. Pour soutenir théoriquement nos recherches, 

les references bibliographiques suivantes ont été utilisées : Aristote (384 av.J.-C. – 322 av.J.-

C.), Dominique Maingueneau (1950  – ), Roger Chartier (1945 – ), Philipe Lejeune (1938 – ), 

Laura Sandroni (1934  – ), Mário Vargas Llosa (1936 - ), Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), 

Samira Chalhub (1946  –), entre autres. Ainsi, les hypothèses proposées dans ce travail seront 

justifiées, surtout, ayant comme base le texte littéraire en dialogue avec les textes de 

fondement théorique et avec les paratextes pour la réalisation de notre recherche.   

 

Mots-clés: Style. Création littéraire. Bibliothèque personnelle. Roman autobiographique.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Lygia Bojunga nasceu em Pelotas (RS), em 1932. A autora teve uma presença 

relevante no movimento renovador de uma tendência para literatura para crianças e jovens em 

meados dos anos 1970. Alguns críticos, como Laura Sandroni, colocam a escritora como 

sucessora de Monteiro Lobato. Apesar de ser considerada autora de livros infantil e juvenil, 

ela escreve sobre temas fortes, como: a morte, o suicídio, o homossexualismo, a prostituição, 

o abuso sexual e a pobreza. Seu estilo, leve e fluido, advindo do tom coloquial usado em seus 

textos, não reduz a densidade de suas obras. 

 Como atriz, escritora, tradutora e editora, Lygia Bojunga contribuiu para renovar o 

imaginário popular infantil, além de (re)encantar os adultos com suas narrativas que abordam 

traços psicológicos, com foco em problemas específicos da natureza humana, envolvendo o 

eu em relação ao outro. 

Nos anos de 1970, foi morar no sítio Boa Liga, no interior do Rio de Janeiro, onde 

fundou uma pequena escola rural, a TOCA, que ela e o esposo Peter mantiveram durante 

cinco anos. Criou também a Fundação Casa Lygia Bojunga, que fomenta sete projetos 

culturais. 

 Escreveu vinte e quatro livros1 ao longo de sua produção literária até o presente 

momento, sendo reconhecida internacionalmente com prêmios literários, por exemplo, o 

International Board on Books for Young People (IBBY) pelo conjunto da obra, que lhe 

garantiu o Hans Christian Andersen, o mais tradicional prêmio na área da literatura infantil e 

juvenil, conferido pela primeira vez a um autor na América Latina, em 1982. No entanto, o 

projeto de Lygia Bojunga excede a preocupação com números, tiragens e prêmios literários. 

Ao longo de sua vida, a escritora tem se dedicado a projetos que têm o objetivo de 

desenvolver a prática da leitura e a preservação da natureza. 

 Nosso trabalho consiste em pesquisar o estilo e o processo de criação literária da 

escritora brasileira Lygia Bojunga, tendo como ponto de relevância a biblioteca pessoal para 

sua formação como escritora. Na primeira hipótese da pesquisa, centrar-nos-emos na 

                                                           
1 Lygia Bojunga publicou pela Fundação Casa Lygia Bojunga a obra Recordando Genô, que ela chama de livreto 

artesal, num processo semelhante à primeira versão do Feito à mão. Com uma tiragem muito pequena, poucas 

pessoas foram presenteadas com o livro. O texto foi escrito em Londres, 2012, mas o “Pra você que me lê” foi 

redigido em 2015, quando o livreto foi produzido no sítio Boa Liga. A escritora e guardiã da Casa Lygia 

Bojunga, Ninfa Parreiras, prontamente disponibilizou para contribuir com esta pesquisa as fotografias do livro. A 

posteriori, algumas imagens serão disponibilizadas a fim de compor o dossiê da autora. Desse modo, 

percebemos que a autora continua a “remar contra a maré” (BOJUNGA, 2008, p. 8), ao resgatar o “feito à mão” 

em tempos em que a tecnologia se impõe. 
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formação do escritor e nas suas influências de leitura. Para isso, analisaremos a formação da 

leitora e escritora Lygia Bojunga, com foco no contexto histórico, social, político e cultural 

em que a autora viveu, leu e, também, produziu seus livros. Sendo assim, as primeiras obras 

de embasamento teórico dizem respeito à formação de escritores-leitores, as quais podem ser 

representadas por alguns nomes, como: Aristóteles, Horácio, Hans Robert Jauss, Roger 

Chartier, Philippe Lejeune, Laura Sandroni, Mário Vargas Llosa, Arthur Schopenhauer, 

Samira Chalhub, entre outros. Outrossim, será utilizado como aporte teórico o livro O 

contexto da obra literária: enunciação, escritor, sociedade (1995), de Dominique 

Maingueneau. 

 A segunda hipótese é a de que Lygia Bojunga constrói seu projeto de escrita ao longo 

de seus vinte e três livros, que contêm um elemento em comum – a metalinguagem – presente 

na maioria das obras, mas com um destaque na chamada “trilogia do livro” e Intramuros 

(2016). Este livro é considerado pela autora um depoimento literário de quem só se “acha” (e 

só se pode “achar”) através da escrita. 

Investigamos todas as obras da escritora juntamente com todos os “Pra você que me 

lê”, em que a escritora estabelece um diálogo mais próximo com o leitor, em busca dos 

discursos acerca do processo literário de Lygia Bojunga. Isso é o que chamamos de Manual 

de estilo e criação literária com a artesã Lygia Bojunga. 

Nosso objetivo com essa pesquisa é propor alguns questionamentos sobre a 

problemática da criação literária: o escritor é antes de tudo um leitor? De que modo a 

biblioteca pessoal do escritor influencia em sua produção artística? O escritor encontra seu 

próprio estilo após observar com atenção o estilo dos outros? De que maneira o ato de criar 

pode contribuir para a formação humana do escritor? Qual a importância da tradição no 

processo de criação literária? 

A partir dessas questões é que buscaremos as práticas de leitura de Lygia Bojunga, o 

que de modo mais descontraído ela chama de “casos de amor”. Assim, investigaremos de que 

maneira a paixão pela leitura e pelo livro pôde contribuir para a formação desta escritora. 

Nesta observação minuciosa da biblioteca pessoal de Lygia Bojunga, que vai sendo 

construída ao longo dos anos, poderemos discutir sobre a Estética da Recepção, a partir das 

ideias de Hans Robert Jauss. Nessa parte, a escritora comenta sobre seus sete “casos de amor” 

com os livros, alguns relatados em seu livro de memórias Livro – um encontro (1988). Na 

obra, a autora comenta como seu “horizonte de expectativa” foi alterado, com o passar do 

tempo em relação às obras que eram significativas para ela, mas deixaram de ser e vice-versa. 
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Além de Jauss, estabelecemos diálogos com as ideias e conceitos de Aristóteles, como 

um dos mais antigos tratados sobre categorias importantes sobre a escrita e o efeito sobre os 

leitores; de Roger Chartier, em relação à concepção de leitura; de Philippe Lejeune, com o 

conceito de “pacto autobiográfico”; de Laura Sandroni, pesquisadora da obra de Monteiro 

Lobato e de Lygia Bojunga; de Mário Vargas Llosa, no que se refere à relação vida e obra no 

que tange à criação literária; de Arthur Schopenhauer, a respeito da escrita e do estilo; de 

Samira Chalhub, acerca do conceito de metalinguagem. Estes, juntamente com outros autores 

que serão apresentados durante a pesquisa, nos ajudarão a refletir a respeito do processo de 

criação literária concebido pela escritora brasileira Lygia Bojunga. 

Com o intuito de realizarmos uma pesquisa aprofundada, discutiremos o contexto 

sócio-histórico e cultural em que a escritora produziu sua obra. Portanto, teceremos um 

comentário a respeito da Ditadura Militar, tendo em vista que a primeira obra da escritora foi 

publicada em 1972, época em que o regime militar era vigente. 

Partindo disso, fizemos o levantamento das obras da escritora que direta ou 

indiretamente se referem a esse período ditatorial, a fim de ressaltar as possíveis ligações 

entre vida e obra, estudadas por Dominique Maingueneau. 

Por conseguinte, a biografia de Lygia Bojunga foi realizada a partir de um 

levantamento acurado do seu “espaço autobiográfico”, conceito estudado por Philippe 

Lejeune em O pacto autobiográfico (2008). Por sua vez, esse espaço autobiográfico é 

constituído pelo conjunto das vinte três obras da autora, ressaltando: as obras de cunho 

memorialístico, a obra Dos vinte 1 (2007) – a qual traz o olhar da escritora sobre sua própria 

obra –, os “Pra você que me lê” e Intramuros (2016) – romance autobiográfico, considerado 

por ela um depoimento literário. 

No segundo capítulo, segundo o conceito de “colher”, de Alfredo Bosi em Céu, 

Inferno – Ensaios de Crítica Literária e ideológica (1988), vamos selecionar para colheita, 

trabalhar com todos os discursos ficcionais ou não, intra ou extraliterários que se direcionem 

para a discussão sobre o processo de criação literária da autora. Para uma visão mais completa 

desse projeto, vamos comparar as obras da autora que focalizam o processo de criação 

literária – que são: Livro – um encontro (1988), Fazendo Ana Paz (1991), Paisagem (1992) e 

Intramuros (2016) – tanto com as de escritores que se aproximam de suas ideias quanto 

daqueles que se afastam. Assim, juntaremos os discursos da escritora sobre o ato de escrever, 

ao longo de sua jornada, para compor o Manual de estilo e criação literária com a artesã 

Lygia Bojunga. 
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A partir disso, vamos ressaltar como diversos escritores, desde a tradição até a 

contemporaneidade, dispuseram de tempo para falar sobre o fazer literário, considerando que, 

muitas vezes, essa reflexão metalinguística completa o próprio processo de construção 

ficcional. 

Em suma, a composição da biografia de Lygia Bojunga e de seu Manual de estilo e 

criação literária terá como principal fonte o texto bojunguiano, tendo como base 

metodológica o livro O pacto autobiográfico (2008), de Philippe Lejeune. No livro, o 

conceito de espaço autobiográfico considera que podemos encontrar traços biográficos não 

apenas em obras desta natureza. Tais elementos biográficos podem estar espalhados pelo 

conjunto da obra ficcional do escritor. 

Na pesquisa, a proposta autobiográfica será uma categoria base para a metodologia 

comparatista utilizada. Ao fazermos este recorte, vamos analisar a fragmentação do eu da 

autora nas obras de cunho híbrido (autobiografia com ficção), percebendo quão complexo é o 

estudo autobiográfico. Com o intuito de aprofundar os estudos nesse aspecto, trabalharemos 

com o conceito de “ilusão autobiográfica”, proposto no livro Corpos escritos: Graciliano 

Ramos e Silviano Santiago (1992), de Wander Melo Miranda. 

No terceiro capítulo, faremos uma análise sobre a contribuição de Lygia Bojunga, que 

envolve sua relação com os livros por meio da chamada “trilogia do livro”: em Livro – um 

encontro (1988) sobre a leitura, em Fazendo Ana Paz (1991) sobre a escrita, e em Paisagem 

(1992) sobre a recepção, que inclui escrita e leitura, ao voltar a discutir as teses de Hans 

Robert Jauss. 

Por fim, vamos fazer uma análise mais detalhada do último romance de Lygia 

Bojunga, Intramuros (2016), considerado por ela um depoimento literário. Essa obra nos 

ajudará a esclarecer os pontos de nossa dissertação, que inclui, sobretudo, entre outras 

discussões: a formação da biblioteca de Lygia Bojunga e suas influências de leitura, a 

biografia da escritora, além da discussão do seu projeto literário e de vida.  
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2 LYGIA BOJUNGA: UMA ESCRITORA-LEITORA 

 

“Tem outra coisa que eu ainda queria te dizer: já faz 

algum tempo que eu venho sentindo o 

desejo/necessidade de alargar as minhas horas 

disponíveis a fim de ficar relendo os autores queridos e 

lendo os que ainda não tive tempo de ler. É isto que 

ando fazendo. E, neste fazer, estou me reencontrando 

com o eu do tempo em que eu era “só” leitora. Quem 

sabe, então, estou voltando ao ponto de partida da 

minha relação com o Livro e da intenção que tive mais 

tarde de fazer um “redondo” com ele?” (BOJUNGA, 

2016, p. 181-182). 

 

2.1 As infâncias de Lygia Bojunga e o processo imaginativo  

 

Lygia Bojunga (1932 - ) nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul. Viveu lá durante a 

primeira infância2 com os pais. O cenário dessa primeira infância geralmente estava ligado ao 

Retiro, “uma fazendola” (BOJUNGA, 2016, p. 165) que os pais tinham naquela cidade. 

Embora essa infância tenha sido um período tranquilo, a menina Lygia não via tanto brilho 

nem cor na paisagem sulista. O frio do inverno a incomodava. Junto dele, havia a presença do 

vento minuano, soprando forte, o que lhe dava arrepio, não sabendo identificar ao certo se o 

arrepio vinha do medo ou do frio que sentia. Para a menina, a paisagem sulista “[...] era 

sempre uma planície sem fim, pampa onde nem gente nem bicho nem sol encontrava um alto 

pra se esconder atrás” (BOJUNGA, 2010, p. 27). 

Em Pelotas, Lygia Bojunga experimentou uma cultura bem diferente de outras regiões 

do Brasil, ouvindo tango e com uma convivência mais próxima de países como Uruguai e 

Argentina.  

A segunda infância de Lygia Bojunga, termo cunhado pela autora, refere-se ao período 

em que ela e os pais se mudaram para o Rio de Janeiro, quando ela tinha oito anos. O período 

de transição entre a primeira e a segunda infância foi demasiado fértil no que tange ao seu 

processo imaginativo-criativo quando criança.  

A primeira vez que Lygia Bojunga, ainda pequena (seis anos), tomou conhecimento do 

Rio3 foi através de Maria da Anunciação, que engomava e passava roupa para sua mãe. Maria 

                                                           
2 A autora considera como primeira infância o período em que viveu com os pais em Pelotas, no Rio Grande do 

Sul. Na seção do “Pra você que me lê” de Nós três (2005), a escritora revela esta comparação: “Me habituei a 

chamar de primeira infância aquela que vivi no Rio Grande do Sul, e, de segunda a minha infância carioca.” 

(BOJUNGA, 2005, p. 139) 
3 A partir desta referência, passaremos a escrever o nome Rio de Janeiro, de Rio, de forma abreviada para referir-

se à cidade, do mesmo modo como Lygia Bojunga a intitula. 
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da Anunciação havia deixado o RJ e ido para o Sul em busca de um caso de amor que não se 

consolidou, mesmo depois de sua viagem.  

Anunciação tinha um jeito diferente de ser, trazia consigo outra cultura e histórias que 

deixavam a menina fascinada. A mulher enchia Lygia Bojunga de curiosidade, que prestava 

atenção no jeito dela e em tudo o que ela fazia: “A atração que eu senti pela Maria da 

Anunciação foi tão grande, que, desde o primeiro dia, onde ela ia, eu ia atrás. No princípio, 

meio intimidada, só olhando o jeito dela e ouvindo a voz cantar” (BOJUNGA, 2010, p. 14). 

Anunciação era uma contadora de histórias. Enquanto estava ali passando e 

engomando a roupa, ela aproveitava para ir alimentando a curiosidade da menina. A primeira 

pergunta de Lygia Bojunga foi sobre o nome de Anunciação. Mas as respostas da mulher 

vinham em forma de questionamentos e de histórias. Quando contava, ela fazia um ar de 

mistério, que era o de que a menina mais gostava. Então, contou que ela poderia anunciar 

diversas coisas, dependendo do dia. Depois, deu um exemplo, contando que às quatro horas 

da tarde era hora de anunciar o Cristo. A menina quis logo saber que Cristo era aquele. Foi 

assim que ouviu pela primeira vez falar sobre a cidade maravilhosa de uma forma tão 

especial. A cada palavra de Anunciação, era um assombro maior. Dessa forma, para a garota, 

às vezes, ao ouvir as histórias enérgicas da mulher, a realidade parecia mais fictícia que a 

própria ficção: 

 
– Pois eu tô dizendo. E a gente vê outra coisa que, essa sim, vai deixar você de boca 

aberta: a gente vê, lá longe, dois enormes morros, cada um mais lindo que o outro, 

saindo de dentro do mar; e aí, foram na parte mais alta do morro, amarraram um fio, 

esticaram, esticaram, esticaram até a ponta do fio chegar no alto do outro morro; aí 

pegaram um bonde, penduraram no fio, e o bonde fica indo de um morro pro outro, 

levando gente assim. 
– Tudo lá dentro do bonde? 
– Pendurado do céu. 
– A senhora não tá inventando, não? 
[…] 
– Que invenção que nada! (BOJUNGA, 2010, p. 21). 

 

 Assim sendo, o Rio começou a habitar o imaginário de Lygia Bojunga. Uma ligação 

tão forte que a levou a escrever, muitos anos depois, um livro memorialístico intitulado O Rio 

e eu (1999), narrando seu “caso de amor” com a cidade. O livro traz uma narrativa 

memorialística que se funde à narrativa ficcional, a partir do momento em que Lygia Bojunga 

personifica a cidade maravilhosa, transformando-a em mais um de seus personagens. Assim 

sendo, a ligação da cidade com seu processo de criação literária, em que a autora já se sente 

naturalizada, ao estabelecer-se no Rio de Janeiro, é um tema já abordado por diversos 
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escritores, mas que Lygia Bojunga consegue realizar com maestria e leveza, elementos do seu 

estilo. 

 A dúvida de Lygia Bojunga sobre a existência real do Rio persistiu por algum tempo, 

levando-a a iniciar seu processo criativo e imaginativo no que diz respeito à cidade. A menina 

brincava de fabricar, na cabeça, o Rio. Trabalhava e imaginava todos os dias. Imaginação que 

era alimentada pelas histórias de Anunciação: primeiro o Cristo Redentor, depois, o bondinho 

do Pão de Açúcar, sem falar no carnaval, com carro alegórico, pluma, lantejoula e samba, tudo 

junto na imaginação da menina e nas palavras dançantes de Anunciação. 

Consequentemente, o medo da (in)existência da cidade agigantou-se dentro de Lygia. 

A menina tinha “Medo de ser verdade que o Rio era mentira” (BOJUNGA, 2010, p. 24). No 

entanto, um tempo depois ocorreu a constatação da “verdade”:  

 
[…] a dúvida veio mais forte e mais funda: será que é mesmo verdade que esse Rio 

existe assim?... 
E aí aconteceu uma coisa a calhar: meu pai chegou do trabalho e botou no consolo 

da entrada, feito ele sempre botava, o jornal que na volta pra casa ele sempre 

comprava e que, dessa vez, vinha acompanhado de uma publicação especial, em cor, 

dedicada ao Rio. Foi meu olho bater na revista e a pergunta que eu vinha querendo-

e-não-querendo fazer recebeu a única resposta que eu queria ouvir: o Rio que a 

Maria da Anunciação tinha me anunciado existia sim! (BOJUNGA, 2010, p. 26). 
 

 A constatação de Lygia Bojunga, que mais tarde foi concretizada (quando ela se 

mudou com os pais para o Rio, aos oito anos), não encerrou sua curiosidade. Ao contrário, 

ativou-a ainda mais. A menina passou a procurar nas paisagens sulistas os altos e morros 

cariocas. Brincava de imaginar o que tinha atrás deles, sempre na lembrança das histórias da 

Anunciação. Lygia Bojunga “[...] criava serras e picos, brincando de imaginar que o Pampa 

era o Rio.” (Idem, p. 28). 

Lygia Bojunga só veio a escrever depois, mas a ligação com a imaginação, com o ato 

de criar em tom de brincadeira, começou na infância com a vivência com Anunciação, e com 

o Rio. Mais ainda, com a vontade de criar aquilo que ainda desconhecia, e que era um 

mistério para ela. Portanto, a cidade maravilhosa está diretamente ligada ao processo 

imaginativo (criador) da escritora.  

Lygia Bojunga tinha também uma prima que havia passado as férias em uma praia e 

lhe trouxe variadas conchas. Dentre elas, havia uma bem grande, com a qual dava para escutar 

o barulho do mar, se colocasse perto do ouvido. Lygia Bojunga achava gostoso sentir o mar de 

perto. Além disso, a prima trouxe um saquinho com areia do mar. Ela quis logo constatar se a 

areia tinha mesmo gosto de sal, mas, no fundo, não era relevante se tinha gosto ou não, o que 
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realmente importava era saber da água salgada, da onda batendo na praia. Assim, a vontade de 

mar ia crescendo dentro dela. 

Esse período de transição foi importante para Lygia Bojunga. Segundo a escritora 

(Idem, p. 23, 28), ela teve consciência de duas situações: primeiro, de que o Rio de Janeiro 

começou a germinar dentro dela, e, segundo, de que Maria de Anunciação apresentou para ela 

um novo jeito de contar histórias, que mais tarde influenciaria em sua escrita, seja na 

composição do livro de memórias O Rio e eu (1999), seja na seleção da cidade do RJ para 

cenário da maioria de suas obras, como em: A casa da madrinha (1978), A cama (1999), 

Paisagem (1992) e Intramuros (2016) 

Tamanho era seu fascínio por essa cidade que, quando a mãe anunciou que a família 

estava de mudança para o Rio, por causa do trabalho do pai, Lygia não fez uma reclamação. 

Somente perguntou o que ia vestir, provavelmente, devido à falta de experiência em relação à 

mudança de clima. Logo que chegou ao Rio, sentiu-se acostumada, afinal ele já a 

acompanhava por algum tempo em suas peripécias imaginativas.  

A primeira vez que Lygia Bojunga avistou o Rio de Janeiro da janela do avião foi um 

momento marcante de sua infância. Finalmente, realizou o desejo de encontrar-se com o mar4 

e com a montanha de verdade, e não apenas em fotografia, como era no tempo em que morava 

no Sul (BOJUNGA, 2016, p. 166). A partir de então, a menina Lygia Bojunga iniciou a 

construção de pelo menos quatro Rios distintos, consoante seus cinco sentidos: o Rio das 

histórias da Maria da Anunciação; o Rio histórico (dos livros, revistas, jornais, etc.); o Rio 

imaginado por Lygia; o Rio constatado por Lygia. 

 Quando chegou ao Rio, ficaram no hotel Avenida, que dava para o Rio Branco e para o 

Largo Carioca. Logo, foram todos em expedição para o mar. Recomendaram o Leblon. Nessa 

época, ainda era uma região com edifícios baixos, casas, jardins, um ou outro prédio mais 

alto, e o trânsito ainda não era tão congestionado. Mesmo assim, Lygia Bojunga enjoou 

durante a viagem. O enjoo passou, depois de saber que ali perto tinha uma praia; ela 

caminhou em direção ao mar, pisando a areia e sentindo a brisa fria. Ela se apaixonou pelo 

                                                           
4 Vera Maria Tietzmann, na sua obra Literatura infanto-juvenil: seis autores, seis estudos (1994), escreveu um 

capítulo chamado “O mar na ficção de Lygia”. Nele, ela comenta sobre a presença constante do mar nas obras 

ficcionais da autora. Em O Rio e eu (2010), obra de teor autobiográfico, a autora comenta também sobre sua 

paixão pela cidade do Rio de Janeiro e pelo seu fascínio pelo mar. Em sua análise, Vera Tietzmann comenta que 

“[…] a atração que o mar exerce sobre Vítor ocupa o espaço todo de um capítulo” (TIETZMANN, 1994, p. 92). 

Em O sofá estampado, Vítor se encontra pelo mar, quando criança, ao assistir um filme no cinema, e revela que 

quando crescer vai constatar se toda aquela beleza é mesmo verdade. Sendo assim, numa análise sobre a vida e a 

obra de Lygia Bojunga, podemos comparar o desejo de Lygia criança em conhecer o mar (não apenas por 

histórias, revistas ou filmes) com o desejo de Vítor. 
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mar. Foi arrastada por um sentimento de gratidão, sentindo-se uma campeã por morar ali, 

sempre que comparava o Rio com outros lugares. 

 Tempos depois, mudou-se com os pais para Copacabana, onde viveu da adolescência 

até o início da fase adulta. Da janela de seu quarto, ela podia ver e ouvir o som do mar. 

 Na migração de Pelotas para o RJ, Lygia Bojunga não demonstrou o menor sinal de 

tristeza ou arrependimento. Todavia, um dos hábitos adquiridos desde quando morava no Sul, 

e que continuou a influenciar ao longo de sua vida, foi o gosto por morar em casas. Ela remete 

a isso em seu último romance Intramuros (2016). O livro, que tem um forte teor 

autobiográfico, une ficção, depoimento literário da escritora sobre seu processo de criação 

literária e aspectos biográficos. Nele, sobre casas, ela comenta:  

 

Você, que já se habituou a vir pra este espaço, deve ter cansado de me ouvir falar de 

casas e, por extensão, de móveis. Mas, fazer o quê?, se, desde os meus seis anos, 

quando fiz minha primeira casa num galinheiro desativado da fazendola que 

tínhamos lá no Rio Grande do Sul, eu ando às voltas com casas, de preferência 

marcadas pelo tempo, impregnadas de outras vivências. Em quantas vivi desde 

então? Lá no Sul vivi em casas inteiras. Ao nos mudarmos pro Rio, quando eu tinha 

8 anos, fomos morar numa metade de casa: ocupávamos o andar debaixo, outra 

família o de cima. Depois apartamentos. Num deles, onde moramos vários anos, 

transformei em minha casa aquele cubículo chamado quarto de empregada – tão 

característico, até hoje, em apartamentos, mesmo pequenos, pelo Brasil afora! 

(BOJUNGA, 2016, p. 58). 
 

 Mas a menina cresceu. A passagem brusca para a vida adulta ocorreu quando Lygia 

Bojunga fez um teste para o teatro e passou, abandonando o projeto de fazer medicina. A 

partir de então, passou três anos no trabalho diretamente como atriz, mas, em tese, abandonou 

a profissão devido ao seu temperamento solitário. Segundo ela, no teatro, sua felicidade e 

sucesso são dependentes dos outros. Com a escrita, ela buscou uma ação mais solitária. Na 

entrevista que deu para o Jornal de Letras, em 1988, disse para Isabel Fragoso que: “O seu 

cenário preferido é um canto, uma mesa, uma cadeira e um papel. Passou um tempo no 

trabalho escrevendo para o rádio e para TV, mas se encontrou realmente com a literatura, na 

liberdade de escrever livros” (FRAGOSO, 1988, s/p). 

Ela ainda é apaixonada pelo Rio, vivendo há mais de trinta anos uma “vida dupla” 

(BOJUNGA, 2010, p. 83) devido as suas “[...] migrações. Rio-Londres-Rio, ano-atrás-de-ano-

atrás-de-ano” (BOJUNGA, 2016, p. 86), após o casamento com Peter. Essas migrações 

também instigaram sua produção literária, já que Lygia Bojunga costuma dizer que os livros 

escritos em Londres são meio cinzentos, talvez, por sofrerem influência da diferença climática 

entre os dois ambientes. É importante ressaltar que, no segundo capítulo, iremos nos deter 
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com mais atenção em torno dessas migrações, as quais se ligaram direta ou indiretamente o 

processo de criação literária da autora. 

 Em suma, Lygia Bojunga lia, e porque lia, escrevia, e porque escrevia, nunca deixava 

de ler. A autora é marcadamente uma escritora-leitora. Portanto, faz-se necessário comentar 

sobre a sua relação com o Livro, com “l” maiúsculo, como a própria escritora o nomeia. 

 

2.2 Os seis “casos de amor” de Lygia Bojunga com os livros 

 

De início, pensamos em construir uma trajetória linear acerca da vivência de Lygia 

Bojunga com os livros. Entretanto, durante a escrita, ao relermos o texto “Livro: a troca”, 

escrito por ela a pedido da Organização Internacional para o Livro Infantil e Juvenil (IBBY) a 

propósito do Dia Internacional do Livro Infantil, em 1982, optamos por usar um método 

geralmente utilizado na construção de narrativas, o in media res – começar a história do meio, 

e só depois voltar para o início. 

Lygia Bojunga escolheu esse texto para abrir sua obra Livro – um encontro (1988), a 

obra memorialística, em que relata sua experiência com o livro, tanto no que diz respeito à 

leitura, quanto em relação à escrita, e, assim, fecha o que chama de “redondo”. O “redondo” 

está ligado a todos os processos concernentes ao Livro, que envolve pelo menos três papéis: o 

de leitora, o de escritora e o de editora. Além desses, podemos acrescentar o de instituidora de 

uma fundação cultural que “[...] açambarcasse os espaços que eu havia criado pela vida afora, 

para que, então, neles fossem desenvolvidos projetos culturais e ecológicos. Gostaria que o 

Livro estivesse sempre nesses espaços, não importa de que maneira” (BOJUNGA, 2016, p. 

167). 

O conceito de “redondo” da autora relaciona-se também ao que ela chama de “projeto 

arquitetônico”. Este, por sua vez, consolidou-se após a criação da editora e da fundação Casa 

Lygia Bojunga, em 2002, com a publicação de Retratos de Carolina (2002). O objetivo era 

criar uma morada para seus personagens. Assim, trouxe todos os seus livros publicados 

anteriormente pela editora Agir e pela José Olypio para a Casa. Ainda sobre esse projeto, vale 

ressaltar que Ninfa Parreiras, escritora e guardiã da Casa Lygia Bojunga, escreveu um artigo 

para a revista Educador intitulado “Lygia Bojunga: um passeio por Santa Tereza” (2012): 

 

A relação entre a literatura e os espaços (rurais ou urbanos) costuma ser notada nas 

ficções literárias (como em obras de Jorge Amado, de Guimarães Rosa, por 

exemplo); em poemas (nos de Carlos Drummond de Andrade, de Vinícius de 

Moraes, para citar alguns autores). E na literatura infantil, que autores teriam 
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deixado as marcas dos seus lugares nas suas obras? As marcas das cidades, das 

casas, das fazendas, das ruas, dos bairros... O Sítio do Pica-pau Amarelo, na obra de 

Monteiro Lobato, seria uma das marcas da fazenda herdada do seu avô?  
Em vida, são raros os casos de autores que organizaram um museu, um espaço 

cultural dedicado à sua obra, à sua criação. Conhecemos exemplos, nas artes 

plásticas, de alguns artistas que abrem as portas de sua casa-ateliê. Na cidade do Rio 

de Janeiro, o Santa Teresa de Portas Abertas permite ao público a visita a ateliês de 

artistas, já há alguns anos. 
Na literatura, os exemplos escasseiam. Ainda mais raros os que abriram as portas de 

sua morada, de seu ofício, para os leitores. Um museu vivo: podemos dizer. Lygia 

Bojunga é uma exceção: abriu o seu espaço de criação ao público leitor que deve 

agendar a data de visita. É um passeio esperado, combinado com antecedência. 
Sua obra é repleta de aspectos que valorizam a fala coloquial, as moradas antigas, o 

lado velho da cidade, as favelas. Muitos dos espaços presentes nas histórias estão 

também presentes em Um Novo Nicho pra Santa (espaço em Santa Teresa, no Rio 

de Janeiro, de morada, de trabalho, da editora e da Fundação Cultural Casa Lygia 

Bojunga). Um Novo Nicho é mais do que um museu da obra da autora, é um espaço 

de criação, de morada, da editora e onde acontecem os Encontros Literários (grupos 

de leitura da obra) (PARREIRAS, 2012, p. 30-31) 
 

 No artigo, Ninfa Parreiras confirma a relevância que a escritora Lygia Bojunga dá para 

os espaços arquitetônicos, tanto é que cria seu próprio lugar para abrigar seus livros, e 

possibilitou a visitação coletiva a quem interessar. Concordamos com Ninfa Parreiras quando 

esta afirma que a escritora brasileira fundou “Um Novo Nicho pra Santa” minuciosamente 

projetado:  

 
Vale ressaltar que a própria autora criou Um Novo Nicho pra Santa no intuito de 

retribuir ao velho bairro de Santa Teresa o que ele a proporcionou nesses últimos 40 

anos por lá. A ligação interna entre as três diferentes casas foi feita e supervisionada 

por Lygia. A concepção, a decoração, o mobiliário, os móveis são ideias da autora 

artesã (PARREIRAS, 2012, p. 31) 
 

 Portanto, a Casa Lygia Bojunga é um espaço de enaltecimento da literatura e da arte, 

não apenas de Lygia Bojunga, mas também de artistas de Santa Teresa, os quais têm seus 

trabalhos em exposição na casa: trabalhos manuais com reciclagem, bordado, telas e livros. A 

autora enaltece a história, a memória e o artesanato. 

 Lygia Bojunga dedicou um dos poucos exemplares do livreto artesanal, Recordando 

Genô (2015), produzido pela Casa Lygia Bojunga para a escritora Ninfa Parreiras. 

Transcrevemos aqui a dedicatória: “Para Ninfa, com afeto e esperança de que você permaneça 

uma guardiã da FCLB. Lygia”. 

 A figura 1 mostra a dedicatória que Ninfa Parreiras recebeu de Lygia Bojunga. 
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Figura 1 – Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Passos  (2018)  
 

 

  

 No texto “Livro: a troca”, Lygia Bojunga também reflete sobre a ideia do “redondo”. 

Ela inicia o texto falando de sua ligação forte com o livro desde a infância, inclusive, 

ressaltando sua importância física, como objeto material, algo próprio da necessidade infantil. 

Ela dizia: “Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo; em pé, fazia parede; deitado, 

fazia degrau de escada; inclinado, encostava num outro e fazia telhado” (BOJUNGA, 2007, p. 

8). 

 Para Lygia, o livro5 é comida, alimento para a imaginação. E quanto mais se tornava 

leitora, mais ela sentia a necessidade de buscar, em livro, alimento e inspiração. Quanto mais 

Lygia Bojunga buscava, mais o livro dava, e mais ela procurava. Nessa busca infinita, ela 

resolveu alargar a troca com livro, começou também a fabricar tijolo, sem esquecer-se de que 

a leitura e a escrita caminham sempre juntas. 

 Enfim, o texto é um verdadeiro louvor ao livro. No entanto, a ânsia de falar do livro 

não se extinguiu com a escrita do texto, mas voltou de um jeito diferente, feito desejo de falar 

                                                           
5 É importante salientar que Lygia usa sempre o termo livro com a inicial maiúscula para dar ênfase à relevância 

que ele tem não só para sua formação como escritora, bem como para sua formação humana. Já quando ela se 

refere ao projeto “Livro”, ela também coloca com letra maiúscula, mas entre aspas. Optamos por não escrever na 

utilização usual o termo livro com letra maiúscula a fim de não confundir os leitores. 
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de forma mais direta sobre o livro, perto dos seus leitores. Enfim, veio por meio de uma 

vontade de contar história ao vivo. Essa aspiração era fruto do desejo de resgatar a contadora 

de histórias que estava dentro dela. Certamente, não podemos ignorar a influência teatral que 

a escritora, seja na vida, seja na escrita tem. Segundo ela, não tinha consciência, durante a 

composição do projeto, de que o teatro havia sido um componente forte em sua vida, e que ele 

estava guardado como um desenho no fundo do seu caleidoscópio, que foi virando até vir à 

tona outra vez, de um jeito diferente, com uma nova roupagem. Então, ela organizou o projeto 

“Livro” para ser apresentado junto da exposição de seus livros, mostrando as publicações 

brasileiras e europeias, organizados pela editora Agir. 

No projeto “Livro”, Lygia Bojunga fazia um monólogo para falar do Livro, a partir de 

suas vivências pessoais, com o objetivo de “[...] querer fazer uma homenagem a um amigo, e 

querer então reunir uns amigos desse amigo pra homenagem se alargar. O amigo, no caso, era 

o Livro. E a vontade que eu tinha era de ir estendendo essa homenagem Brasil afora” 

(BOJUNGA, 2007, p. 11). 

Voltando ao início, Lygia Bojunga conta que teve seis “casos de amor”. Para ela, esse 

termo tem valor positivo, pois se refere à intensidade do impacto que cada um teve em sua 

vida. A escritora mostra-nos que a amizade com o livro, pode, às vezes, transformar-se em 

“casos de amor”. Foi o que aconteceu com ela. 

 

2.2.1 Monteiro Lobato: o primeiro caso de amor 

 

Lygia Bojunga tinha sete anos quando teve seu primeiro caso de amor, que foi 

inesquecível. Tudo começou quando ganhou de presente um livro grosso chamado Reinações 

de Narizinho (1964), de Monteiro Lobato. Ela sentia cansaço só de olhar para ele. Agradeceu, 

sem muito entusiasmo, fazendo questão de guardá-lo no canto do armário, para depois voltar 

para a leitura prazerosa das histórias em quadrinhos. 

A menina Lygia Bojunga tinha acabado de aprender a ler. Gostava das imagens das 

histórias em quadrinhos, da leveza das revistas, mas estranhava os nomes esquisitos de 

algumas histórias, como Flash Gordon, Mandrake etc. Achava também que as histórias não se 

pareciam com a vida real, com os lugares que ela conhecia e tudo mais. Passou a achar a 

leitura difícil. Então, em vez de ler histórias, passou a ouvir histórias. Foi outra complicação. 

Os pais liam para a menina histórias de uma coleção de livrinhos para criança de uma edição 
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de Portugal. Lygia Bojunga ficava intrigada porque, se aquilo era Português, não parecia a 

língua da gente. 

Um tempo depois, o tio que tinha dado de presente o livro do Monteiro Lobato 

perguntou-lhe se ela o tinha lido. Ela desconversou a resposta, porque era o tio que ela 

adorava, por isso não queria fazer essa desfeita. Contudo, sempre que o tio via a menina ele 

perguntava pelo livro. Ela, vencida pelo cansaço, resolveu tirar a poeira do livro e criar 

coragem para ler. Conhecer o sítio do Picapau Amarelo foi algo tão bom que assim que 

terminou a leitura, voltou para revisitá-lo capítulo por capítulo, de todo jeito, até de trás para 

frente. Os personagens passaram a conviver dia após dia com a menina: “[...] aquela gente 

toda do sítio do Picapau Amarelo começou a virar minha gente” (BOJUNGA, 2007, p. 18). 

O fascínio maior de Lygia Bojunga era Emília, a boneca de pano atrevida, com aquela 

linguagem própria, dizendo o que viesse à cabeça. Quando os pais notaram o interesse da 

menina por esse livro, deram a ela uma “porção de Lobatos”. Ela lia todos com alegria, mas 

era para Reinações de Narizinho que voltava sempre com prazer, durante a infância. Com o 

livro, a menina teve as primeiras lições sobre imaginação. A partir de então, ela não quis mais 

parar, brincava de  

 

[...] ficar imaginando o tamanho e a cor da pedrinha que a Emília tinha engolido (e 

que não era pedrinha coisa nenhuma, era uma pílula falante); e ficar imaginando que 

jeito eu ia dar pra me encontrar com a Dona Aranha costureira, que tinha feito o 

vestido de casamento da Narizinho, e pedir pra, na hora do meu casamento, ela fazer 

o meu vestido também (Idem, p. 20). 
 

Essa ligação do primeiro caso de amor foi tão forte que muitos anos depois, em seu 

último livro publicado, Intramuros (2016), recorda o início de tudo, do início de seu processo 

imaginativo ligado à leitura, ao tecer o depoimento literário de seu “projeto de vida”, como a 

autora o descreve: 

 

[...] eu só tinha sete anos quando tudo começou.  
– Sete anos?  
– Foi quando li um livro que o Monteiro Lobato escreveu. Ou melhor, foi quando 

entrei num Sítio chamado do Picapau Amarelo. Sabia? Não quis sair mais de lá. 

Enturmei de saída com todos os moradores, e até com os visitantes do Sítio. Elegi 

uma boneca de pano chamada Emília, minha cúmplice, confidente e conselheira. 

Quando, um dia, finalmente me decidi a procurar outros sítios, já saí uma leitora 

feita: nunca mais consegui dispensar a companhia do Livro. Daí pra querer escrever 
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foi um pulo. Tanto que logo escrevi uma cartinha pro Lobato chamando ele de 

prezado colega... (BOJUNGA, 2016, p. 169)6 
 

Enfim, nessa época, Lygia Bojunga ainda nem desconfiava que tão precocemente já 

vivenciava seu primeiro caso de amor. Um caso de amor forte, quiçá, parecido com o da 

personagem do conto “Felicidade Clandestina”, de Clarice Lispector, em que a menina 

termina se balançando na rede, com o mesmo objeto de desejo de Lygia Bojunga – o livro 

Reinações de Narizinho – “Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o 

seu amante” (LISPECTOR, 1998, p. 12). Assim sendo, Lygia Bojunga não foi a única a 

enxergar a relação com o livro como uma possibilidade amorosa. Somente a posteriori, é que 

ela pôde refletir de forma consciente, de fato, sobre sua relação afetiva com as obras do sítio, 

as quais permaneceram por uma vida inteira, como evidencia o relato presente nessa citação. 

 

2.2.2 Dostoiévski e Poe: o segundo e o terceiro caso de amor  

 

Depois de vivenciar a ligação forte que Lygia Bojunga e Monteiro Lobato tiveram, ela 

passou anos experimentando apenas flertes que não tiveram a mesma força para arrebatá-la 

como o primeiro caso de amor. Foi apenas com dezessete anos que esse quadro mudou. Ela se 

apaixonou por dois homens ao mesmo tempo: Fiódor Dostoiévski e Edgar Allan Poe. Eles 

tinham uma atmosfera peculiar, apesar da distância geográfica que os separava. 

Respectivamente, “[...] um era um norte-americano de Boston, o outro, era um russo de 

Moscou” (BOJUNGA, 2007, p. 21). 

Eram livros carregados de angústia e desespero. Ela não sabe ao certo o porquê de se 

envolver tanto no ambiente mórbido que eram os livros dos dois. Seria o período conflituoso 

da adolescência que a teria impelido para tais leituras? 

Lygia Bojunga leu Humilhados e Ofendidos (1861), Recordações da Casa dos Mortos 

(1862), Irmãos Karamazov (1879), todavia, era Crime e Castigo (1866) o livro que mais 

amava. Ela andava absorta no mundo doistoevskiano à procura de uma casa, de uma rua, de 

um casaco, de um machado familiar. Isso é um dos riscos que a leitura pode proporcionar aos 

leitores, o envolvimento emocional e afetivo com os personagens. As obsessões deles passam 

a ser nossas obsessões. Lygia Bojunga apaixonou-se por Raskolnikov:  

 

                                                           
6 Neste trecho do livro, Lygia Bojunga não só explicita que o escritor brasileiro Monteiro Lobato faz parte de sua 

biblioteca pessoal, instigando-a como leitora e, posteriormente, como escritora, mas também mostra a relevância 

do autor como um dos precursores da formação leitora de crianças no Brasil.  



25 

 

 
 

[...] pelo desequilíbrio dele, pelo desespero dele, pela necessidade que ele tinha... eu 

digo ele tinha porque eu voltava sempre ao livro, e então a necessidade ia se 

repetindo... pela necessidade que ele tinha de baixar o machado no crânio daquela 

velha, que horror, e ir se entregando, devagarinho, pro castigo (BOJUNGA, 2007, p. 

23)  
 

Ela estava em completo estado de paixão. Queria estar perto de Raskolnikov o tempo 

todo, dia e noite, no ônibus, com o desejo intenso de ficar sozinha com ele, ela e o livro, ela e 

o personagem. Então, pela primeira vez, começou a ter uma noção vaga do que é ter um caso 

de amor com um livro. Entretanto, a promiscuidade começou. Ela saía daquele cenário de 

paixão, para se deliciar com outro: Poe. Dessa vez, não era com uma história específica (um 

romance ou uma personagem literária), era com várias histórias, uma coletânea de contos do 

Poe, cheios de uma atmosfera fantástica que a encantava. 

O termo promiscuidade foi utilizado pela autora na obra Livro – um encontro, tanto 

para referir-se à dupla ligação que tinha com os dois escritores, quanto pela intensidade da 

relação entre eles.  

Ainda estava confusa sobre o que a relação livro-leitor pode proporcionar. A falta que 

o livro pode causar da atmosfera criada nas páginas impressas. Às vezes, a falta de um amigo, 

caso seja algo positivo, outras vezes, de um vício, quando se trata de casos mais mórbidos, 

como esses. Foi o que aconteceu com ela. Em Livro – um encontro (1988), a escritora 

comenta que estava deslumbrada com aquela atmosfera repleta de aparições em noites de 

neve e tempestade; de um gato preto que perseguia o homem que o tinha matado; de um corvo 

que ficava na porta da casa de um homem, repetindo sempre a mesma frase (presente em um 

poema, e não em um conto)7; de mortos que não estavam bem mortos; de um homem 

enlouquecido pela lembrança da mulher amada; de um prisioneiro no fundo de um poço que 

tocava as paredes daquela prisão para conhecer cada detalhe dela. Lygia Bojunga mergulhou 

de cabeça nessa paixão mórbida. Ela sentia necessidade de respirar aquele ar, indo de 

Dostoiévski a Poe e vice-versa. 

Quanto a Poe, ela confessa que chegava a sentir um engasgo com suas leituras. Neste 

trecho, ela revela sua ligação com o escritor no que se refere à vida e à escrita:  

 

Mas, pra mim, ele era um escritor tão altamente criativo, que, apesar da angústia e 

do sufoco, a minha imaginação não parava de se beneficiar no convívio com ele – a 

minha e a de todos que, como eu, mergulhavam de cabeça nos contos que ele 

escreveu (Idem, p. 26) 
 

                                                           
7 Esta descrição refere-se ao poema O corvo (1845), de Edgar Alan Poe, um dos textos mais famosos do escritor 

norte-americano, que foi traduzido para Português por Machado de Assis. 
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 Essa paixão tórrida teve um efeito tão grande sobre Lygia Bojunga que se passaram 

vários anos para que ela tivesse um novo caso de amor. Não que ela deixasse de ler, mas as 

leituras não a tocaram profundamente de forma que ela as elegesse ao nível de um caso de 

amor. Muitas mulheres, como Clarice Lispector, Cecília Meireles, Jane Austen, Katherine 

Mansfield proporcionaram a Lygia Bojunga encontros maravilhosos, e até algumas afinidades 

também, entretanto, não se processava “[...] aquela química que transforma um encontro num 

caso de amor” (Idem, p. 26). 

 

2.2.3 O milagre do santo sem nome8: o quarto caso de amor  

 

 Lygia Bojunga, depois de passar por um tempo lendo apenas sobre História e 

Geografia, tempo que ela chama de casamento fiel, quando ela se permite ler tão-somente um 

conjunto de leituras específicas, descartando toda e qualquer outra leitura, apaixonou-se por 

um santo sem nome. Este santo tinha uma forma nada especial de criar livros: fazia livros 

como quem faz bolos, através de uma receita.  

A autora descreve os ingredientes e o modo de preparo dessa receita: 

 

A tal receita não tinha mesmo nada de original: um tanto de romantismo (era o 

ingrediente básico), um tanto de violência, outro de erotismo (mas parece que ele 

tinha dificuldade de encontrar esse ingrediente na forma pura e então acabava 

sempre usando um quebra-galho, um tal de pornô); e aí ele salpicava suspense, 

misturava de um jeito lá muito dele; e servia sem nem dar tempo ir ao forno (Idem, 

p. 29) 
 

 A propósito dessa pressa em relação à escrita, explicitada por Lygia Bojunga, quando 

ela comenta que a comida era servida sem dar tempo de ir para o forno, Hans Robert Jauss, 

em A História da literatura como provocação à teoria literária (1967), também tece reflexões 

sobre as obras literárias com termos semelhantes, quando o crítico fala acerca da “esfera da 

arte ‘culinária’ ou ligeira”: 

 

Esta última deixa-se caracterizar, segundo a estética da recepção, pelo fato de não 

exigir nenhuma mudança de horizonte, mas sim de simplesmente atender a 

expectativas que delineiam uma tendência dominante de gosto, na medida em 

que satisfaz a demanda pela reprodução do belo usual, confirma sentimentos 

familiares, sanciona as fantasias do desejo, torna palatáveis – na condição de 

                                                           
8 Como neste caso de amor, Lygia Bojunga vai criticar, e não elogiar o escritor, ela optou por omitir o nome 

pessoal, o que não impede a reflexão sobre o tipo de escrita e do projeto literário comentado. No início da obra 

Livro – um encontro (1988), ela afirma a respeito desse caso de amor que: “[...] eu sempre falei neles todos com 

muito entusiasmo, e me sentindo muito à vontade. Feito eu queria falar hoje aqui. Quer dizer, todos não: teve um 

que eu vou falar nele, eu vou contar o milagre mas não vou dar o nome do santo.” (BOJUNGA, 2007, p. 15). 
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“sensação” – experiências não corriqueiras ou mesmo lança problemas morais, mas 

apenas para “solucioná-los” no sentido edificante, qual questões já previamente 

decididas (JAUSS, 1994, p. 32 – negrito nosso)  
 

Hans Robert Jauss comenta que a “arte culinária”, apesar da possibilidade de alguns 

terem uma grande repercussão em suas publicações, tem um sucesso, geralmente, 

momentâneo, pois este está atrelado ao gosto e à moda do momento, não podendo ser 

atribuída a essas obras “[...] a classicidade das assim chamadas obras-primas” (JAUSS, 1994, 

p. 32). 

Diante disso, relatamos que a amiga de Lygia Bojunga, Ana Lúcia, uma leitora atenta e 

cuidadosa, tentou alertá-la sobre a má qualidade literária das narrativas que ela estava lendo, 

sobre a importância dos valores estéticos das obras, para usar o conceito de Hans Robert 

Jauss, mas de nada adiantou. Ela estava “doente” – palavras de Lygia Bojunga –, sem saber se 

tinha adquirido a doença com a leitura ou se ela já estava dentro dela em potencial, 

aguardando o livro certo para acontecer.  

 A primeira vez que leu uma dessas histórias sentiu uma “espécie de azia intelectual” 

(Idem, p. 29), mas depois sentiu vontade de experimentar de novo. Então, leu o segundo, o 

terceiro, o quarto, chegando a ficar até aflita quando não encontrava livro dele. Adorava 

quando encontrava na livraria algum livro dele que ainda não tinha lido. Corria para casa para 

ler... escondido. Escondido de Ana Lúcia para ela não brigar mais. Quando saía da leitura, 

sentia-se poluída, mas, para Lygia Bojunga, era como a metáfora do cigarro, a pessoa se polui 

(tem consciência de que faz mal), mas continua com vontade de fumar. Leu todos os livros 

que podia ler dele, e eram muitos porque quem escreve por receita produz com demasiada 

rapidez. 

 Quando anunciaram o lançamento do último livro dele, Lygia Bojunga correu e 

comprou, indo naturalmente ler escondida, como fazia, não mais orgulhosa, como foram seus 

três últimos casos de amor. Provou a leitura com um gosto amargo de traição. O escritor fugiu 

da receita dos bolos, quer dizer, dos livros anteriores. Havia feito uma viagem para a Índia, 

que o motivou para a escrita do último livro. Esse livro, em vez de romantismo barato e 

suspense, os quais geralmente têm a capacidade de prender os leitores, apresentava “[...] 

descrição vezes descrição: do rio Ganges, do pôr do sol no Tajmahal, das multidões de 

Calcutá, das ruas de Bombaim, e eu com isso?!” (Idem, p. 31). 

 Lygia Bojunga ficou muito irritada, rasgou o livro. Depois, ligou para Ana Lúcia e 

desabafou, prometeu nunca mais ler nada daquele escritor. Só, então, percebeu como é forte a 

ligação entre o livro e as pessoas. 
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 A cada nova experiência com a leitura, a escritora tomava consciência de como a 

ligação escritor e leitor pode ser forte e intensa. 

 

2.2.4 Rainer Maria Rilke: o quinto caso de amor  

 

 Lygia Bojunga apaixonou-se por Rainer Maria Rilke. Com a intimidade que só a 

paixão pode trazer, ela o chamava apenas de Rilke. O caso de amor foi por um livro, em 

especial: Cartas a um jovem Poeta (1929)9. Nele, Rilke escreveu dez cartas para um aspirante 

a poeta. Anos depois, refletindo sobre sua paixão arrebatadora, o que só se pode fazer um 

tempo depois, Lygia Bojunga questionou-se sobre os motivos dessa paixão: “Hoje eu me 

pergunto se o meu grande envolvimento com Cartas foi porque eu me identifiquei com a 

apologia da solidão que o Rilke faz nesse livro, ou se foi por andar alimentando um desejo de 

ser poeta também. Não sei” (BOJUNGA, 2007, p. 36). Segundo a escritora, o elemento de 

aproximação entre os dois era o gosto pela solidão. 

No entanto, as dúvidas sem respostas também podem levar a outras descobertas, haja 

vista ter sido por meio da experiência de leitura de Cartas a um jovem Poeta que Lygia 

chegou à conclusão de que “[...] o escritor é o livro que ele escreve” (Idem, p. 36). Essa 

afirmação absoluta é relevante para questionar-se acerca da ligação que o escritor tem com 

sua obra. A respeito dessa ligação, Dominique Maingueneau, em O contexto da obra literária 

(1995), comenta sobre a tensão existente entre vida e obra: 

 

Cabe então à história literária tecer correspondências entre as fases da criação e os 

acontecimentos da vida. Na realidade, a obra está fora de seu “contexto” biográfico, 

não é o belo que a literatura participa da vida do escritor. O que se deve levar em 

consideração não é a obra fora da vida, nem a vida fora da obra, mas sua difícil 

união (MAINGUENEAU, 2001, p. 46). 
 

A intrínseca relação entre vida e obra é mais complexa do que imaginamos, não cabe a 

nós, leitores e pesquisadores, uma postura de exclusão da figura do escritor na produção 

literária, sob um viés imanentista radical, assim como não se deve buscar aspectos biográficos 

na obra do autor de forma causalista. 

Na época, essa tensão, ou melhor, problematização (da vida e da obra) de um escritor, 

necessária para uma compreensão complexa de ambos – o escritor e a obra – foi deixada de 

lado por Lygia Bojunga. No ápice da paixão, ela dizia: “Pra mim, Cartas a um Poeta era o 

                                                           
9 Na obra Livro – um encontro (1988), Lygia Bojunga refere-se ao livro de Rainer Maria Rilke apenas como 

Cartas a um poeta. 
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Rilke e o Rilke era Cartas a um Poeta” (Idem, p. 36). A própria Lygia Bojunga afirma que, 

naquele tempo, não se interessava por fotografias, biografias ou entrevistas de Rilke, o que 

interessava era o livro, que ela considerava o próprio escritor. Ali, no livro físico, estavam 

contidas suas palavras e seus ensinamentos que eram trocados por ela e pela amiga Ana Lúcia. 

Depois de tanto carregar o Rilke para todos os lugares, ele foi ficando velhinho e 

desgastado. A capa rasgou, as margens estavam quase todas preenchidas com as conversas 

dele e da Lygia Bojunga. Para a maioria das pessoas, era hora de trocar. Mas Lygia Bojunga 

não quis se desapegar dele, que já vivia há tanto tempo com ela. Então, em contrapartida com 

a sociedade de consumo, levou-o para o hospital de livros. O senhor que reformava os livros 

fez uma cara feia para aquele livro todo rabiscado e cheio de anotações. Entretanto, Lygia 

Bojunga não se incomodou, aqueles riscos eram marcas da intimidade entre os dois. O Rilke 

voltou para casa de “cara nova”: capa dura verde, com letras douradas na lombada. Com o 

tempo, a paixão foi ficando mais amena e o Rilke “[...] foi morar na estante. Ficou lá. Com 

aquela dignidade, com aquela discrição que os livros ficam na estante esperando pela gente” 

(Idem, p. 40). 

Certo dia, resolveu tirá-lo da estante para ler uma carta para uma pessoa. Foi quando 

ocorreu a tragédia. Ela e o namorado foram para o Arpoador, os dois sentados na beira da 

pedra, de frente para o mar. O clima estava frio, o fim de tarde cinzento e o mar com uma 

forte ressaca. Sem querer, após um movimento de perna, Lygia Bojunga chutou longe o Rilke, 

que estava sentado ao lado dos dois, em direção ao mar. Ela desesperou-se, começou a gritar 

pelo Rilke, dizer que ele estava se afogando, que queria se jogar na água para recuperá-lo. O 

namorado do outro lado, perguntando se ela estava maluca, que eles compravam outro livro, 

que ele não era o único poeta que existia. Ela rebatendo que não queria outro. Enfim, depois 

de calma, ele mostrou um livro de poemas de Fernando Pessoa e leu um poema para ela. A 

partir de então, começou a última história de caso de amor da escritora. 

 

2.2.5 Fernando Pessoa: a particularidade do último caso de amor 

 

O último caso de amor de Lygia Bojunga, com Fernando Pessoa, aconteceu em dois 

tempos: naquela época, e mais recentemente. O seu namorado, na época, era apaixonado por 

Pessoa. A todo encontro dele com Lygia Bojunga ele trazia o Pessoa, o que mais parecia um 

triângulo amoroso. Ele queria que ficassem a sós os três, juntinhos: o namorado, Lygia e o 

Pessoa. Os dois liam os poemas em voz alta um para o outro. No entanto, com o tempo, o 
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namoro foi esfriando, esfriando e todo o resto: “O jazz, o gosto dos dias de chuva, o vinho 

que dava câimbra, o Fernando Pessoa, aquilo tudo dormiu junto” (BOJUNGA, 2007, p. 46). 

O tempo foi passando e nunca mais lembrou-se de ler um poema do Pessoa. Passaram-

se dezessete anos. Até que em um dia chuvoso, Ana Lúcia convidou Lygia Bojunga para um 

jantar numa segunda-feira. Assim que esta chegou ao restaurante, Ana Lúcia já estava lá 

alvoroçada, dizendo que tinha havido um imprevisto e que teria de sair, que faria o possível 

para não demorar, mas que deixaria algo com ela. Tirou um calhamaço da bolsa: era um livro 

de poemas do Pessoa, Obra Poética. Então, saiu correndo. 

O reencontro foi lento, ficou um tempão só olhando para o livro. Depois, folheou 

devagar, reconheceu vagamente alguns poemas. Ana Lúcia não voltou naquele dia. Mas, para 

Lygia Bojunga, foi maravilhoso ficar finalmente sozinha com Pessoa. Não eram mais três, em 

uma relação mediada por outra pessoa. Eram somente os dois ali na redescoberta do amor. 

Sobre isso ela comenta: 

 

Mil lugares. 
Mil cheiros. 
Mil sensações esquecidas de dezessete anos atrás voltaram pra mim naquela noite. E 

esse é ainda um outro aspecto maravilhoso do livro: ele guarda, ele segura o que a 

gente é quando transa com ele; e então, passados os anos, a gente pode revisitar, 

reavaliar, reviver a vida da gente, voltando aos livros com os quais a gente teve um 

caso de amor (Idem, p. 49). 
 

 Lygia Bojunga mostra-nos que o processo de releitura de uma obra é sempre uma 

descoberta. Ela passou pelas duas experiências distintas: a de desejar ler uma obra, e depois 

constatar que a obra não tinha valor estético, e a de não se interessar tanto por uma obra, e, 

posteriormente, redescobri-la, iniciando um verdadeiro caso de amor. Tal experiência reflete 

também sobre a relação a sós com o livro, de descoberta, de surpresas e de encantos. 

 

2.3 Livro: a troca – da leitura para a escrita 

 

As considerações a respeito desse processo da Lygia-leitora para a Lygia-escritora 

tiveram como base a segunda parte da obra Livro – um encontro (2007), com a primeira 

publicação em 1988, intitulada de “Livro – eu te escrevendo”, a qual foi escrita pelo incentivo 

da amiga Ana Lúcia para que Lygia Bojunga acrescentasse uma parte à apresentação “Livro”, 

que contemplasse um pouco sobre o seu convívio com a escrita.  

Houve relutância por parte da escritora que, no momento, estava convencida de que 

desejava falar apenas de sua experiência como leitora. Não tinha a certeza de que falar sobre 
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sua vivência com a escrita iria combinar com a primeira parte do livro, chamada de “Livro – 

eu te lendo”, em que ela conta seus casos de amor, já comentados anteriormente. Depois de 

tanta insistência da amiga, e após algumas reflexões da autora, ela decidiu escrever também 

sobre experiências com a escrita (desde a infância até a fase adulta), tecendo um panorama 

geral sobre seu processo de criação literária que é mencionado também em outras obras. 

Sobre essa experiência, Lygia Bojunga comenta: 

 

Comecei então a escrever. Mas do jeito que ela cismou: meio desordenado. Ela quis 

juntar esses meus encontros com a escrita feito eu gosto de juntar flor: misturando 

uma pequena e uma grande, uma de jardim, outra de mato, uma bem desabrochada, 

outra inda em botão. Quis experimentar desse jeito pra depois então resolver se o 

buquê combinava ou não com os meus casos de amor (BOJUNGA, 2007, p. 53-54). 
 

 Esse buquê simboliza as mais variadas experiências de Lygia Bojunga com a escrita. 

Ainda que diversas, todas as experiências fazem parte da formação da escritora brasileira. 

Lygia une em um só livro o depoimento a respeito de sua biblioteca pessoal com um relato 

sobre seu processo de criação literária. 

 

2.3.1 Exercício escolar de caligrafia 

 

 Desde pequena, brincar com a escrita ia fascinando Lygia Bojunga. Ela encantava-se 

com os cadernos, até os cadernos de caligrafia, que tinham um formato específico – eram 

deitados, com linhas atravessando as páginas, uma perto da outra. Ela nutria a expectativa de 

usar caneta tinteiro quando crescesse, encantada com o cheiro da tinta, enquanto isso dispunha 

do lápis, da borracha e do apontador. O lápis estava sempre com a ponta afiada para a letra 

sair bonita. Para Lygia Bojunga “[...] ficar desenhando e apagando letra, escrevendo e 

reescrevendo palavra, era bom” (BOJUNGA, 2007, p. 58). 

 Sem se dar conta, Lygia Bojunga tinha suas primeiras experiências com a escrita que 

marcavam o seu eu artesã, o prazer de manusear o papel, o gosto pelo “Feito à mão”10: 

“Então foi assim, caligrafando, que eu recolhi o prazer da borracha esfregando o papel, do 

lápis roçando a mão, do olho seguindo os sinais que eu imprimia no caderno, brincando aqui 

de pingar um i, ali de engordar um o” (Idem, p. 58).  

                                                           
10 Feito à mão é o título de uma obra memorialística de Lygia, em que ela enaltece o seu eu artesã, contando o 

relato sobre a experiência de fazer um livro manual, sem fazer uso dos processos mais tecnológicos da 

editoração de um livro. Este livro conta acerca de seu gosto pelo feito à mão, seja na escrita, seja na produção de 

livro. 
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 O tempo passou, os cadernos de caligrafia também. Junto a isso, aquela vivência com 

o lápis e o caderno adormeceu em um sono profundo dentro de Lygia Bojunga, despertando 

tempos depois, até que finalmente ela chegasse à conclusão de que ela era uma artesã da 

palavra.  

No mesmo ano de publicação da obra Livro – um encontro (1988), na ocasião da 

apresentação do monólogo “Livro” no teatro da Fundação Gulbenkian, Lygia Bojunga 

concedeu uma entrevista para Isabel Fragoso que foi publicada em Lisboa. Nessa entrevista, 

ela afirma: “Sou uma artesã, não uma intelectual” (FRAGOSO, 1988, s/p.). Para ela, declarar-

se uma artesã é também falar sobre como se dá seu processo de escrita, sempre ligada aos 

livros e aos cadernos. Na editora e Fundação Casa Lygia Bojunga, podemos visualizar alguns 

de seus manuscritos a lápis, objeto que ela não largou mais.  

A figura 2 ilustra uma das frentes da editora e Fundação Casa Lygia Bojunga, que foi 

construída em três casas, intramuros.  

 

Figura 2 – Editora e Fundação Casa Lygia Bojunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Passos  (2018) 
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 A figura 3 evidencia alguns dos cadernos de Lygia Bojunga. São os manuscritos de 

suas obras, onde ela rascunha seus livros e seus projetos de trabalho. Eles estão presentes na 

Fundação Casa Lygia Bojunga, que é aberta para pesquisadores e apreciadores de sua obra. A 

visitação deve ser agendada previamente. Geralmente, é realizada em grupo, com no mínimo 

dez pessoas.  

 

Figura 3 – Cadernos de Lygia Bojunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Passos  (2016) 

 

2.3.2 Cadernos 

 

 Na adolescência, Lygia Bojunga escrevia cadernos e mais cadernos, às vezes, 

aproveitando final de caderno em branco do colégio, outras vezes, comprando um especial, 

para ser usado somente para a escrita confessional. Foram três anos consecutivos de escrita 

frenética: “Acabava um e começava outro, acabava um e começava outro; escrevi não sei 

quantos cadernos” (BOJUNGA, 2007, p. 60). 

 Essa experiência compulsória evidenciou três aspectos importantes que são próprios 

do projeto de escrita de Lygia Bojunga. Primeiro, fez com que ela cogitasse se um dia poderia 

ser escritora. Vejamos a citação: “[...] pensando uma vez que outra, quem sabe um dia eu vou 

ser escritora?” (Idem, p. 61). Mesmo com essa possibilidade diante dela, Lygia Bojunga 

escrevia de forma descompromissada, sem preocupação com a reescrita, ou ainda, com a 

consulta do dicionário. Era o puro prazer de escrever, de jogar no papel a enxurrada de 
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sentimentos que surgiam em sua mente: “[...] emoção, dúvida, tristeza, expectativa, estava 

tudo lá” (Idem, p. 60). 

Segundo, que o ato de escrever, para Lygia Bojunga, ocorre na solidão. Neste excerto, 

ela mostra como hábitos iniciais, com relação ao ato de escrever, permanecem até hoje: 

 

Pra mim, escrever diário era uma cerimônia meio secreta: eu achava superdifícil 

escrever na sala, ou tendo alguém perto. A impressão era que eu só escrevia mesmo 

se eu ia pro meu quarto e fechava a porta. Me habituei. E até hoje, mesmo pra 

escrever uma carta, o meu primeiro movimento é me isolar e fechar a porta (Idem, p. 

61). 
 

 De fato, em diversos momentos, ela reforça que, para ela, o ato de escrever é também 

um ato de solidão. Registramos, pelo menos, dois momentos em que ela confirma isso. Em 

primeiro lugar, na entrevista publicada na primeira visita que a escritora fez a Portugal para 

apresentar o monólogo “Livro” no teatro da Fundação Gulbenkian: 

 

A sua carreira como atriz durou cerca de três anos, foi uma “carreira curta” porque, 

afirma peremptória: “Aquilo não dava com o meu temperamento. O teatro deixava-

me infeliz. Ele depende de mil pessoas”, ao contrário da escrita. “Ser escritor 

depende só de mim. Escrevo quando quero, o que quero, escrevo muito, pouco... 

Isso, para mim, é o máximo da independência”. Depois da ruptura com a arte de 

representar Lygia passou a escrever para rádio e televisão. Foi esta última a 

causadora de uma “recaída”: Voltei a representar uns papéis, mas por um período 

breve. E nunca mais. O grande encontro da minha vida foi o da escrita. Rodei, rodei, 

rodei até encontrar (FRAGOSO, 1988). 
 

 Quando Lygia Bojunga comenta que a escrita depende única e exclusivamente dela, 

reforçando a independência que o ato de escrever possibilita ao escritor, bem como 

caracterizando o fazer literário como um processo solitário. Em segundo lugar, a autora 

comenta em outra entrevista concedida a Laura Sandroni: 

 

Teatro, não: foi (e é) uma paixão. 
Mas o cotidiano da vida teatral (pra não falar no cotidiano dos estúdios de 

Televisão!), quando a convivência com tantas e tão diversas pessoas é fator 

obrigatório, sempre esteve em desacordo com o meu temperamento – o que gerou 

um conflito: o fascínio pela coisa, e a infelicidade de viver a coisa. 
Como a minha necessidade fundamental é a de mexer com palavras e criar 

personagens (e assim ir exorcizando fantasias, fantasmas, crenças e preocupações), 

um dia eu me dei conta que o canal adequado pra fazer conviver a minha 

necessidade fundamental e a minha inclinação temperamental era a Literatura, isto é: 

a magnífica solidão de uma mesa de trabalho (de preferência encostada numa parede 

vazia) (SANDRONI, 1987, p. 169-170). 
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 Nessa outra entrevista, a autora mantém sua postura em relação ao processo de criação 

literária, exaltando a solidão como algo necessário para sua produção. Inclusive, ressalta até a 

preferência por uma mesa solitária, próxima a uma parede branca, ou seja, também vazia. 

Por fim, e terceiro, a escrita dos cadernos possibilitou a Lygia Bojunga desfrutar do 

prazer que é escrever. De uma alegria que ela descreve livre de qualquer cansaço ou chatice: 

“Foram quase três anos de escrever diário. Não me lembro de ter sentido cansaço ou tédio 

naquelas horas. Não me lembro de algum dia – um só – ter pensado, essa coisa de ter que 

escrever é meio chato, não é não?” (BOJUNGA, 2007, p. 62). Portanto, notamos que essa 

experiência de escrita diária e compulsória foi relevante para sua formação como escritora. 

 

2.3.3 A redação e o dicionário 

 

 Durante algum tempo, a redação para Lygia Bojunga foi sinônimo de desconforto, 

sempre que a professora devolvia suas redações cheias de anotações em vermelho. Um dos 

conselhos dessa professora, após corrigir seus textos, era: “habitue-se a consultar o dicionário 

(BOJUNGA, 2007, p. 65). Em contrapartida, o conselho foi recebido como uma 

recomendação ao contrário, devido à pirraça dos tempos de meninice. 

 Anos mais tarde, criou espontaneamente o hábito de consultar o dicionário, no período 

em que ela começou a escrever para rádio. Neste trecho, a autora comenta sobre sua mudança 

de perspectiva: 

 

Um dia, eu dei pra abrir dicionário a toda hora. Foi quando eu comecei a escrever 

pra rádio. Me pagavam direito. E foi o meu começo de escrever-para-ser-paga. 

Querendo dizer com isso que aquele foi um tempo em que eu escrevia todo dia 

porque eu precisava de dinheiro e não porque eu precisava escrever; e acho até que 

se me pagassem mais pra eu exercer outras atividades que eu também gostava, feito 

fazer decoração, traduzir, bordar, trabalhar em carpintaria, tratar de horta e jardim, 

pintar parede, porta e janela (teto, não), preparar saladas, eu teria trocado a minha 

escrita por qualquer uma delas. (Foi só quando eu comecei a fazer livro que escrever 

se tornou de novo compulsório e introcável.) (BOJUNGA, 2007, p. 65-66). 
 

 O curioso é que, muito mais que a mudança em relação à preferência pelo dicionário, 

ela reflete sobre dois momentos em que esteve ligada à escrita. O primeiro circunscreve o 

período em que ela escrevia roteiros para a rádio e para a TV. Já o segundo diz respeito ao 

momento em que ela se entrega à liberdade da escrita literária. Só assim, a escrita deixou de 

ser vista como um trabalho braçal qualquer (decorador, tradutor, bordadeira, carpinteiro, 
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jardineiro, pintor, entre outros), e passou a ser vista como uma obsessão, isto é, como uma 

necessidade vital para a escritora. 

 

2.3.4 Lygia Bojunga e a metáfora do sótão 

 

Na construção do personagem Vítor, Lygia Bojunga teve uma experiência distinta, que 

liga seu processo de criação literária com os sonhos. A priori, o Vítor-menino era considerado 

pela escritora um personagem oco (sem vida). Ela deixou o Vítor de lado, como já havia feito 

com muitos outros personagens. Na ocasião da escrita da obra Livro – um encontro, a autora 

refletiu sobre esse momento, chegando a constatar que: “Mal sabia eu que ele tinha só se 

mudado: saiu do meu pensamento e foi se esconder no meu sótão (lá, onde os meus sonhos 

moram) (BOJUNGA, 2007, p. 71). 

O depoimento de Lygia Bojunga menciona uma categoria importante deste trabalho, o 

sótão. Em A poética do espaço (2008), Gaston Bachelard realiza reflexões filosóficas sobre o 

modo pelo qual os escritores constroem sua poética a partir de metáforas espaciais. No livro, o 

filósofo desenvolve os conceitos de sótão e de porão, que serão pertinentes a esta discussão:  

 

A casa é um corpo de imagens que dão ao homem razões ou ilusões de estabilidade. 

Incessantemente reimaginamos a sua realidade: distinguir todas essas imagens seria 

revelar a alma da casa; seria desenvolver uma verdadeira psicologia da casa. 
[...] 
A verticalidade é proporcionada pela polaridade do porão e do sótão. As marcas 

dessa polaridade são tão profundas que, de certo modo, abrem dois eixos muito 

diferentes para uma fenomenologia da imaginação. Com efeito, quase sem 

comentário, pode-se opor a racionalidade do teto à irracionalidade do porão. O teto 

revela imediatamente sua razão de ter: cobre o homem que teme a chuva e o sol. Os 

geógrafos sempre mencionam que em cada país a inclinação do telhado pontiagudo 

corta as nuvens. Todos os pensamentos ligados ao telhado são claros. No sótão, vê-

se a nu, com prazer, o forte arcabouço do vigamento. Participa-se da sólida 

geometria do carpinteiro. 
No porão também encontramos utilidades, sem dúvida. Enumerando suas 

comodidades, nós o racionalizamos. Mas ele é a princípio o ser obscuro da casa, o 

ser que participa das potências subterrâneas. Sonhando com ele, concordamos com a 

irracionalidade das profundezas (BACHELARD, 2008, p. 36-37). 

 

Para Bachelard, sótão e porão apresentam distinções relevantes. O sótão está ligado à 

ideia de alicerce da casa, isto é, ao início de tudo, à carpintaria, de maneira que, no contexto 

de um escritor, o sótão representaria seu lado racional que se dedica ao laborioso trabalho da 

criação de um texto. Já o porão, é o lado obscuro da criação, relacionado ao inconsciente e 

irracional, que o escritor não domina. Lá estão presentes os sonhos, os medos e o 
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imprevisível. O curioso é que Lygia Bojunga, consoante as categorias de Bachelard, considera 

o porão como sótão, tendo em vista que o sótão é o lugar dos sonhos para a escritora. 

Um tempo depois Lygia Bojunga teve “Um sonho todo de floresta” (BOJUNGA, 

2007, p. 71). Embora nada tivesse acontecido efetivamente no sonho, com exceção dessa 

paisagem que se interpôs, nem mesmo o Vítor tenha (re)aparecido, Lygia tinha certeza de que 

ele estava lá. Vejamos a citação: 

 

Eu não vi o Vítor no sonho, mas agora eu sei que ele estava lá (me espiando atrás de 

uma árvore?), porque eu acordei pensando que pra ser um personagem não-oco o 

Vítor não podia ser um menino, ele tinha que ser um tatu. Aquela unha nervosa que 

ele tinha (e que ele vivia roendo quando era menino) ia ter muito mais vida cavando: 

sendo roída, ela minguava; cavando ela aprofundava, abria túneis, descobria 

camadas subterrâneas; a unha do Vítor ia fazer o que eu vivia querendo fazer: 

inventar uma cavação pra descobrir os pedaços de mim... (Idem, p. 72). 
 

A autora revela-nos a dificuldade, muitas vezes, da construção de uma personagem. 

Além disso, permite que os leitores tomem conhecimento das diversas transformações 

enfrentadas por um personagem até ele se tornar o que é e ser escrito a ponto de estar presente 

num livro. Neste caso, a solução para o desenvolvimento do personagem só ocorreu através 

de processos do inconsciente, por meio de sonhos, que levaram a escritora a manter a ideia 

central que o rodeia, apenas o adaptando a sua nova condição, assim como o Vítor-menino 

passou a ser Vítor-tatu, mantendo suas unhas, as quais perderam sua função de roer para 

cavar. 

Podemos observar que o ato de escrever, para Lygia Bojunga, é um processo que está 

diretamente ligado com sua construção humana. Para a autora, o Vítor-menino simbolizava o 

processo de interiorização, escavação interna, ou ainda, a descoberta do eu. Nesse processo, 

os sonhos têm um papel fundamental. É importante observar que a relação com a temática do 

sonho (seja no processo de criação do livro, seja na própria obra), não se limita à obra O sofá 

estampado (1980), história na qual o Vítor-tatu é personagem, mas está presente também em 

outras histórias. A propósito da entrevista com Laura Sandroni, Lygia comenta a respeito 

desse assunto: 

 

8 – Em toda a sua obra, especialmente em Corda Bamba, sente-se uma grande 

influência da teoria psicanalítica. A ideia de inconsciente está nela presente através 

de variadas metáforas. A psicanálise é importante para você? 
– Criar personagens, mexer com palavras, isso tudo é tarefa bem abstrata, e acho 

difícil a gente se ocupar dela todo o dia sem cair prisioneira do fascínio pelas 

investigações mentais. Portanto, a psicanálise, como investigação aprofundada que é 

dos processos mentais, me parece não só importante, mas muito fascinante também. 

E acho que os sonhos – sempre tão presentes na minha escrita (e no meu sono) – 
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traduzem o gosto e/ou a necessidade que eu sinto de namorar com o inconsciente 

(quem sabe até uma tentativa disfarçada de captar um pouquinho do mistério tão 

atraente que ainda envolve esse nosso departamento) (SANDRONI, 1987, p. 172). 
 

A liberdade da literatura possibilita à autora construir narrativas nos seus livros que se 

interligam com o conceito de inconsciente, seja através do sonho, seja através do realismo 

fantástico presente em algumas de suas obras. Nessa perspectiva, Lygia Bojunga trabalha, 

muitas vezes, com uma linha introspectiva no que tange aos personagens. 

A busca introspectiva da escritora é fruto de uma escavação do eu. Escavação já 

mencionada em outras obras, em que algumas vezes se refere aos personagens, como é o caso 

do Vítor-menino que passou a ser Vítor-tatu, durante o processo de feitura da obra O sofá 

estampado (1980), ou ainda, pode referir-se à escritora, como encontramos em seu último 

livro publicado Intramuros (2016): “[...] quanto mais eu me demorava numa escavação que 

fazia mais detalhes do episódio ressurgiam. E lá se ia a manhã todinha nesse trabalho 

arqueológico que eu fazia” (BOJUNGA, 2016, p. 165). 

Nesse contexto, suas personagens, em geral, refletem sobre a condição humana e sua 

inserção no mundo. O sonho é um elemento-chave em sua narrativa. Perpassando inúmeros 

enredos, citamos pelo menos três deles: os sonhos-desejos de Raquel que alimentam o real 

cotidiano com suas fantasias e com sua imaginação fértil, em A bolsa amarela (1976), a 

ligação entre realidade e fantasia nesta história de linha psicológica que possibilita o diálogo 

com o inconsciente, através da personagem Maria de Corda Bamba (1979) e os sonhos 

reveladores de Rafaela, em Nós três (1987).  

Não podemos nos esquecer de que o sonho é um elemento-chave nas narrativas 

bojunguianas em relação, inclusive, à estruturação das obras, porque, antes de tudo, é um 

elemento considerado essencial para impulsionar a própria escrita. Durante o processo de 

criação literária, Lygia Bojunga deixa-se guiar pelos sonhos e pelo inconsciente: 

 

Pelo seguinte: nessa época eu já tinha me resignado com o meu jeito de escrever 

livro; já tinha aprendido – à custa de viver muita impaciência – que, pra mim, fazer 

livro é ir puxando o fio que se dependura lá do meu sótão. (o tal sótão que a gente 

tem: nevoento, misterioso; onde mora o subconsciente, o sonho; a imaginação, a 

intuição; a fantasia, o medo.) 
Já tinha aprendido também que eu tinha que puxar o fio devagar. Senão rebenta. 
Quando eu começava a puxar, o fio vinha arrastando lá de cima uma porção de 

coisas inesperadas (sons, imagens – lembranças? sonho? imaginação?), e quase 

sempre elas tinham um jeito tão mandão, que iam logo inventando novas regras pro 

jogo e modificando o meu planejamento todo (Idem, p. 75-76). 
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 O esclarecimento de Lygia Bojunga sobre eu processo de criação literária, que envolve 

aspectos opostos, a técnica e o inconsciente, a carpintaria das palavras e os sonhos, o racional 

e o imponderável, possibilita a análise bachelardiana “[...] todos os abrigos, todos os refúgios, 

todos os aposentos têm valores oníricos consoantes” (BACHELARD, 2008, p. 25). Assim 

sendo, a autora constrói desde o teto, parte racional e cartesiana do ato de escrever, ao sótão, 

que, segundo Bachelard, é o porão, onde os sonhos moram. 

Neste caso, a metáfora do sótão tem uma grande relevância para a compreensão da 

autora e de suas obras. Estudar a obra de Lygia Bojunga tendo consciência de que seu 

processo de escrita é guiado também por intuição e por sonho, viabiliza uma maior 

complexidade para a pesquisa. Desse modo, a escritora funde os aspectos racionais e 

emocionais no ato de escrever – o planejamento (o projeto de escrita) e o sonho.  

 

2.3.5 Um parêntese chamado “artesã de novo” 

 

Lygia Bojunga intitula-se artesã – uma artesã da palavra –, começando pela maneira 

como ela escreve seus livros, sem máquina nem computador, com caderno e lápis na mão. Se 

for um método ultrapassado, ou ainda, se é pouco tecnológico, ela não se importa: “sou uma 

artesã, não uma intelectual” (FRAGOSO, 1988, s/p.). Ainda assim, ela não escondeu a 

relutância que teve, no início de sua escrita, em assumir tal posicionamento: 

 

Já no meu primeiro livro eu comecei a achar difícil fazer ele à máquina.  

Mas eu achava tanto que escritor-escreve-é-à-máquina, que durante um tempo 

grande eu fiquei me segurando pra não mexer com as palavras do jeito que a vontade 

pedia: pegando nelas, imprimindo eu mesma cada letra. Eu queria ficar apagando 

uma palavra daqui e riscando uma outra de lá; eu queria puxar seta pra ir escrever lá 

em cima a mesma coisa de outro jeito, deixando pra resolver depois o jeito que eu 

achava melhor; eu queria ficar engordando um a, um o duma palavra enquanto a 

seguinte não chegava; e ficar desenhando na margem até o pensamento desempacar 

(BOJUNGA, 2007, p. 84). 
 

 

 Quando Lygia Bojunga comenta que “achava tanto que escritor-escreve-é-à-máquina”, 

ela permite que tenhamos uma breve noção do panorama do campo literário e dos costumes 

dos escritores da época. A consciência de sua diferenciação entre eles é importante para o 

processo de descobrimento do próprio escritor como indivíduo, isto é, como um ser que 

apresenta suas idiossincrasias. Daí a razão para a escritora assumir seu método de escrita: 

 

Quanto mais eu insistia no uso da máquina, mais a ponta do meu dedo queria sair de 

lá correndo pra ir se encontrar com o lápis. 
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Me segurei o que deu. 
Um dia não deu mais: enfiei a máquina bem lá no fundo dentro do armário, saí e 

comprei borracha e apontador novo, uma porção de lápis e três cadernos. 

Escolhendo na calma a cara de cada um. 
Foi tão bom! 
Varia o feitio do caderno; varia a cor do lápis. Não variou nunca mais a minha 

fidelidade aos dois (Idem, p. 85). 
 

 A hesitação de Lygia Bojunga foi momentânea. Depois que assumiu seu eu artesã, e, 

ainda, seu gosto pelo “feito à mão”, não abandonou mais seu estilo de escrita em todas as 

obras produzidas. 

 

2.3.6 Retomando o fio da conversa: Livro-livre 

 

Lygia Bojunga, após abandonar os estudos de medicina, dedica-se ao teatro e, por 

conseguinte, à escrita de roteiros. Entretanto, a escrita por encomenda, com prazos curtos e 

pressões, desagradava-lhe. Essas insatisfações é que, posteriormente, levaram-na a aventurar-

se pela escrita ficcional, em que ela se deparou com uma liberdade imaginativa que jamais 

quis abandonar durante a produção do conjunto de sua obra. 

 Em seus depoimentos literários sobre o ato de escrever, considerando sua formação 

como escritora, Lygia Bojunga descreve como foi escrever para o rádio e para a televisão. Em 

geral, quando fala sobre isso, menciona sempre como foi a experiência de seguir um modelo 

definido para a produção de texto, ou ainda, como é escrever sob pressão: 

 

Eu ficava muito contente quando, dentro da pressa de que tudo era feito, eu 

conseguia inventar um diálogo que eu achava vivo, uma situação que eu não sentia 

banal, uma personagem que ficava de pé. Mas nesse tempo o meu envolvimento 

com a escrita não mexia o fundo de mim; era um jeito aprendido de escrever, 

digamos assim; eu lia e observava como é que se escrevia pra rádio e depois seguia 

o modelo. 
Quando eu passei a traduzir, adaptar e escrever peças para a televisão, eu fazia a 

mesma coisa; e só lia livro de peças, ou de como escrever pra tevê... Eu já não tinha 

mais a hora semanal obrigatória do rádio, mas continuava tendo que escrever sob a 

pressão de uma data próxima pra entregar o trabalho. E sempre dentro do jeito-

modelo: espera-se que uma novela de rádio seja assim e que uma peça de tevê para 

adultos seja assado, mas se a peça é para crianças espera-se que ela seja assim e não 

assado; espera-se que a produção seja sempre mantida intensa e que o ritmo 

permaneça acelerado; e se o script é destinado ao horário nobre ele deve ser de 

acordo com o que se espera para o horário nobre e não para o horário vespertino, ou 

para os programas matinais ou para depois das 22 horas que, ah-não-dá!-agora-é-

hora-de-filme (BOJUNGA, 2007, p. 81-82). 
 

 

Escrever literatura foi um divisor de águas para Lygia Bojunga. De forma clara, 

representou a mais completa liberdade na produção da autora, o que ela explorou muito bem, 
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inclusive, na formatação de seus livros. Abdicar de cumprir uma quantidade específica de 

páginas ou de palavras, ter um formato ou modelo a ser seguido, necessitar cumprir 

rigorosamente os prazos de entrega das obras em prol de uma escrita livre, tudo isto levou 

Lygia Bojunga a alcançar seu estilo primoroso e original. 

A escritora comenta a mudança em seu modo de escrever. Relata que, na época, ela já 

não tinha mais dúvida acerca de sua vocação para a escrita. Mas o modo como estava 

escrevendo não a deixava completamente realizada: 

 

Um dia eu recebi a visita da sensação esquisita de o que eu tô fazendo aqui. E a 

sensação me visitou de novo e me revisitou mais vezes. 
Eu ficava olhando pra cara dela, achando que ela era mesmo muito esquisita: eu já 

não tinha mais dúvida que a minha vocação era escrever; eu estava sempre 

escrevendo; estava sempre ganhando dinheiro com a minha escrita; então o que que 

aquela sensação desajeitada de o que que eu to fazendo aqui tava fazendo ali? 
Acho que a palavra desajeitada calhou bem: afinal de contas, ano atrás de ano eu ia 

seguindo o jeito-modelo, toda esquecida que escrita é feito gente, cada um tem um 

jeito, igualzinha ninguém é, graças a deus; e de tanto eu ver jeito-modelo na tevê, na 

revista e no jornal, eu tinha acabado sem me lembrar de prestar atenção, quanto mais 

de procurar!, qual era o jeito que eu tinha, não só de escrever, mas de tudo também, 

de comer, de morar, de amar, de criar. 
Foi quando eu dei pra ruminar o jeito que eu tinha, que eu comecei a namorar a ideia 

de escrever livro (Idem, p. 82-83). 
 

Lygia Bojunga já seguia uma profissão que tinha como principal atividade a escrita. 

Mas somente depois que passou a escrever literatura, rompendo com alguns padrões, é que a 

autora se realizou no que se refere ao ofício da palavra. Além disso, foi paulatinamente 

desenvolvendo seu estilo literário.  

 

2.3.7 A ficção de Lygia Bojunga 
 

Lygia Bojunga iniciou sua produção literária no Brasil desde a década de 1970 

(HABERT, 1992) até a atualidade. Suas obras, em geral, fundem-se num amálgama entre o 

realismo e o fantástico, com vasta exploração de metáforas, além do uso da coloquialidade 

com desenvoltura. Suas primeiras obras – Os colegas (1972), Angélica (1975), A bolsa 

amarela (1978), A casa da madrinha (1978) e O sofá estampado (1980) –, através da escolha 

deste recurso estilístico, antropomorfizavam animais e objetos, construindo, a partir de um 

jogo simbólico, um texto literário carregado de significações profundas, sem excluir o 

contexto extralinguístico: 
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Numa época em que a censura estava institucionalizada e que a liberdade de 

pensamento era cerceada, Lygia Bojunga Nunes publicará obras em que aparecem 

pavões com pensamentos costurados. Quando os movimentos sociais estavam 

completamente desarticulados e as poucas resistências que ainda restavam 

resumiam-se a pequenos grupos em portas de fábrica, a escritora nos apresentará 

personagens que demonstram a força do trabalho coletivo e o valor da democracia 

(PALHANO, 2009, p. 27). 

 

 Além disso, a autora produziu também obras que tematizam a morte e suas nuances, as 

quais se entrecruzam entre o sentimento de perda e de solidão: em Corda bamba (1979), 

temos a metáfora do caminhar solitário comparada ao andar na corda bamba, já em O meu 

amigo pintor (1984) – publicado originalmente com o título de 7 Cartas e 2 Sonhos – temos o 

tema do suicídio, enquanto em Nós três (2002), por meio da narrativa, levanta-se a discussão 

da morte devido a um crime passional. 

Outrossim, Lygia Bojunga escreveu obras que perpassam por temáticas delicadas. São 

histórias que lidam com os permanentes conflitos sexuais, amorosos e familiares que 

dificultam e/ou iluminam a trajetória dos adultos. Dentre essas obras, temos: Tchau (1984) – 

único livro de contos da escritora –, os quais tratam da paixão, da amizade e do ciúme; Seis 

Vezes Lucas (1997), é uma história que narra as primeiras desilusões amorosas de uma 

criança; A cama (1999), que se move pelos problemas financeiros de uma família 

anteriormente abastada; O abraço (2004), que atravessa o tema do estupro e do sentimento de 

culpa; Retratos de Carolina (2005), que passa por uma reflexão das escolhas individuais 

durante a vida de uma pessoa; Aula de Inglês (2006), que avança sobre os conflitos amorosos 

de uma adolescente; Sapato de salto (2006), que percorre a trajetória do abandono, do abuso 

sexual, da prostituição, lidando com outros assuntos também conflituosos como o 

homossexualismo; Querida (2009), e Intramuros (2016), que aborda temas como o ciúme e o 

isolamento. 

O pintor (1989), juntamente com Nós três (2002), foram as únicas obras publicadas no 

gênero teatral pela autora, muito embora algumas das obras de Lygia Bojunga tragam o 

universo do teatro para suas narrativas, tendo em vista o apreço da escritora por esse gênero 

artístico: “Teatro, não: foi (e é) uma paixão” (SANDRONI, 1987, p. 169). 

De forma inaugural na sua produção literária, Lygia Bojunga publica Dos vinte e 1 

(2007), obra que traz a percepção da autora como leitora de seus próprios livros, em que 

optou por selecionar um trecho que mais a comoveu de suas vinte obras anteriores, a pedido 

de um leitor mirim. 

Além disso, temos os livros de cunho memorialista e metalinguístico – Livro: um 

encontro com Lygia Bojunga Nunes (1988), Feito à mão (1996), e O Rio e eu (1999). Junto 
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desses, podemos acrescentar estas obras ficcionais, que também apresentam um tom 

metalinguístico: Fazendo Ana Paz (1991) e Paisagem (1992). 

E, por fim, Intramuros (2016), que já mostra na quarta capa a confusão que existe 

sobre o gênero do livro: se romance, se depoimento literário.  

Geralmente, a escritora é associada ao universo infantil, no entanto, ela já fez 

declarações que desmistificam essa ideia que comumente vem carregada de um tom 

pejorativo, com o objetivo de limitar o público-alvo de sua obra, ou ainda, fazer uma 

hierarquia de qualidade entre literatura para crianças/jovens e literatura para adultos. Podemos 

citar, por exemplo, pelo menos duas situações distintas em que a escritora se posiciona a 

respeito disso. A primeira aconteceu quando fez um comentário sobre a sua produção literária 

na época da Ditadura Militar, afirmando que os militares não liam livros para as crianças. A 

segunda ocorreu durante a entrevista com Laura Sandroni – presente na obra De Lobato a 

Bojunga: as reinações renovadas (1987) –, quando a escritora responde que não sabe afirmar 

ao certo para quem ela escreve suas obras – se para crianças, se para jovens, se para adultos. A 

esse respeito Sandroni afirma: 

  

A obra de Lygia Bojunga Nunes, como se procurou demonstrar nesse estudo, situa-

se entre as que melhor evidenciam essa concepção inovadora: a de uma Literatura 

Infantil suficientemente amadurecida para colocar-se lado a lado com a produção 

artística na qual os valores estéticos preponderam. Seus textos são essencialmente 

literários, originalmente metafóricos e questionadores, realizam-se enquanto 

linguagem promovendo a empatia. A distância Autor/Leitor é por ela anulada porque 

seu caminho é o da introspecção: ela está em busca da criança dentro de si mesma e 

por isso sua obra interessa ao leitor de qualquer idade (SANDRONI, 1987, p. 168). 

 

Como comenta Sandroni, esse retorno para si, na obra de Lygia Bojunga, atravessa o 

caminho da introspecção; e, muito mais que isso, marca o caminho da autorreflexão gerada 

nos leitores através de personagens que se transformam ao longo da narrativa e que, sem 

dúvida, promovem a catarse em quem lê. Para exemplificação, cito, na obra Sapato de Salto 

(2006), a personagem Paloma, mulher submissa que vive em uma cidadezinha com o esposo 

(Rodolfo) e o filho (Andrea Doria). Durante a narrativa, a protagonista tem de enfrentar 

diversas dificuldades, como a possível homossexualidade do filho, a dependência financeira e 

as constantes discussões com o marido, a perda da filha Betina no parto, entre outras. Todos 

esses desafios levam Paloma a um estado de introspecção, em que ela reflete sobre sua vida e 

sobre suas ações diante dela e das pessoas que a rodeiam.  
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No final da narrativa, Paloma muda radicalmente: finalmente consegue enfrentar o 

marido, envolve-se em um projeto para impedir o governo de demolir um patrimônio cultural 

da cidade e adota uma garota de onze anos, Sabrina, que estava se encaminhando para a 

prostituição infantil, a fim de aplacar a fome e a miséria. 

Sendo assim, o “caminho” escolhido por Lygia Bojunga, de modo algum exclui 

leitores. Laura Sandroni (1987) evidencia justamente o contrário, já que a autora, “em busca 

da criança dentro de si mesma” (SANDRONI, 1987, p. 168), tanto alcança os leitores infantis 

e juvenis, quanto os leitores adultos.  

Diante disso, percebe-se como, em um processo de pesquisa, dissociar a obra da 

escritora brasileira de suas circunstâncias abrirá espaço para lacunas de incompreensão com 

relação às duas. É, pois, nesse contexto, que vida e obra se entrecruzam em uma “difícil 

união” (MAINGUENEAU, 1995, p. 46), que não se reduz a uma perspectiva causalista, na 

busca incessante dos fatos biográficos da autora nas suas obras e em seus personagens de 

forma direta. Sobre isso, Maingueneau mostra que os vestígios autobiográficos são vistos 

sempre de modo complexo: não analisados separadamente, mas sim em uma tensão constante. 

A produção literária de Lygia Bojunga situa-se nos séculos XX e XXI, compreendendo 

o período de 1972 (com a publicação do primeiro livro) até a atualidade. Assim, o estudo do 

contexto da obra literária da escritora norteará este trabalho no que tange ao campo literário 

em que Lygia Bojunga emergiu, e ainda, no que se refere aos percursos entre vida e obra. 

Desse modo, investigar a formação intelectual e artística e a biblioteca pessoal da escritora é 

um dos passos importantes para a análise de seu percurso de escritora, já que é por meio dos 

cruzamentos entre vida e obra que este trabalho se propõe a investigar a proximidade que 

existe entre a escritora Lygia Bojunga e o processo de criação literária. 

No livro As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário (2010), Pierre 

Bourdieu desenvolve seus estudos sobre esse campo a partir da análise dos projetos artísticos 

de Flaubert, Baudelaire e Manet, no contexto da França da segunda metade do século XIX. 

Consoante Bourdieu, o campo literário está relacionado ao campo de poder: 

 

Muitas das práticas e das representações dos artistas e dos escritores (por exemplo, 

sua ambivalência tanto em relação ao “povo” quanto em relação aos “burgueses”) 

não se deixam explicar senão por referência ao campo do poder, no interior do qual 

o próprio campo literário (etc.) ocupa uma posição dominada. O campo do poder é o 

espaço das relações de força entre agentes ou instituições que têm em comum 

possuir o capital necessário para ocupar posições dominantes nos diferentes campos 

(econômico ou cultural, especialmente). Ele é o lugar de lutas entre detentores de 

poderes (ou de espécies de capital) diferentes que, como as lutas simbólicas entre os 

artistas e os “burgueses” do século XIX, têm por aposta a transformação ou a 

conservação do valor relativo das diferentes espécies de capital que determina, ele 
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próprio, a cada momento, as forças suscetíveis de ser lançadas nessas lutas 

(BOURDIEU, 2010, p. 244). 
 

A caracterização do campo de poder delineada por Bourdieu evidencia que o campo 

literário não pode ser analisado de forma isolada, já que as instituições de poder influenciam 

nos demais campos, inclusive, o literário. Ao investigar o campo literário no qual Lygia 

Bojunga emergiu, temos as considerações do professor Doutor Edmir Perrotti no livro O texto 

sedutor na literatura infantil (1986). Em sua análise crítica, a respeito do panorama literário 

para crianças e jovens, o crítico coloca a escritora brasileira numa posição de renovação em 

relação às obras produzidas na década de 1970, as quais ainda eram grandemente 

influenciadas pelo discurso utilitário, tendo a referência burguesa como modelo. 

 

O discurso utilitário procurou sempre oferecer a crianças e jovens atitudes morais e 

padrões de conduta a serem seguidos, ordenando os elementos narrativos em função 

de tal finalidade exterior. Tais atitudes e padrões, evidentemente, inseriram-se na 

ordem da sociedade que os promoveu, uma vez que tal discurso buscou não somente 

adaptar a criança e o jovem à vida social, mas adaptá-lo a um determinado modelo 

social: o burguês.  
[...] 
Se o discurso utilitário ajustou-se às expectativas de “ordenação metódica” da 

burguesia, era de se esperar que autores da “nova” literatura questionassem tal 

atitude também a nível da organização do discurso, uma vez que questionaram 

sempre os valores que sustentam tal ordem: sexismo, preconceito racial, 

etnocentrismo, antropocentrismo, vida afetiva meramente formal, saber como 

instrumento do poder, individualismo etc. Todavia, não foi isso, muitas vezes, o que 

se viu. Ao contrário, foi comum, a nível discursivo, o uso do discurso utilitário como 

modelo do “utilitarismo às avessas”. Este consistiu no questionamento dos 

conteúdos burgueses, dentro de padrões discursivos idênticos ao utilizado pela 

tradição, ou seja, dentro do modelo utilitário. Na verdade, a atitude básica, a “ratio”, 

e o princípio gerador, a eficácia, apenas mudavam de feição, adaptando-se aos 

interesses contemporâneos que reclamam novas formas de “ordenação metódica” da 

sociedade (PERROTTI, 1986, p. 117-118). 
 

 A percepção desses pontos destacados na citação permite-nos ter uma noção do 

contexto literário, em que havia uma forte influência do “discurso utilitário”. Esta influência 

ocorreu pela atuação do campo do poder, que via nessa literatura uma possibilidade de 

dogmatização das crianças. Segundo Perrotti, a geração de 1970, oscilando entre impasses e 

renovação, tinha como cerne de sua discussão a disputa entre o “discurso estético” e o 

“discurso utilitário”. Os pensadores não chegavam a um consenso. A literatura com teor 

instrucional e didático rivalizava com a literatura sem utilidade no sentido de privilegiar o 

caráter estético, como podemos observar nas citações, respectivamente: “Não se deve falar 

nem escrever se não for para instruir” (BRUYÈRE apud PERROTI, 1986, p. 27), e “Só é 

verdadeiramente belo aquilo que pode não servir a nada. Tudo o que é útil é feio” (GAUTIER 
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apud PERROTI, 1986, p. 27). No entanto, Lygia Bojunga, já cansada de obedecer a 

determinadas regras na escrita para a rádio e TV, dedica-se à literatura com toda a liberdade 

que poderia almejar, sendo, portanto, responsável por quebrar com o ciclo do utilitarismo na 

literatura infantil e juvenil: 

 

O impacto causado à literatura brasileira para crianças pela obra de Lygia Bojunga 

Nunes, por exemplo, dificilmente poderá tornar sustentável a defesa do utilitarismo 

como forma ideal e/ou única de discurso literário dirigido à criança ou ao jovem. 

Rompendo definitivamente, como João Carlos Marinho, com a tradição utilitária, a 

excepcional autora gaúcha acenou sempre, desde Os colegas, publicado em 1972, 

com o discurso da possibilidade, que sempre deixou claro para o leitor estar ele 

diante de um universo “criado”, de um “artifício” que não se quer “verdade”, que 

não se quer dogma a ser seguido, ainda que seu universo aponte para direções bem 

definidas (PERROTTI, 1986, p. 133). 
 

 Edmir Perrotti exemplifica sua análise crítica acerca do caráter inaugural da obra de 

Lygia Bojunga com a obra Corda-Bamba (1979), que apresenta alguns temas relevantes, 

como a perda da memória e o resgate da identidade da menina Maria, que perde os pais num 

acidente no trapézio do circo, numa constante tensão entre mundo interior e exterior. Através 

da obra, o crítico avalia que o livro permite um espaço de reflexão por parte dos leitores, uma 

vez que a narrativa não pretende ser uma imitação da realidade, muito menos apresentar 

comportamentos doutrinadores com o objetivo de resolver os problemas apresentados na 

narrativa. O espaço de reflexão e crítica, sugerido por meio da obra bojunguiana, intensifica-

se devido à escritora não apresentar um discurso utilitário como vinha sendo desenvolvido na 

década de 1970, sobretudo, na literatura para crianças e jovens. 

Para tanto, os caminhos desta pesquisa são: a análise tanto dos textos literários da 

escritora quanto de sua formação literária e de sua biblioteca pessoal, que são vistas, de 

maneira mais clara, a partir do estudo das relações entre vida e obra, como bem esclarece 

Maingueneau (2001, p. 62): “Trata-se de saber em que tempo e em que espaço ocorre o que 

advém aos escritores, já que a obra e a vida não são domínios exteriores um do outro”. Ambos 

os conceitos só podem ser compreendidos, de maneira complexa, se analisados juntos, na 

constante tensão da coexistência, consoante o linguista francês.  

 

2.4 Editora e Fundação Casa Lygia Bojunga: da escrita à edição  

 

Lygia Bojunga sempre foi apaixonada pelo livro. Para ela, não bastava somente escrever 

histórias, ela sentia necessidade de estar completamente imersa no universo da escrita, 
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tentando apreender todo o processo que envolve a produção do livro. Com esse foco, sabemos 

que a autora incentiva projetos culturais, além de ter criado a editora e a Fundação Casa Lygia 

Bojunga, em 2002, que, na ocasião, publicou como lançamento o livro Retratos de Carolina.  

A escritora, seguindo o exemplo de seu primeiro “caso de amor”, o escritor Monteiro 

Lobato, também agregou à escrita o ramo editorial para fomentar a leitura. Não obstante, ela 

sofreu demasiada resistência por parte de amigos, parentes e editores: 

 

Quando, há três anos, anunciei minha decisão de criar uma casa editora pros meus 

personagens, a condenação foi quase unânime por parte de amigos, parentes, 

editores e colegas do mundo dos livros. Não sei quantas vezes ouvi o prognóstico 

sombrio: 
“Você não vai mais ter tempo nem sossego para escrever. Não vai conseguir ler, 

você vai ver” 
Junto com a profecia costumava vir um aviso muito ensolarado: 
“Vai ser uma batalha retomar teus livros!” você vai se incompatibilizar com os 

editores, escreve o que eu tô te dizendo.” 
E sempre o mesmo espanto se misturando às advertências: 
“Você não tem dificuldade nenhuma em ser publicada, por que que agora vai se 

meter nessa aventura?!” (BOJUNGA, 2010, p. 88) 
 

 Mesmo diante de críticas e resistências, Lygia Bojunga não desistiu de seu projeto de 

vida. Assim, na reedição do livro de memórias O Rio e eu (1999), no “pra você que me lê”, 

em tom de revelação, a escritora relata suas razões e os sentimentos que moveram os passos 

para a busca da realização desse projeto:  

 

Não adiantava explicar que – da mesma maneira que, anteriormente, eu tinha me 

dedicado a outros projetos ligados ao LIVRO (livros artesanais; livros dramatizados; 

livros em exposição), sempre buscando novas experiências pra ir aprofundando mais 

e mais a minha relação com o LIVRO – agora tinha chegado a hora de andar junto 

dele o caminho inteiro, quer dizer, desde o momento em que começam as alegrias e 

as dores de transformar em palavra escrita as imagens que a imaginação produz até o 

dia de botar o ponto final da história. Só que, aí, em vez de respirar contente e dar a 

tarefa por concluída – como fazem os escritores e como eu também sempre fiz –, 

seguir em frente e percorrer a outra metade do caminho: aquela que vai possibilitar o 

“encontro físico” de quem escreve e de quem lê (BOJUNGA, 2010, p. 88-89). 
 

As motivações de Lygia Bojunga não se resumiam ao desejo de autopublicação, iam 

muito além. Era um projeto de vida que foi arquitetado muito antes da própria criação da 

editora e da fundação. Ela revela isso no seu último livro Intramuros (2016), durante uma 

conversa da persona criada no romance, Lygia-escritora, com a personagem Nicolina:  

 

Mas não vai agora pensar que foi só por causa desses exercícios arqueológicos que, 

volta e meia, eu sumia... A razão principal é que venho a um projeto de vida que 

arquitetei já faz muito tempo, mas que só botei em prática quando, quatorze anos 

atrás, criei a casa que iria abrigar vocês todos, isto é, uma editora – minha própria 

editora. 
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Meu “projeto arquitetônico” previa, após a consolidação da editora, ou melhor, da 

morada de vocês que ainda estavam retidos em outras casas editoriais se mudaram 

pra cá –, a criação de uma fundação cultural cujos projetos seriam desenvolvidos a 

partir das minhas próprias moradas. Essas moradas passaram a dar cria, quer dizer, a 

se reproduzir em novos espaços, todos inspirados nele, no Livro – espaços esses que 

vêm sendo trabalhados pra mais adiante se tornarem públicos e serem aproveitados 

por muitos como locais de prazer, tranquilidade, convívio com a Natureza e, por que 

não, não é?, reflexão de tudo que o Livro me deu, ou melhor, de tudo que o Livro 

pode nos dar, uma vez que, sem o Livro, sem vocês, eu nunca poderia ter criado os 

espaços que criei. Então, quando mais recentemente eu quis completar o meu 

redondo, conforme passei a me referir a esse projeto de vida... (BOJUNGA, 2016, p. 

166-167). 
 

 Podemos perceber quão visionária é Lygia Bojunga. Seu amor pelo livro não é 

abarcado somente pela produção literária, dentro do projeto arquitetônico da escritora inclui o 

processo de produção do livro, de distribuição e de divulgação por meio de projetos culturais. 

Um projeto que, por ser arquitetônico, de produzir espaços para dar morada aos livros, não 

negligencia a vida, a condição humana, já que ele é antes de tudo um projeto de vida da 

escritora. 

 

 

2.5 Lygia Bojunga e o contexto literário de sua obra: os “anos de chumbo” 

 

Os “anos de chumbo” (1964-1985) foi um período sombrio que marcou fortemente a 

nação brasileira. Assim, podemos dizer que, na História do Brasil, a Ditadura Militar emergiu 

em um momento difícil, em que o país enfrentava problemas nos âmbitos político, econômico 

e social. Por sua vez, o golpe militar propagava a ideia de que a intervenção militar na política 

tinha caráter temporário. No entanto, esse período durou vinte e um anos, divididos em 

momentos, de acordo com os cinco Atos Institucionais que foram decretados ao longo desse 

tempo.  

Uma das primeiras medidas tomadas por Castello Branco com o golpe de 1964 foi a 

chamada “limpeza” no país: 

 

A “limpeza” começou já nas primeiras horas após o sucesso do golpe e foi 

particularmente intensa durante o período de “vazio político”, que se caracterizou 

até sua posse como presidente. Em dez dias, chefes militares locais agiram com 

quase total liberdade, investigando e prendendo sumariamente líderes políticos de 

esquerda, além de jornalistas, estudantes, intelectuais ou simplesmente pessoas 

consideradas “subversivas” (VICENTINO; DORIGO, 1997, p. 406). 
 

 A verdade é que por trás do ufanismo e do nacionalismo exacerbados, havia o desejo 

de manutenção de plenos poderes a qualquer custo, ainda que comprometesse os direitos 
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individuais da população. Desse modo, todo aquele que se mostrasse resistente aos novos 

ideais políticos era considerado subversivo.  

O Ato Institucional nº 5 (AI-5) foi o mais repressor de todos durante o regime militar. 

No livro A década de 70: apogeu e crise da ditadura militar brasileira (1992), Nadine Habert 

pontua que 

 

Com o AI-5, seguido do Decreto nº 477 de repressão aos estudantes, a ditadura 

militar completava o fechamento político em meio a um rastro de violências e 

prisões, torturas e mortes. Meses depois, o governo da Junta Militar que substituiu o 

general Costa e Silva baixou, ainda, uma fileira de novos atos institucionais que 

decretaram a pena de morte, a prisão perpétua e o banimento político, alegando o 

recrudescimento das ações de luta armada das organizações de esquerda (HABERT, 

1992, p. 10). 
 

Durante esse período, os interesses militares estavam em primeiro plano; não havia o 

menor interesse na condição humana, era a busca pelo poder absoluto. Desse modo, os 

direitos individuais eram negligenciados em detrimento do coletivo, do “bem” da nação que 

adotou como lema o slogan: “Brasil: ame-o ou deixe-o!”, ou seja, estava levantada a bandeira 

do silêncio e da submissão. A esse respeito, Habert (1992) comenta: 

 

A retórica de então, autoritária e militarista, estava estampada na frase (copiada dos 

EUA) que os outdoors exibiam em letras garrafais: “Brasil: ame-o ou deixe-o”. A 

que o deboche popular acrescentava: “[...] o último que sair apague a luz” 

(HABERT, 1992, p. 8). 
 

Nesse período, não era mais permitido o direito de argumentar ou questionar as 

medidas governamentais, era o fim da democracia brasileira. Sendo assim, à medida que a 

imposição política aumentava gradativamente a cada novo Ato Institucional decretado, a 

subjetividade humana era reduzida a pó. Neste caso, é relevante trazer à baila as discussões 

sobre a relação entre as ações políticas e a violência, desenvolvidas na obra A condição 

humana (2014), de Hannah Arendt: 

 

[...] o discurso e a ação eram tidos como coevos e iguais, da mesma categoria e da 

mesma espécie; e isso originalmente significava não apenas que a maioria das ações 

políticas, na medida em que permanecem fora da esfera da violência, são realmente 

realizadas por meio de palavras, mas também, mais fundamentalmente, que o ato de 

encontrar as palavras certas no momento certo, independentemente da informação 

ou comunicação que transmitem, constitui uma ação. Somente a pura violência é 

muda, e por esse motivo a violência, por si só, jamais pode ter grandeza (ARENDT, 

2014, p. 31-32). 
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 Hannah Arendt, em seu livro, enaltece o discurso e a ação em detrimento da violência. 

Vale ressaltar que ambos os conceitos são regidos pela noção de complementaridade, em que 

“Nenhuma outra realização humana precisa tanto do discurso quanto a ação” (ARENDT, 

2014, p. 221). Nesse contexto, a violência é muda, pois dá preferência ao uso da força bruta, 

em vez de fazer uso do logos (da palavra) como meio de persuasão, ou seja, a violência é vista 

como um ato sem grandeza, que não merece crédito. 

 Mas, nos “anos de chumbo”, essa repressão foi mascarada pelo lema do “milagre 

econômico” e pela promessa de um Brasil que passaria por um grande desenvolvimento em 

um curto período de tempo. A imprensa teve um papel importantíssimo na divulgação dos 

ideais progressistas e patrióticos que fomentavam o governo militarista da época. Consoante 

Habert, os “Anos de chumbo” (1992, p. 11) foram fortemente marcados pelo chamado 

“milagre econômico” e pela era do “Brasil Grande”, que buscavam criar no imaginário do 

povo “[...] uma imagem empreendedora do governo, criar um clima de progresso e satisfação 

social” (HABERT, 1992, p. 23). Portanto, para isso, 

Uma grande campanha de propaganda ideológica aliava o “combate à subversão” a 

uma imagem de progresso e patriotismo promovida com muito verde-amarelo e 

slogans [...] divulgados em toda parte através de outdoors, adesivos de carros, 

músicas, cartazes. A campanha, orientada pela AERP (Assessoria Especial de 

Relações Públicas), órgão diretamente subordinado ao Gabinete Militar, 

especialmente pela TV (Idem, p. 23). 

 Tais campanhas em prol do “combate à subversão” validaram a expulsão e a tortura de 

diversas pessoas. Enquanto artistas eram exilados do país, e políticos eram constantemente 

presos e torturados, as mídias divulgavam os novos projetos em prol da construção do 

“Grande Brasil”, como o Mobral (Movimento Brasileiro de Analfabetismo) e o projeto 

Rondon11. Além disso, a conquista do tricampeonato de futebol na Copa de 70 foi utilizada 

como uma ferramenta para alienação da população, em relação à repressão política do 

governo. 

Entretanto, o clima de repressão não foi suficiente para intimidar o povo. Era 

diretamente proporcional: quanto mais a perseguição política crescia, mais cresciam os 

movimentos de resistência – o que não impedia de a repressão governamental ser ainda mais 

violenta. Alguns dos exemplos dessas manifestações foram: a passeata dos cem mil, no Rio de 

                                                           
11 O projeto Rondon buscava o aprimoramento de princípios humanitários, através do incentivo ao sentimento de 

comprometimento social e coletivo, em prol da cidadania, em busca da defesa dos direitos nacionais a fim de 

contribuir para a formação acadêmica. Sua primeira edição ocorreu em julho de 1967, sendo também chamado 

de Operação Piloto ou Operação Zero. Por sua vez, projetos como este mascaravam as ações ditatorias da 

época.  
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Janeiro, em junho de 1968, e as greves dos trabalhadores em Osasco e Contagem, nas 

periferias de São Paulo e Belo Horizonte (VICENTINO; DORIGO, 1997, p. 412-413). 

 Junto dos estudantes e aos trabalhadores, estavam os artistas que se mobilizaram 

fortemente contra o regime militar vigente. Dessa maneira, os Centros Populares de Cultura 

(CPCs), criados por estudantes do início da época, tiveram grande contribuição para o 

movimento de resistência à Ditadura Militar, tendo em vista que buscavam aproximar as artes 

da população, com o objetivo de criticar os abusos do novo governo, e conscientizar o povo.  

 Nas artes, as principais áreas a resistirem à censura e à perda gradativa da democracia 

foram: o teatro, o cinema e a música. No teatro, destacaram-se os grupos Arena e Oficina, 

liderados por Augusto Boal e José Celso Martinez Correa. Para Boal, o teatro consistia em 

uma forma de dar voz ao povo, aos até então silenciados, por isso suas atividades teatrais não 

almejavam grandes palcos ou pompa, mas sim poderiam ser realizadas em lugares comuns, 

como ruas ou praças, em forma de intervenções artísticas. Sendo assim, Augusto Boal foi 

considerado um dos idealizadores da vertente teatral conhecida como o Teatro do Oprimido.  

No cinema, o Cinema Novo buscou distanciar-se do modelo norte-americano, 

priorizando a discussão acerca dos problemas sociais e culturais do Brasil. Nessa linha, 

Glauber Rocha (1939-1981) foi considerado o representante de maior relevância. 

Na música, a partir de 1965, as canções de protesto tiveram grande destaque, 

sobretudo com os festivais organizados pela TV Record. Dessa movimentação, surgiu o 

movimento Tropicália, que teve como principal influência um retorno aos ideais 

nacionalistas, como é o caso dos princípios antropofágicos de Oswald de Andrade e a Semana 

de Arte Moderna de 1922. Os representantes do movimento Tropicália desejavam causar 

impacto (na população e no governo) assim como o movimento modernista de 1922, tanto é 

que os principais artistas foram presos e exilados. Essa medida agravou-se anos depois, em 

1968, quando o Ato Institucional nº 5 (AI-5) foi decretado, uma vez que “[...] todas as armas – 

inclusive a tortura – eram justificáveis. Era a guerra suja” (VICENTINO; DORIGO, 1997, p. 

417). 

O início do período de transição, conhecido como abertura política, foi impulsionado 

pela insatisfação popular, que gerou uma série de movimentos, como manifestações e greves. 

Se, por um lado, o regime havia incitado uma profunda insatisfação social, por outro lado, ele 

havia conquistado grande poder de atuação ao longo desse período. Portanto, a proposta de 

abertura política do governo deveria ser “lenta e gradual”. De forma clara, Habert sintetiza as 

propostas desse período: 
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Batista Figueiredo tomou posse em março de 1979, em plena greve dos metalúrgicos 

do ABC. Mais de 100 greves o aguardariam só nos próximos dois meses. A resposta 

do governo seria o recrudescimento da repressão paralelamente à reordenação 

política da ditadura na linha da “abertura lenta e gradual” iniciada no governo 

Geisel. 
No ano de 1979, o governo Figueiredo enviou ao Congresso dois projetos, que 

foram aprovados: o da anistia (restrita e parcial) e o da reformulação partidária 

(HABERT, 1992, p. 67). 
 

 Figueiredo era a favor da abertura política; logo, se opunha à conhecida linha “dura”, 

pertencente às articulações políticas do governo vigente. Segundo Habert (1992, p. 66), dois 

fatores foram preponderantes para a consolidação das ideias de Geisel e, consequentemente, 

de Figueiredo, que deu continuidade as suas propostas de abertura política de maneira lenta e 

gradual: a demissão do candidato da ala “dura”, o ministro do Exército Sylvio Frota, em 

outubro de 1977, e a saída do chefe da Casa Militar, Hugo de Abreu, por fazer oposição à 

indicação de Figueiredo, em janeiro de 1978.  

 É inegável perceber que, nestes anos de mudanças, as desigualdades sociais se 

intensificaram, e tornaram-se mais evidentes, tendo em vista que a classe dominante, ao 

exercer seus plenos poderes durante o período da Ditadura Militar, abriu espaço para o 

capitalismo e seus ideais. Dentre esses ideais, estava instaurar uma sociedade de consumo, em 

sua essência individualista. Em contrapartida, a maioria da população era miserável, sofrendo 

com graves problemas de desnutrição. 

 O regime militar contribuiu para essa mudança de perspectiva que, a partir de então, 

deu ênfase ao individualismo, representando os interesses da classe dominante. De acordo 

com Habert (1992): “A ditadura militar teve papel importante neste processo expressando a 

dominação política de classe daquele momento” (HABERT, 1992, p. 69). Esse panorama foi 

construído com o auxílio da massificação de informações e da imposição de padrões de 

comportamento propagados, sobretudo, pela TV. 

 

A década de 70 presenciou uma imensa expansão da massificação das informações e 

dos padrões de comportamento e de consumo do mundo capitalista sob a 

extraordinária consolidação da indústria cultural e dos meios de comunicação em 

geral. Nesse sentido, como principal meio de comunicação, a TV desempenhou 

importante papel por todo o território nacional. Sua penetração foi inigualável numa 

década em que as redes de telecomunicação chegaram às mais distantes regiões do 

País e durante a qual a aquisição de aparelhos de TV generalizou-se em todas as 

camadas sociais (HABERT, 1992, p. 70). 
 

A TV funcionou tanto para a divulgação dos ideais capitalistas quanto para a 

construção de uma idealização de padrão de vida muito distante da realidade de grande parte 

da população brasileira. Ou seja, a TV contribuiu como instrumento de alienação do povo, até 
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porque a seleção dos conteúdos sempre passava pelo crivo da classe dominante. Assim sendo, 

a custo de um sistema capitalista desigual, da concentração de renda e de outras medidas, o 

país subiu do 50º lugar, em 1960, para o 8º lugar, em 1970, nas economias capitalistas 

mundiais.  

Com a popularização da TV, mesmo com as camadas sociais mais pobres e no campo, 

passou-se a ditar normas e padrões comportamentais, ao longo do tempo: 

 

Ao mesmo tempo, via satélite, em cores, e ao vivo, espalhavam-se partindo do eixo 

São Paulo-Rio os últimos ditames da moda, a coqueluche dos fliperamas e das 

discotecas, o culto ao corpo e a valorização de padrões de beleza, a exaltação do 

individualismo e do consumismo. O jeans, que foi marca registrada da “juventude 

transviada” nos anos 50, dos hippies e da “geração engajada” nos anos 60, nos 70 

vinha com grifes e algo mais que o anúncio prometia: “liberdade é uma calça velha 

desbotada”. A padronização do “moderno” chegava ao auge no Brasil dos anos 70 

em meio a flagrantes contrastes e desigualdades sociais, regionais, culturais 

(HABERT, 1992, p. 71). 
 Eram anos de mudança no Brasil e, concomitantemente, em outras localidades. O 

sistema repressor e autoritário das ditaduras militares ao redor do mundo gerou um clima 

tenso, um verdadeiro campo minado, que envolvia insatisfações populares e conflitos 

políticos de difícil administração. Essa insatisfação em grande escala possibilitou o fim de 

alguns regimes militares, como foi o caso de Portugal, da Espanha e da Grécia, na Europa. A 

“Revolução dos Cravos”, liderada por Antonio Spinola contribuiu para este processo, além 

dos movimentos de independência das últimas colônias africanas (Guiné, Angola e 

Moçambique), as quais implantaram governos de caráter socialista. 

 Noutro âmbito de confrontos, a batalha entre as duas potências – Estados Unidos e 

União Soviética – era conhecida como “Guerra Fria”, pois não houve uma guerra bélica. A 

disputa entre a expansão do capitalismo e a do socialismo ocorreu em outros aspectos, como 

na área dos avanços tecnológicos. Assim, o clima de “paz” entre as potências veio também 

influenciar a Ditatura Militar brasileira que passava de um momento de apogeu para crise. 

Sobre o assunto, Habert (1992) esclarece que 

 

As burguesias locais e os EUA, então sob o governo de Jimmy Carter usando a 

retórica da “defesa dos direitos humanos”, passaram a apoiar a estratégia de 

substituição das ditaduras militares por governos civis de transição conservadora, 

numa tentativa de impedir revoluções como a da Nicarágua (HABERT, 1992, p. 81). 
 

 O processo de abertura política “lenta e gradual”, comentado anteriormente, segue o 

mesmo raciocínio da substituição das ditaduras militares por governos civis de transição 
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conservadora, com o objetivo de conter as manifestações populares. Não é atual a influência 

estadunidense sobre a nação brasileira. 

Em suma, no Brasil, esse processo de abertura política durou o mandato estendido de 

João Batista Figueiredo (1979-1985), seis anos, e, então, encerrou-se o famigerado período 

militar que marcou profundamente o povo brasileiro. Alguns dos artistas (músicos, poetas, 

escritores etc.) foram mortos ou torturados, outros exilados. Alguns foram retornando 

gradativamente à terra natal, mas o impacto que esse período propiciou, serviu de mote para 

as inquietações das produções artísticas a posteriori, como é o caso de Lygia Bojunga, a qual 

emergiu como escritora, dentro do sistema literário brasileiro, durante o regime militar.  

É curioso que um dos motivos que impulsionaram a escritora a deixar de escrever 

roteiros a fim de fazer literatura foi a liberdade ilimitada que esta pode garantir a quem 

escreve. Entretanto, no período em que a escritora emergiu na literatura brasileira, a Ditadura 

Militar (1964-1985), essa liberdade estava comprometida: a imprensa era vigiada 

constantemente. Ademais, as artes em geral (teatro, cinema, música e literatura) passaram a 

ter uma supervisão com relação a tudo que fosse considerado com teor subversivo, podendo, 

inclusive, ser impedido de ser apresentado ou publicado oficialmente, no caso de obras 

artísticas. 

Quanto a isso, a escritora usou de sua própria liberdade imaginativa para mascarar em 

suas obras o que o governo vigente à época, certamente, consideraria subversão. Além disso, a 

autora afirmava que generais não liam livros para criança. Assim sendo, muitas de suas obras 

estavam cheias de realismo mágico que, por detrás de tanta fantasia, abordava de forma 

metafórica o contexto histórico-político da época.  

Lygia Bojunga sempre deu ênfase aos temas sociais, não que sua literatura pudesse ser 

considerada panfletária. A autora consegue realizar com maestria, tanto o modo como ela dá 

vida aos personagens em conjunção com a composição de suas narrativas, quanto tecer 

severas críticas a questões sociais, políticas, econômicas e culturais. Entretanto, partindo para 

a análise de obras, encontraremos direta e indiretamente referências ao período ditatorial, ao 

desrespeito aos direitos humanos e à repressão de liberdades individuais em textos ficcionais e 

não ficcionais. Faremos uma breve análise de algumas obras publicadas durante o período da 

Ditadura Militar e, de semelhante modo, outra breve análise de algumas obras pós-Ditadura 

Militar. 

Lygia Bojunga publica seis obras na década de 1970, durante o regime militar: Os 

colegas (1972), Angélica (1975), A bolsa amarela (1976), A casa da madrinha (1978), Corda 
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bamba (1980) e Tchau (1984). Falaremos a respeito de três das seis obras, com enfoque na 

ligação dos livros com o regime militar. Produção responsável pela autora ganhar o prêmio 

Hans Christian Andersen em 1982, ainda durante o período ditatorial. 

Lygia Bojunga, em sua obra inaugural Os Colegas (1972), escreve a história de um 

grupo de personagens que vivem numa condição de abandono, ou ainda, numa espécie de 

reclusão que os tira do habitat natural que lhes é próprio, constituindo-se ao longo da história, 

como personagens à margem da vida. No limbo, encontram um método eficaz para 

sobrevivência – amizade e a solidariedade – que lhes concede uma enorme alegria de viver. 

Os protagonistas deste enredo são animais: ursíssimo Voz de Cristal, o coelho Cara-de-pau, os 

vira-latas Virinha e Latinha e a cadela Flor-de-lis. 

O intrigante é que numa época em que a reunião de pessoas era considerada motim ou 

rebelião de caráter subversivo contra o governo, Lygia conta a história de um grupo de 

animais que se reúnem unidos pelo sentimento de solidariedade e de amizade, ao longo da 

narrativa. Para exemplificar um desses casos, citamos a história de Flor-de-lis (dentro da 

história d’Os colegas): uma cadela comprada por uma mulher rica que passa a impor seu 

modo de vida à cachorrinha. Quanto a isso, sabemos que a narrativa, em grande parte, situa-se 

no campo de uma abordagem circunscrita a uma visão simbólica, metafórica ou alegórica do 

animal, como atesta Laura Sandroni, em sua obra De Lobato a Bojunga: as reinações 

renovadas (1987): “Seus bichos ajudam ao jovem leitor na compreensão de uma sociedade 

com normas, conceitos e pré-conceitos, pois mesclam características animais e humanas” 

(SANDRONI, 1987, p. 164). 

 Nessa relação de imposição entre a mulher e a cadela, podendo ser considerada uma 

“amizade às avessas”, existem algumas passagens que exemplificam a insatisfação desta, no 

que tange a práticas forçadas às quais a mulher obrigava Flor-de-liz: “‘Puxa vida, se eu sou 

cachorro, por que eu não posso ter cheiro de cachorro’” (BOJUNGA, 2014, p. 16), quando 

sua dona a enchia de perfume; “‘puxa, isso não é jeito de cachorro andar’” (Idem, p. 17), 

quando ela a enchia de roupas, pulseiras, ou ainda, quando, nos dias de chuva, colocava capa 

de borracha, lenço na cabeça e botas; “‘Puxa vida, cachorro precisa correr; isso não é vida!’ – 

eu pensava” (Idem, p. 16), quando a cachorrinha refletia sobre sua condição de estar sempre 

presa num apartamento. 

Assim, Lygia demonstra, através do texto ficcional, a resistência à imposição de 

práticas a quem quer que seja. Denuncia ainda os interesses egoístas e egocêntricos da mulher 

ao adquirir a cadela: “Fui comprada numa loja de cachorros. A mulher entrou e disse: “‘Quero 
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uma cachorra caríssima e de raça puríssima, pra todo mundo achar linda e ficar sabendo 

quanto é que custou’. E aí ela ficou sendo minha dona e me levou pra casa” (Idem, p. 16). 

Longe de pressupor qualquer relação de afetividade ou amizade, os motivos da mulher foram 

meramente exibicionistas. 

É neste ponto que a autora dá um passo à frente no teor crítico de seu texto ficcional: 

ao invés de apenas descrever os maus tratos sofridos pela cadela Flor-de-liz, ela dá voz à 

personagem. Mais ainda, ela relata com forte subjetivismo a violência psicológica que a 

cadela sofre devido à imposição forçada de práticas humanas ao animal, e da resistência dela 

(Flor-de-lis) a esse processo: “Foi aí que eu comecei a achar que estava ficando meio 

birutinha e me apavorei. Quando ela abriu a porta pra uma visita entrar, eu fugi. Corri à beça 

até chegar aqui” (Idem, p. 17). 

A bolsa amarela (1976) é o romance em que a protagonista é a menina Raquel. Suas 

três vontades ocultas são: crescer, ser menino e ser escritora. Nos conflitos consigo mesma e 

com sua família, Raquel usa a imaginação (com a ajuda de seus amigos secretos e da fantasia) 

para viver aventuras que irão ser importantes para a grande descoberta da menina: sua 

afirmação como pessoa. Nessa tessitura narrativa, desenvolve-se a crítica à estrutura familiar 

tradicional, em que a criança é considerada um ser sem voz, nem vontades. E ainda, à 

imposição de pensamentos e vontades a outrem, através da figura metafórica do galo 

“Terrível”, que tem seu pensamento costurado em prol da vontade alheia. É justo nesse 

aspecto que vamos traçar um paralelo com o período da Ditadura Militar. A respeito do 

personagem, citamos este excerto que resume sua história: 

 

– Era o Terrível. Desde pequenininho que resolveram que ele ia ser galo de briga, 

sabe? do mesmo jeito que resolveram que eu ia ser galo-tomador-de-conta-de-

galinha. Você sabe como é esse pessoal, querem resolver tudo pra gente. E aí 

começaram a treinar o Terrível. Botaram na cabeça dele que ele tinha que ganhar de 

todo mundo. Sempre. Disseram até, não sei se é verdade, é capaz de ser invenção, 

que costuraram o resto do pensamento dele com uma linha bem forte. Pra não 

rebentar. E pra ele só pensar: “eu tenho que ganhar de todo mundo”, e mais nada 

(BOJUNGA, 2015, p. 55-56). 
 

Nessa história, de semelhante modo à de Flor-de-lis, há uma imposição de costumes e 

vontades em prol de alguém que nutre interesses egocêntricos. No entanto, com o galo 

Terrível, pode-se perceber uma gradação dessa imposição que avança no nível do desejo da 

mutação biológica, por meio do pensamento costurado.  

Como a literatura é um campo a que o jogo metafórico tem livre acesso, podemos 

interpretar, pelo menos, de duas maneiras a ideia sobre costurar pensamentos. A primeira é o 
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que informalmente nomeamos como “lavagem cerebral”, quando alguém efetua uma espécie 

de convencimento não saudável com outra pessoa, partindo para o processo de alienação. A 

segunda é uma alusão a um processo de tortura, vivenciado no período da Ditadura Militar. É 

importante ressaltar que as duas interpretações tratam de um procedimento metafórico, e não 

de uma simples reprodução dos fatos históricos para a narrativa literária. 

No capítulo VIII, “História de um galo de briga e de um carretel de linha forte”, 

Raquel decide contar a história com maior riqueza de detalhes sobre o galo Terrível. Ela narra 

o embate das vontades do galo e dos seus donos, enquanto aquele desejava curtir a vida, estes 

desejavam ter um galo-de-briga para obter dinheiro. Foi, então, a partir do conflito de 

vontades de ambos, que os donos decidiram tomar uma providência drástica: costurar o 

pensamento do galo.  

Foi aí que os donos disseram: 
– O jeito é fazer o Terrível pensar do jeito que a gente quer que ele pense. 
Mas, que jeito? Bolaram, bolaram e acabaram resolvendo que o jeito era costurar o 

pensamento do Terrível e só deixar de fora o pedacinho que pensava: ‘eu tenho que 

brigar! Eu tenho que ganhar de todo mundo!’ O resto todo sumia dentro da costura. 

E resolveram: 
– Vamos costurar com uma linha bem forte pra não rebentar (BOJUNGA, 2015, p. 

94-95). 
 

 Com essa operação, o galo não perdia apenas o pensamento, perdia a si próprio. Ele 

mudou sua personalidade, passou a viver em prol das vontades alheias, perdeu sua identidade. 

A Ditadura Militar também foi um período bastante difícil, em que as pessoas não tinham 

direito de criticar, pois estava estampado por todos os lados o slogan: “Brasil: ame-o ou 

deixe-o!”. Com a instauração do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em 1968, a situação agravou-se 

ainda mais, a tortura foi legalizada, provocando medo em toda a população brasileira que se 

sentia encurralada, com seu “pensamento costurado”, seja pelo medo, seja pela tortura. 

 Enfim, Lygia Bojunga, com sua criatividade arrebatadora, burlou o sistema ditatorial 

da época e escreveu uma das mais célebres obras da literatura infantil e juvenil, traduzida para 

vários idiomas. Além disso, esse romance já foi adaptado para peça teatral, sendo encenado 

em teatros do Brasil, da Bélgica e da Suécia. Ganhou também o prêmio “O melhor para a 

criança”, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, foi incluído na lista de honra do 

International Boardon Books for Young People (IBBY) e foi parte integrante da obra de 

Lygia, que recebeu o prêmio Hans Christian Andersen (1982) e o prêmio Astrid Lindgren 

Memorial Award (ALMA), em 2004.  

 A figura 4 comprova o recebimento do prêmio por Lygia Bojunga das mãos da 

princesa Victoria, da Suécia, em 26 de maio de 2004. Astrid Lindgren Memorial Award 
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(ALMA) é considerado o maior prêmio jamais instituído em prol da literatura para as crianças 

e jovens.  

 

Figura 4 – Lygia Bojunga recebendo o prêmio ALMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.casalygiabojunga.com.br/pt/lygiabojunga.html 

Mas algumas de nossas especulações serão confirmadas posteriormente, em A casa da 

madrinha (1978), livro publicado dois anos depois, em que a escritora insiste em colocar um 

personagem animal, o pavão, que também irá sofrer torturas para se adequar à vontade de seus 

donos. Entretanto, dessa vez, ele não aparece como um personagem secundário, ele é 

protagonista da narrativa.  

No livro, o pavão não tem apenas o pensamento costurado, mas passa por uma série de 

intervenções para mudar seu pensamento e, em resumo, convencê-lo a fazer o que seus donos 

desejam. Essa “série de intervenções” pode ser vista facilmente como uma metáfora que alude 

às torturas durante a Ditadura Militar, sofridas pelo animal na narrativa. Inclusive, o lugar 

onde as torturas acontecem é chamado de Escola Osarta do Pensamento (EOP), como 

podemos ver nesta citação: 

 

Aí perderam a paciência e resolveram: “Vamos acabar de uma vez com a mania 

desse cara se soltar.” E então levaram o Pavão pra uma escola que tinha lá perto e 

que era uma escola feita de propósito pra atrasar os pensamentos dos alunos.  
A escola pra onde levaram o Pavão se chamava Escola Osarta do Pensamento. 

Bolaram o nome da escola pra não dar muito na vista. Mas quem estava interessado 

no assunto percebia logo: era só ler Osarta de trás pra frente. 
A Osarta tinha três cursos: o Curso Papo, o Curso Linha e o Curso Filtro 

(BOJUNGA, 2015, p. 36-37). 
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 Cada um desses cursos representa um tipo de tortura diferente, em geral mascarada, a 

fim de atrasar o pensamento de alguém. Aqueles que eram mais resistentes iam para o curso 

seguinte, e assim sucessivamente, até que o objetivo fosse alcançado, isto é, o pensamento 

fosse atrasado e o indivíduo (pessoa ou animal) pudesse tornar-se suscetível a meramente 

cumprir a vontade alheia. Para confirmar as elucubrações feitas, é necessário ilustrar com 

algumas citações mais extensas, como esta, que contém a descrição minuciosa do Curso Papo, 

um mecanismo para atrasar o pensamento dos bichos: 

 

O Pavão era um bicho calmo, tranquilo. Mas com aquele papo todo dia o dia todo a 

todo instante, deu pra ir ficando apavorado. Se assustava à toa, qualquer barulhinho 

e já pulava pra um lado, o coração pra outro. Pegou tique nervoso: suspirava 

tremidinho, a toda hora sacudia a última pena do lado esquerdo, cada três quartos de 

hora sacudia a penúltima do lado direito. 
O Curso Papo era pra isso mesmo: pro aluno ficar com medo de tudo.  
O pessoal da Osarta sabia que quanto mais apavorado o aluno ia ficando, mais o 

pensamento dele ia atrasando. E então eles martelavam o dia inteiro no ouvido do 

Pavão: 
– Não sai aqui do Curso. Você saindo, você escorrega, você cai, cuidado, hem? 

cuidado. Olha, olha, você tá escorregando, tá caindo, não disse?! Você vai ficar a 

vida toda pertinho dos teus donos, viu? Não fica nunca sozinho mas não está: tem 

fantasma em volta. Olha o bicho-papão. Cuidado com a noite. – Inventaram coisas 

horríveis pra contar da noite. E diziam que se o Pavão não fizesse tudo que os donos 

dele queriam, ele ia ter brotoeja, dores de barriga horrorosas, era até capaz de morrer 

assado numa fogueira bem grande (BOJUNGA, 2015, p. 38). 
 O Curso Papo era a primeira etapa, o responsável por instaurar o clima de medo. 

Assim, amedrontado, era mais fácil seguir regras e fazer o que o outro (quem estava no poder) 

desejava sem apresentar muita resistência. Tais condições funcionavam como uma espécie de 

violência psicológica, mas que não chegava a ser física. Durante o regime militar, toda a 

população estava acometida por esse clima tenso de terror. Não havia um equilíbrio, era amar 

o país sob as condições em que estava ou deixá-lo, que foi o que muitos artistas fizeram ou 

foram obrigados a fazer pelo próprio governo militarista, na condição de exílio, como o poeta 

Ferreira Gullar, o músico e compositor Caetano Veloso, entre outros. É possível inferir 

também que a escritora, ao mencionar neste trecho que o galo era capaz de morrer assado 

numa fogueira bem grande, buscou fazer uma referência ao período histórico da Inquisição, 

tendo em vista que ela busca fazer alusão a ações repressoras. 

 Lygia Bojunga estava conectada com o seu tempo e sua época, sem desconsiderar o 

contexto histórico em que produziu sua obra. Mesmo diante da censura, escreveu livros que 

perpassam questões ligadas à opressão e à censura. Em A casa da madrinha, a autora dialoga 

com outro livro seu, publicado anteriormente, A bolsa amarela. Citamos o excerto que expõe 

este diálogo: 
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O pessoal da Osarta tinha ouvido falar numa operação que fizeram num galo de 

briga: costuraram o pensamento dele, só deixaram de fora o pedacinho que pensava 

o que os donos do galo achavam legal; o resto todo sumiu dentro da costura. A 

operação deu certo, muita gente falou naquilo, e então o pessoal da Osarta chamou 

os donos do galo pra darem um curso na escola. O curso ficou se chamando o Curso 

Linha. 
[...] 
O pavão estava na sala de espera e, com aquela gritaria, ficou sabendo de tudo (é 

claro que já tinha se livrado da cera). Caiu na maior fossa quando viu que só ia 

poder pensar o que os outros queriam. Quase chorou. Só não chorou porque estava 

louco pra ouvir tudo e achou que chorando atrapalhava (BOJUNGA, 2015, p. 40-

41). 
 

 O galo de briga com pensamento costurado é personagem de A bolsa amarela. Se 

levarmos em consideração que esse livro foi publicado antes de A casa da madrinha, 

podemos perceber que as técnicas de tortura, ao longo do tempo, foram sendo modernizadas a 

ponto de ser criada uma escola – a Escola Osarta do Pensamento (EOP) –, que apresenta 

diversos cursos com o intuito de atrasar o pensamento. Esses diversos tipos de tortura podem 

fazer alusão ao período da Ditadura Militar (1964-1985). 

O curioso é que este livro foi publicado durante a Ditadura Militar, todavia, como a 

própria escritora havia declarado, os militares não se preocupavam com literatura infantil e 

juvenil. Diante disso, mesmo considerando a linguagem coloquial de Lygia Bojunga, o fato de 

alguns dos personagens serem animais ou da escolha pelo realismo mágico, não dá para 

desconsiderar a crítica feita pela autora ao sistema ditatorial e à privação das liberdades 

individuais. 

Selecionamos também alguns livros escritos após o regime militar, mas que abordam 

essa temática na escrita ficcional e na memorialística. As duas obras escolhidas são O meu 

amigo pintor (1984) e O Rio e eu (1999), um romance e um livro de memórias, 

respectivamente. 

 No primeiro livro, o protagonista da história é um pintor que se suicida. Na história, 

ele é um personagem misterioso, e muitas das dúvidas que são suscitadas durante a narrativa 

não têm uma solução fechada. Entretanto, sabe-se que as três paixões do pintor eram: Clarice, 

uma namorada de adolescência, a pintura e a política. Sobre essa última, muitas questões são 

levantadas acerca de seu posicionamento político, o que sugere que a história está ambientada 

em um período de repressão política. Este trecho explana bem essas discussões: 

 

Mas lá pelas tantas eu ouvi o nome do meu Amigo e comecei e prestar atenção na 

conversa da sala. Tive que abrir a porta pra escutar o meu pai: ele estava falando de 

suicídio, e cada vez que ele e a minha mãe falam nisso eles baixam a voz. O síndico 

não: ele tem um vozeirão que, nossa senhora!, até o cochicho dele é um cochichão 

que a gente ouve lá da esquina. E então ele foi cochichãozando que o meu Amigo 
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tinha ficado marcado por causa das ideias políticas dele (eu não entendi nada do que 

isso queria dizer) e, quem sabe, ele tinha se matado por causa disso? 
– Será que ele achava que ia ser preso de novo? – a minha mãe perguntou 

(BOJUNGA, 2015, p. 29-30). 
 

 

A expressão “ficar marcado” ratifica a ideia de repressão política. Desse modo, 

embora não se possa afirmar que o motivo do suicídio foi uma perseguição política, essa é 

uma das possibilidades que não se exclui com a leitura, até mesmo porque a Literatura é o 

campo das inferências, de ler-se nas entrelinhas.  

Em seguida, Cláudio, o amigo do pintor, na busca por sanar suas dúvidas, questiona-se 

acerca de expressões que os adultos comentam e que ele não entende por ser criança, como 

por exemplo: “Se um cara vai preso porque matou, porque roubou, gente assim da minha 

idade fica sempre por dentro; por que então, se dizem ‘ele é um preso político’, gente da 

minha idade nunca entende direito o que isso quer dizer, por quê?” (Idem, 2015, p. 35). 

A expressão “preso político” que a personagem criança não compreende pode ser 

entendida como um indivíduo que está detido numa prisão pelos governantes de um país por 

se opor ao regime político vigente, por meio de palavras ou ações. Normalmente, os presos 

políticos existem em regimes ditatoriais. Em outro trecho do romance, ficam evidentes as 

ações do pintor que o levaram à condição de um preso político. Vejamos esta citação: 

 

Contou dos dois namorando. Ela foi a primeira namorada dele e ele dela. Brotinho 

ainda. Que vontade que eles tinham de ver logo o tempo passando pra poder casar! 

Custou a passar. E os dois esperando. Até que um dia passou. Mas aí ninguém casou: 

eles começaram a brigar: ela reclamava que ele tinha se apaixonado pela política, 

que, em vez de gostar só dela, ele tinha dado pra gostar de tudo que é brasileiro 

igual, em vez de ficar namorando ela, ele ia pra comício, pra reunião, pro norte, pro 

sul; de tanto andar pelo Brasil, um dia ele até sumiu: prenderam ele. [...] continuou 

contando o que ele estava falando, que ficou preso muito tempo [...] (Idem, 2015, p. 

63 – grifo nosso). 
 

 O envolvimento político do pintor era algo reprovado pelo governo, tanto é que a 

consequência de suas ações (participação em comícios e reuniões por todo o Brasil) foi a 

prisão. Não uma prisão rápida e temporária, mas uma prisão por “muito tempo”. Apesar de o 

livro não mencionar explicitamente, existe a possibilidade de que ele tenha sido solto no 

período da anistia (do perdão dos crimes políticos).  

Tamanho foi o tempo, que Clarice achava que ele não iria mais voltar e reconstruiu sua 

vida, casou e teve um filho nesse período, mesmo sem se esquecer dele, assim podemos 

visualizar no excerto seguinte: “[...] ficou preso muito tempo ‘escrevi sempre pra Clarice, mas 

ela nunca recebeu carta nenhuma’. E aí ela pensou que ele tinha se esquecido dela. Um dia, de 

tanto cansar de esperar, ela acabou casando com outro. E teve filho e tudo” (Idem, p. 63). Tais 
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ruminações, que giram em torno do regime militar, são confirmadas no “Pra você que me lê” 

do livro, em que Lygia Bojunga explicita suas lembranças que foram determinantes para a 

escrita da obra: 

 

E no dia que chegou uma pergunta bem curta, mas com cara de ser a última (“o livro 

sai ou não sai?”), empurrei minha mesa de trabalho contra a parede, fechei a porta, 

espalhei as cores da Tomie na mesa e – só tendo a parede branca pra fixar o olho (na 

hora que ele saía de uma cor) – fiquei me concentrando (horas!) pra ver o que 

aquelas cores arrancavam de dentro de mim. 
E elas arrancaram o nome do meu irmão que morreu (Cláudio); 
arrancaram a lembrança de um amigo muito querido que se matou; 
arrancaram lembranças de Petrópolis, de nevoeiros, de conversas na sombra das 

árvores; 
lembranças da minha adolescência, quando me deixaram de coração esborrachado...; 
lembranças de amigos sofrendo perseguições na época da ditadura; 
lembranças que iam se misturando, se impregnando das cores pra onde meu olho 

voltava sempre (Idem, 2015, p. 99 – grifo nosso). 
 

Felizmente, a escritora admite que o livro possui, como influência, algumas 

lembranças suas do período ditatorial, em que amigos foram perseguidos. Sua afirmação é 

bastante relevante para confirmar as cogitações levantadas, mas ainda que não tivéssemos 

essas declarações, a própria obra literária dá-nos indícios os quais permitem essa leitura. 

No segundo livro, O Rio e eu, de teor memorialístico, a escritora conta suas memórias, 

narrando seu “caso de amor” com a cidade do Rio de Janeiro. O livro traz uma narrativa 

memorialística que se funde à narrativa ficcional, a partir do momento em que Lygia Bojunga 

personifica a cidade maravilhosa, transformando-a em mais um de seus personagens. Através 

da visão crítica que a escritora tem acerca das diversas questões sociais que são abordadas em 

muito de seus livros, estabelece um debate contundente com o Rio, o interlocutor de suas 

memórias, que menciona o período da Ditadura Militar: 

 

É, eu também acho, fui ficando meio chata com essa história de viver reclamando. E 

o pior é que foi justo num tempo em que se via por toda parte o slogan “ama-me ou 

deixa-me”. Lembra desse anúncio que não sei quem andou inventando, e que pegou 

de um jeito que até você, andou anunciando? Você quis até me convencer, naquelas 

brigas que a gente tinha, que o anúncio era legal. E, pior!, aproveitou a onda do 

anúncio pra me fazer sentir que, se eu não estava mais te amando, eu tinha mais era 

que ir embora. Ah!, eu fiquei danada da vida. Claro, ué! Danada de ver você 

pensando que eu ia engolir aquela pílula: acreditar que amar é perder o direito de 

reclamar, de criticar, de me opor ao objeto amado. Eu, hem? Então, pra te amar, eu 

tinha que ter os teus desmandos? 
Desmandos, sim senhor! [...] o tal do “ama-me ou deixa-me” botava pra correr os 

teus poetas e os teus artistas; e você querendo me ver bem quieta e bem conformada. 

Pô! que longe que eu me senti de você (BOJUNGA, 2010, p. 43 – 44). 
 

Esse diálogo, aparentemente leve e descontraído, é a marca da autora que não deixa de 

tecer fortes críticas à sociedade, ao governo e a outras instâncias, quando julga necessário, 
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sem precisar fazer uma literatura panfletária, antes disso, seus textos literários são cheios de 

metáforas e trabalho com a linguagem.  

Por fim, após esse passeio por algumas obras da escritora Lygia Bojunga, as quais 

foram escritas antes ou depois da Ditadura Militar, podemos notar que o contexto histórico, 

social, político e cultural é demasiado importante para a compreensão do conjunto da sua 

obra, de modo que uma análise realizada fora do contexto poderia gerar muitos equívocos.  

 

2.6 O espaço autobiográfico em Lygia Bojunga 

Todo e qualquer autor escreve em um determinado período de tempo, em uma época e 

em circunstâncias específicas. Ao refletirmos sobre tais circunstâncias, é que retomamos a 

frase do pensador espanhol José Ortega y Gasset (1883-1955), em Meditações do Quixote 

(1967), que teve a primeira publicação em 1914: “Eu sou eu e minha circunstância, e se não 

salvo a ela, não me salvo a mim” (ORTEGA Y GASSET, 1967, p. 52). 

Com a publicação dessa obra, em 1914, o crítico adota um ponto de vista 

marcadamente umbilical, que contribuiu para o estabelecimento da fase conhecida como 

perspectivismo (1924-1955). É relevante salientar que as ideias de Ortega y Gasset não são 

inteiramente novas, tendo em vista as contribuições dos estudos de fenomenologia e 

existencialismo, entretanto, o caráter inaugural de sua obra está no modo de tratamento do eu 

juntamente com sua circunstância. O próprio crítico demonstra sua consciência quando elenca 

como pano de fundo de suas discussões teóricas o cenário da Espanha, no qual está imerso. 

Não poderia ser diferente, o salvamento da Espanha é o salvar a si próprio, já que esta 

representa o lugar onde a circunstância opera. 

Assim, quando Ortega y Gasset fala em salvar as circunstâncias, ele ressalta a 

importância de sua compreensão, sem ignorá-las. Essa compreensão, por sua vez, só pode ser 

alcançada à luz da reflexão, isto é, de uma análise sistematizada do texto literário. A respeito 

da relação entre os estudos das “circunstâncias” e de teoria da literatura, Vilson Ribeiro 

Santos, em seu ensaio “O homem e sua circunstância: introdução à filosofia de Ortega y 

Gasset” (1999), conclui: “Portanto, a pretensão de Ortega é devolver os olhos para a teoria. 

Porém, uma teoria que nasça da vida” (SANTOS, 1889, p. 63). 

Acreditamos que a principal discussão a ser fomentada por meio da análise de Santos 

acerca de Ortega, é a abordagem humanizada deste. Para o crítico espanhol, nessa fase, os 

estudos absolutamente imanentistas – preocupados apenas em teorias formalistas, 

desconsiderando as circunstâncias (sociais, políticas, econômicas, culturais, etc) – eram 
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considerados limitados. Dessa maneira, o cerne das preocupações ortegueanas é: “[...] uma 

teoria que nasça da vida” (SANTOS, 1889, p. 63). Em outras palavras, uma teoria que tenha o 

ser humano como ponto de partida.  

  Com foco nas circunstâncias de Lygia Bojunga, estamos cientes de que a autora 

escreve há mais de quarenta anos, tendo vinte quatro obras publicadas. Infelizmente, não 

temos ainda uma biografia oficial da escritora, o que nos leva a buscar outras fontes para 

investigar esses percursos biográficos, como entrevistas, livros sobre a autora, jornais, 

dissertações, teses e visitas de campo (fazemos menção especificamente à Editora e à 

Fundação Casa Lygia Bojunga ou ao Sítio Boa Liga), além dos “Pra você que me lê”, espaço 

dentro das obras em que a escritora conversa com os leitores, e, muitas vezes, revela fatos 

autobiográficos, geralmente, relacionados à história do livro. 

 Não obstante, há uma fonte de pesquisa que comumente vem sendo negligenciada. 

Referimo-nos, em especial, ao espaço autobiográfico que pode ser analisado através do 

conjunto da obra da escritora. Esse espaço autobiográfico, termo cunhado por Philippe 

Lejeune, em O pacto autobiográfico (2014), consiste em um lugar ao qual convergem 

discussões que se referem direta ou indiretamente à biografia do escritor e a sua relação com a 

produção de sua obra.  

A breve biografia desenvolvida na parte inicial do primeiro capítulo foi realizada com 

base nos estudos do espaço autobiográfico, tendo como fonte principal os textos de Lygia 

Bojunga.  

 Vale ressaltar que esses discursos podem ser encontrados na obra ficcional de alguns 

escritores. Consoante Lejeune, essas informações não devem ser vistas apenas como ficção, 

ou ainda, como textos que tocam em questões universais no que diz respeito à condição 

humana, entretanto, devem ser encarados como sombras que se desvelam, verdadeiros 

“fantasmas reveladores de um indivíduo” (LEJEUNE, 2014, p. 50). Nesse contexto, o pacto 

autobiográfico torna-se sinônimo de “pacto fantasmagórico”. Assim, este trabalho pretende se 

concentrar, sobretudo, no espaço autobiográfico em Lygia Bojunga. 

 Partindo de uma investigação mais geral, podemos dizer que a escritora tem textos de 

naturezas distintas inscritos em seu espaço autobiográfico. São eles: livros memorialísticos – 

Livro – um encontro (1988), Feito à mão (1996) e O Rio e eu (1999) –; romances em que a 

escritora constrói sua persona no texto – Fazendo Ana Paz (1991), Paisagem (1992) e 

Retratos de Carolina (2002) –; forma mista ou intermediária (romance e autobiografia 
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literária)12 – Intramuros (2016) –; itinerário sobre a produção da escritora13 – Dos Vinte 1 

(2007) –; os “Pra você que me lê”, presentes em algumas obras.  

 A figura 5 mostra a ilustração da capa de Intramuros (2016), que traz uma fotografia 

de Lygia Bojunga, tirada pelo esposo, Peter. A fotografia foi feita em comemoração dos 84 

anos da escritora.  

 Figura 5 – Capa do livro Intramuros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.casalygiabojunga.com.br/pt/obras.html 

                                                           
12 Supomos que o livro Intramuros tenha traços de romance e de autobiografia literária com base em alguns 

argumentos. O primeiro argumento baseia-se na análise nas ideias de Philippe Lejeune, em O pacto 

autobiográfico, pois, na obra, o teórico afirma que mesmo o escritor não admitindo ser uma ficção 

autobiográfica, a partir dos elementos da obra, o leitor arguto (crítico) pode identificá-los, a partir de elementos 

intra e extraliterários. O segundo baseia-se no depoimento da escritora na quarta capa do livro: “Creio que o 

Intramuros pode ser catalogado como romance, mas, pra mim, tem mais a ver com um depoimento literário, 

digamos assim – um despretensioso relato de como a gente, se perdendo, vai se descobrindo no esforço de 

escrever um livro. Não é uma obra voltada para leitores mirins, e sim para quem se interessa pelo fazer literário e 

pelo cumprimento de um projeto de vida”. O terceiro é o fato de a capa do livro trazer a foto de Lygia Bojunga, 

tirada por Peter, seu esposo. Refletindo sobre essa hipótese, por meio da análise minuciosa da fotografia, 

observamos que a foto escolhida por Lygia para a capa é uma foto sua atual, já com cabelos brancos, com um ar 

reflexivo e tirada na sua Casa no RJ, a Fundação. Assim, podemos inferir que, ao falar desse depoimento 

literário, que funciona como o cumprimento de um projeto de vida, a escritora esteja se referindo a si própria. 
13 Fazemos referência ao itinerário feito por Lygia Bojunga, após a produção de suas vinte obras. Atualmente, são 

vinte quatro. Contudo, ele se diferencia dos demais itinerários, uma vez que, em vez de trazer comentários 

específicos da escritora sobre cada obra, ou ainda, as de sua preferência, a autora decide eleger sua própria 

literatura, para a construção desse itinerário, escolhendo um capítulo ou um trecho de sua preferência para 

compor essa seleção, antecedidos da conversa de Lygia Bojunga com seus leitores na secção “pra você que me 

lê”. Assim, estamos como que colocados diante de uma lente de aumento no texto da escritora, com o objetivo de 

perscrutar suas predileções. Na quarta capa do livro, há uma chamada para os leitores: “Se você já conviveu no 

passado com os personagens de Lygia, aqui está a ocasião para um belo reencontro. Se está lendo Lygia Bojunga 

pela primeira vez, este livro vai apresentar você a um punhado dos mais famosos personagens que ela criou – 

primeiramente para crianças, depois para jovens e adultos”.  
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 O número de obras da autora é mais vasto, contudo selecionamos os que estão 

circunscritos ao espaço autobiográfico em Lygia Bojunga, já que eles dão indícios, de forma 

explícita ou implícita, de suas contribuições para a produção de uma imagem do eu na obra da 

escritora. É importante lembrar que essa imagem do eu não deve ser caracterizada como 

unitária. Sobre isso, o crítico Wander Melo Miranda, em seu texto “A ilusão autobiográfica” 

(1992), comenta sobre textos híbridos que se colocam no entrecruzamento das representações 

literárias e das experiências vividas. Nesse espaço ambíguo, os textos com projeções 

autobiográficas não devem ser considerados como “a representação verídica e fiel de uma 

individualidade, mas como uma forma de encenação ilusória de um eu exclusivo” 

(MIRANDA, 1992, p. 38). 

Ao tomarmos consciência da complexidade dessa imagem do eu, é que percebemos os 

diálogos intra (com as obras entre si da autora) e extratextuais (com elementos fora do texto). 

Portanto, há os textos que estabelecem de forma explícita essa ligação com a imagem do eu, 

que são obras memorialísticas, ou ainda, as conversas mais diretas com os leitores, as quais 

compõem a marca da autora (o “Pra você que me lê”). Também, há os livros que tendem a 

produzir uma imagem do eu implicitamente. Esses escritos estão situados no campo ficcional, 

haja vista que “[...] a autobiografia elucida fenômenos que a ficção deixa numa zona de 

indecisão” (LEJEUNE, 2014, p. 19). 

 Em suma, notamos a relevância da investigação minuciosa do espaço autobiográfico 

em Lygia Bojunga, que nos permite elencar nomes, lugares e situações para a compreensão 

desse universo complexo de escritura bojunguiana. Lygia Bojunga baseia-se em suas 

circunstâncias, assim como Ortega y Gasset. Para pensar a escrita, e, consequentemente, 

materializá-la, a autora parte de suas vivências, inscrevendo-se em um espaço-tempo 

específico. Assim como a Espanha tem um destaque para as reflexões do crítico, as migrações 

da escritora que envolvem, principalmente, os três lugares (Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro 

e Londres) são relevantes para uma investigação profunda. Como está posto na quarta capa da 

obra Dos Vinte 1 (2007), essa investigação é pertinente para os leitores se aproximarem do 

“[...] imaginário fugidio desta singular escritora”.  

 Consoante Ortega y Gasset (1967), sua obra constitui-se como o próprio exemplo da 

presentificação da circunstância, partindo de suas “entranhas”, de seu lugar de origem (a 

Espanha), o qual não se restringe a uma mera influência na vida do crítico, mas antes 

representa um elemento constitutivo de sua formação. Em Lygia Bojunga, essa relação 
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visceral também ocorre de modo tão constante que não se restringe às obras memorialísticas, 

mas adentra o campo ficcional, o que demonstra o grau de importância dado pela escritora às 

suas circunstâncias. O conceito de circunstância será relevante para o detalhamento da 

proposta autobiográfica, dentro da metodologia comparatista utilizada na pesquisa. 

 Sendo assim, Ortega dá ênfase à condição humana que é trazida à baila das discussões 

sobre teoria literária. Lygia Bojunga constrói seus textos literários sob o mesmo viés. Por fim, 

encerramos com um trecho do ensaio de Juan Escámez Sánchez sobre o crítico espanhol, 

presente na obra intitulada Ortega y Gasset (2010), pertencente à Coleção Educadores:  

 

A interpretação que Ortega faz de sua própria filosofia impede que a consideremos 

um sistema, menos ainda um sistema fechado. O pensamento de Ortega, focado no 

problema da Espanha, possui o dinamismo de uma busca incessante de soluções, 

tanto exigiu dos especialistas notáveis esforços para estabelecer as diferentes etapas 

dessa evolução (SÁNCHEZ, 2010, p. 18). 
 

 Mais uma vez, o dinamismo de Ortega y Gasset no que tange à crítica literária se 

assemelha ao aspecto fugidio dos textos literários de Lygia Bojunga. A complexidade da 

escritora brasileira começa pela dificuldade de definição do público-alvo de sua obra e 

termina pela multiplicidade de eus que se dispersam de diferentes maneiras no conjunto da 

obra da autora.  

Assim, seja pelo discurso indireto (narradores), seja pelo direto (fala dos personagens), 

suas narrativas que levam os leitores à reflexão continuam a envolver um público de todas as 

idades, uma vez que suas histórias não tratam de peripécias intimistas inacessíveis, pois a 

autora tem como objetivo o humano, a começar por si própria, que geralmente funde o 

discurso ficcional com o autobiográfico em suas narrativas. 

Lygia Bojunga mostra-nos um exemplo disso através da voz de uma personagem que, 

na verdade, é a construção de uma persona, pois a própria autora se coloca como personagem 

da narrativa, em sua última obra Intramuros (2016). Lygia-personagem comenta: “[...] 

Intramuros é [...] uma espécie de depoimento literário, digamos assim, um despretensioso 

relato de como a gente, se perdendo, vai se achando no esforço de escrever um livro” 

(BOJUNGA, 2016, p. 180). Dentro dessa possibilidade de romance, como coloca a autora, ela 

expõe seu depoimento literário, compartilhando suas vivências, num entrecruzamento do 

discurso ficcional com o autobiográfico.  

É importante ressaltar que essa dinâmica perder-achar, está ligada ao ato de escrever, 

pois a escritora sugere que a escritura envolve dois processos opostos: a intuição e a 

racionalidade – o primeiro, que se refere à expressão “se perdendo”, ou ainda, sendo guiado 
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por um processo mais intuitivo, enquanto o segundo, que se relaciona à expressão “se 

achando”, remete à noção de trabalho, visto através do vocábulo “esforço”. 

Essa busca do equilíbrio perfeito entre imaginação e técnica (trabalho) é também 

mencionada em um livro de publicação anterior, na reedição do livro Tchau (1984), o qual 

teve como acréscimo o “Pra você que me lê” no início do livro: 

 

Quantas vezes já se disse, não é mesmo, que inspiração é sinônimo de trabalho, e 

mais trabalho, e mais trabalho. Eu concordo. Mas, pra começar o meu trabalho, eu 

preciso de um estímulo que, feito um palito de fósforo, risque a minha imaginação 

produzindo a faísca e, em seguida, a chama que vai clarear o caminho. É a partir 

desse risco que eu crio, que eu procuro dar vida aos meus personagens e, se consigo, 

eles passam a dar vida aos meus livros (BOJUNGA, 2015, p. 16). 
 

Lygia Bojunga não excluiu da escrita o processo mais intuitivo. Do contrário, para a 

escritora, ele antecede a etapa do trabalho. Ligada a essa noção, ela cita um grupo de palavras 

que reforçam essa ideia, como por exemplo, “inspiração”, “estímulo” e “imaginação”, que 

têm o mesmo campo semântico. No terceiro capítulo, vamos aprofundar essa pesquisa, ao 

desenvolver o conceito de imaginação, tendo como base a obra Imaginação (1982), de Jean-

Paul Sartre. 

Em suma, ao longo das obras da escritora, passando por memórias, contos, romances, 

depoimentos literários e peças de teatro, pouco a pouco Lygia vai compondo sua poética, uma 

poética do eu, de um eu que tateia para se encontrar no processo de escrita literária.  

 No segundo capítulo, nosso objetivo é adentrar de forma mais profunda ao projeto de 

criação literária de Lygia Bojunga, de modo que iremos analisar seu método no que diz 

respeito ao ato de escrever. Consequentemente, será possível organizar as considerações e os 

ensinamentos da escritora acerca do fazer literário distribuídos ao longo de suas obras. 
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3 LYGIA BOJUNGA E O PROCESSO DE CRIAÇÃO LITERÁRIA  

 

“Cada um cria de um jeito, já que “cada um é outro”, 

como se diz lá em Minas. O problema é que, às vezes, a 

gente custa à beça pra encontrar o nosso jeito. Acho que 

é ouvindo contar do jeito que cada um cria, prestando 

atenção no jeito que o outro criou, que – um dia – a 

gente acaba encontrando o jeito que a gente tem pra 

criar.” (BOJUNGA, 2015, p. 16-17) 

 

Em A arte de escrever (2010), Arthur Schopenhauer procura definir estilo. Para o 

filósofo, o estilo tem uma ligação com o espírito, e não com o corpo, haja vista o primeiro 

elemento se referir às idiossincrasias de cada escritor, as quais não podem ser imitadas, tendo 

em vista seu caráter individual. Ele acrescenta que qualquer possibilidade de cópia funciona 

como uma máscara, visto que por mais que seja belo o estilo de outrem, a cópia deste “[...] 

torna-se pouco depois insípida e insuportável porque não tem vida, de modo que mesmo o 

rosto vivo mais feio é melhor do que ela” (SCHOPENHAEUR, 2010, p. 79). 

Assim sendo, neste capítulo, vamos refletir sobre o processo de criação literária de 

acordo com o estilo de Lygia Bojunga. O conceito de estilo é um dos mais discutidos pelos 

escritores no que se refere ao ato de escrever. É o estilo que determina se o escritor se 

assemelha ou se distancia do campo literário já consolidado. 

Sobre essas questões, o lingüista Dominique Maingueneau (2001) menciona: 

 

Ao relacionarmos o escritor a seu espaço institucional, esforçamo-nos por mostrar o 

caráter ilusório de uma oposição entre uma individualidade criadora e uma 

sociedade concebida como um bloco. Nem por isso invalidaremos a existência dos 

criadores no funcionamento de um campo literário. A Literatura como configuração 

institucional condiciona os comportamentos, mas para criar, o escritor deve explorar 

esse condicionamento e inferir nele. As obras emergem em percursos biográficos 

singulares, porém esses percursos definem e pressupõem um estado determinado do 

campo (MAINGUENEAU, 2001, p. 46). 
 

 O linguista francês levanta questões importantes em relação ao processo de criação 

literária dos escritores de um modo geral. Em primeiro lugar, a maioria deles enfrenta um 

questionamento: imitar os escritores já canônicos ou buscar a originalidade? Os canônicos são 

mesmo originais?  

 A respeito disso, em Literatura Comparada: História, Teoria e Crítica (1997), Sandra 

Nitrini tece considerações acerca do conceito de originalidade com base em Paul Valéry. 

Segundo o poeta, a originalidade é um caso de assimilação, que pode ser comparada com um 

“caso de estômago”. Tomando como empréstimo a metáfora digestiva, a originalidade 
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consiste em assimilar as “substâncias dos outros” de maneira que esses elementos fiquem 

imperceptíveis na escrita, conduzindo o escritor a sua própria identidade. É o que diferencia 

do conceito de plágio, pois, consoante à crítica literária: “O ato de criação opõe-se ao plágio, 

cujo sistema falho de digestão desencadeia um mimetismo extrínseco, deixando visíveis os 

pedaços da ‘substância dos outros” (NITRINI, 2015, p. 135) Neste caso, não houve 

assimilação, de fato; o escritor limitou-se a copiar elementos de outros sem buscar 

desenvolver um trabalho estético próprio. 

 Tendo em vista os escritores que servem de referência a outros, é que o campo literário 

vai se consolidando. Dominique Maingueneau, sobre o campo literário, é consciente de que 

este também condiciona o comportamento dos novos escritores, já que determinadas obras 

passam a ser referência para nortear a escrita de escritores principiantes. O próprio uso dos 

gêneros literários serve como padrão para o que se intenciona inscrever, uma vez que, por 

exemplo, ao lermos um romance, espera-se estar diante de uma narrativa longa. Contudo, isso 

não é uma regra intransponível. Não se pode excluir o processo de liberdade criadora possível 

a cada autor, de maneira a retirar a possibilidade de interferência do escritor à configuração 

institucional do campo já existente.  

 Essa liberdade criadora pode e deve existir, tendo em vista que cada escritor, mesmo 

que esteja inserido no mesmo período histórico e no mesmo espaço físico de outro(s), possui 

um percurso biográfico singular, ou seja, suas vivências são únicas e intransferíveis. Portanto, 

as percepções são distintas e variadas, influenciando para que cada escritor, mesmo que possa 

se assemelhar ao estilo de outro, tenha sua própria identidade no que tange à escrita. 

Muitas vezes, o conceito de “percursos biográficos singulares”, no que diz respeito à 

produção literária, é visto de forma preconceituosa. Acerca desse assunto, Dominique 

Maingueneau assevera que essa relação não se resume a uma ingênua utilização de 

sentimentos íntimos na escrita, ou ainda, descrições vagas de casos particulares do autor, sem 

o devido trabalho estético.  

 

O preconceito supõe que um homem se torna autor se possui o dom de “exprimir” 

esteticamente seus sofrimentos e suas alegrias. Nessa concepção, existiriam, por um 

lado, as experiências da vida, por outro, flutuando em algum éter, as obras que 

pretensamente os representam de maneira mais ou menos disfarçada 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 46). 

 

 Lygia Bojunga sempre teve consciência de quanto é difícil desenvolver um estilo de 

escrever, e comenta sobre isso no “Pra você que me lê” da reedição do livro Tchau (1984), 

pela editora Casa Lygia Bojunga. 
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Cada um cria de um jeito, já que “cada um é outro”, como se diz lá em Minas. O 

problema é que, às vezes, a gente custa à beça pra encontrar o nosso jeito. Acho que 

é ouvindo contar do jeito que cada um cria, prestando atenção no jeito que o outro 

criou, que – um dia – a gente acaba encontrando o jeito que a gente tem pra criar 

(BOJUNGA, 2015, p. 16-17). 

 

 Com seu tom coloquial, tanto de contar histórias quanto de conversar com seus 

leitores, nesse trecho, Lygia Bojunga retoma alguns conceitos relevantes para o universo 

literário, como é o caso do conceito de influência, o qual perpassa o ofício da escrita, e ainda, 

o de estilo, que ela chama de “jeito” que cada escritor tem de criar. 

De acordo com Cionarescu (apud NITRINI, 2015), o conceito de influência na 

acepção de ordem qualitativa é “resultado artístico autônomo de uma relação de contato”. Tal 

conceituação se aproxima da definição dada por Lygia Bojunga. 

Para ambos, a escrita é um processo, ao mesmo tempo, coletivo e individual, em que o 

escritor tem contato com outras obras literárias, já que todo escritor é antes de tudo um leitor, 

mas não deixa de se colocar de modo próprio e individual, ainda que outras obras e escritores 

sejam referência para ele.  

Nesse processo, é relevante ressaltar a diferença entre os conceitos de influência e de 

imitação. Para tanto, Sandra Nitrini comenta: “Nesse caso, o matiz que diferencia as duas 

noções de composição, a episódios, a procedimentos, ou tropos bem determinados, enquanto a 

influência denuncia a presença de uma transmissão menos material, mais difícil de se apontar 

[...]” (NITRINI, 2015, p. 127). Sendo assim, é necessário esclarecer a diferença entre estas 

noções de composição: enquanto a influência permite que o outro esteja presente na escrita, 

dissolvido na linguagem do autor, em busca da construção de um estilo original, sem 

necessariamente copiá-lo, a imitação, tomando como base a retórica do Renascimento, 

segundo Aristóteles (2014), diz respeito à imitação dos antigos, ou seja, buscando escrever de 

forma aproximada das grandes obras de referência. 

Em síntese, Lygia Bojunga é uma escritora brasileira que contribuiu com obras de 

cunho metalinguístico. A autora, além da vasta obra ficcional, desenvolveu livros que 

abordam a temática do processo de criação literária, perpassando por assuntos como o estilo e 

o labor de escrever uma obra. As obras mais conhecidas são: a “trilogia do livro” – Livro – um 

encontro (1988), Fazendo Ana Paz (1991) e Paisagem (1992) –, e ainda, Intramuros (2016), 

obra híbrida.  
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3.1 A metalinguagem na escrita híbrida de Lygia Bojunga 

 

O processo de criação literária é uma temática recorrente no conjunto da obra de Lygia 

Bojunga. Mais que isso, ela demonstra verdadeira predileção pelo tema. Embora não seja o 

único foco deste trabalho, vale ressaltar que, no sentido mais amplo, a escritora também 

reflete sobre as criações artísticas, de um modo geral, como é o caso da pintura e da escultura 

que podemos exemplificar com as obras O meu amigo pintor (1987) e Nós três (1987), 

respectivamente.  

 No primeiro livro, um dos protagonistas é um pintor que se suicida, deixando seu 

amigo Cláudio cheio de dúvidas acerca da vida e da morte. Enquanto, no segundo livro, a 

personagem Mariana é uma escultora que mora em uma praia deserta numa casa simples, 

onde faz suas esculturas, em geral, de animais, plantas e pessoas, mas que, após assassinar 

Davi, seu amante que quis deixá-la, não consegue mais fazer nenhuma escultura. Tais 

constatações nos levam a perceber que ambas as obras, além de possuírem um tom 

metalinguístico, são carregadas de forte teor dramático. 

 É curioso que desde as primeiras publicações de Lygia a metalinguagem está presente. 

Podemos observá-la através de Raquel, em A Bolsa Amarela (1976), uma garota que desejava 

ter nascido menino e queria ser escritora. Posteriormente, a autora publica na sequência as 

obras: Livro – um encontro (1988), Fazendo Ana Paz (1991) e Paisagem (1992), que ficaram 

conhecidas como a “trilogia do livro” sobre a sua própria relação com: a leitura, a escrita e a 

recepção dos leitores.  

Por conseguinte, quatro anos depois publica Feito à mão (1996), obra memorialística 

que aborda sua relação com o artesanato do livro. A obra centra-se no processo de feitura do 

livro, o qual está diretamente ligado ao processo de criação literária de Lygia. Em O Rio e eu 

(1999), outro livro de cunho memorialístico, o objetivo da autora é contar sua proximidade 

com o Rio de Janeiro, atribuindo a essa relação a origem de seu processo imaginativo 

juntamente com o desejo de contar/vivenciar histórias.  

É apenas com a publicação de Retratos de Carolina (2002) – ano da criação da Editora 

e da Fundação Casa Lygia Bojunga – que surge o primeiro “Pra você que me lê” (um espaço 

entre escritora e leitores com um tom de conversa íntima, em que geralmente Lygia revela um 

“segredo” ou acrescenta algo de sua vida, ligado à história do livro). Semelhante ao que faz o 

escritor Ziraldo Alves Pinto em alguns de seus livros com “Conversa de fim de livro”. 
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 Por fim, em Intramuros (2016), a escritora retoma o diálogo com a pintura e tece uma 

narrativa constitutivamente redigida sob o crivo da metalinguagem. Na obra, a escritora-

personagem insere-se na história para contar não somente o processo de criação literária desta 

obra, como ocorreu em Fazendo Ana Paz, mas também realiza um depoimento literário de sua 

vida e obra concomitantemente. Citamos um trecho para ilustrar esse entrecruzamento de vida 

e obra: 

 
Freei a volúpia: ao chamar a Nicolina pra tal “conversinha importante”, eu já tinha 

relido tudo o que escrevi até hoje pro Intramuros e já tinha feito uma seleção das 

narrativas e diálogos que me pareceram vivos. Não como boa literatura, se é que 

literatura o Intramuros é, mas como uma... uma espécie de depoimento literário, 

digamos assim, um despretensioso relato de como a gente, se perdendo, vai se 

achando no esforço de escrever um livro (2016, p. 180). 
 

Neste trecho, Lygia Bojunga evidencia que nem tudo que ela escreve é publicado. No 

processo de criação literária da autora, ela faz uma seleção dos trechos em que ela considera 

“vivos”, isto é, que, de acordo com sua terminologia, têm uma força narrativa. Dentro desse 

processo, a escritora elimina o que considera desnecessário. Em Intramuros, Lygia Bojunga 

comenta sobre seu impulso destruidor: 

 
E não é que, de repente, olhando pro belo presente, fui assaltada por uma vontade 

tão forte!, vontade que tinha até cara de compulsão: arrancar do caderno os pedaços 

de vida que eu tinha botado lá dentro. 
Era tão fácil satisfazer a vontade! Um e outro puxão mais forte, e pronto! 
Depois era só o alívio de ir rasgando página... por página... 
Sentir alívio é bom, não é? 
Rasgar/deletar vidas inventadas, ou simplesmente episódios inteiros das vidas foi 

um alívio que comecei a experimentar (me habituar?) desde que resolvi não escrever 

mais sob pressão (BOJUNGA, 2016, p. 120). 
 

 A vontade destrutiva de Lygia Bojunga está ligada ao seu processo de escrita e 

reescrita. Todo escritor tem seus métodos de lidar com a lapidação do texto, inclusive, 

eliminando-o como um todo, como faz a autora. 

Este capítulo centrar-se-á na última obra lançada pela escritora, tendo em vista que ela 

dá abertura para a retomada do conjunto de sua obra, além de viabilizar as discussões sobre a 

biografia de Lygia. Portanto, o objetivo é analisar a presença da metalinguagem na escrita 

híbrida de Lygia Bojunga. 

 A noção de metalinguagem aqui utilizada refere-se ao conceito de “sobrescrever”, que 

consiste, de acordo com Samira Chalhub, na obra Metalinguagem (1997) com “Um ‘diz-

fazimento’, um dizer que faz o dito e desfaz o repetido” (CHALHUB, 1997, p. 61). Dessa 

forma, a própria autora faz uso de um neologismo na tentativa de explicar essa nova hipótese 



74 

 

 
 

acerca da escritura. Temos um “diz-fazimento” no lugar de um “des-fazimento”, assim, 

Chalhub realiza um trocadilho com os prefixos a fim de propor um novo conceito que 

possibilita a distinção de significados. Enquanto este se refere ao ato de desfazer algo, anular 

a produção realizada, aquele diz respeito ao falar sobre o fazer literário, neste caso. Tal 

proposta tem o intuito de criar um espaço inusitado que se utiliza da linguagem para isso.  

 Nesse contexto, Chalhub faz questão de esclarecer a distinção entre os termos 

“sobrescrever” e “sobre escrever”: 

 
Quando o texto não apenas diz, mas opera metalinguisticamente, temos não só o 

tema, mas o tema estruturado na feitura do texto, de tal forma que fica impossível 

separar o procedimento do que diz. Na verdade, um sobreescrever, diferente de um 

sobre escrever. Este é um dizer sobre algo, sem mostrar como se faz, aquele é o 

mostrar o que está dizendo (CHALHUB, 1997, p. 63). 

 

 Sendo assim, os discursos sobre o fazer literário são inerentes à estruturação de obras 

metalinguísticas. Devido a esses discursos, tais obras não possuem enredos que deem ênfase à 

ação, gerando grandes peripécias para os seus personagens.  

O Intramuros é um livro essencialmente metalinguístico, sua proposta é tecer um 

depoimento da autora, o qual se mescla com o enredo da história e das personagens que vão 

surgindo, ao longo do processo de criação literária. Dessa vez, o “Pra você que me lê” – 

espaço em que a escritora conversa com os leitores, já explicado anteriormente – deixa de ter 

um lugar secundário, ou ainda, deixa de ser um elemento anexo que, em geral, vinha no início 

ou no final, passando a compor a parte principal do texto. Na obra, o “Pra você que me lê” 

ganha o espaço principal, ao iniciar com essa inscrição na primeira página do livro e encerrar 

apenas na última página da obra com a característica frase da autora: “Até o próximo 

encontro”. Dessa perspectiva, a escritora, do início ao fim, entrecruza realidade e ficção, vida 

e obra. 

A abertura do livro situa os leitores com relação à estruturação da obra: 

 

Hoje, afinal, retorno ao nosso espaço, desta vez por uma circunstância nova: antes, 

eu costumava vir até aqui pra te contar uma coisa ou outra de um livro meu que você 

tinha acabado de ler ou que estava recém-começado. Então, eu te contava um fato 

qualquer que tinha influenciado a feitura do livro, ou uma ou outra passagem da 

minha vida relacionada, em geral, ao trabalho que realizo. E aí, apesar de um certo 

sentimento de culpa que volta e meia me assaltava por eu estar me intrometendo na 

“morada” dos meus personagens (às vezes tão intrometida que me misturava na vida 

deles), fui avançando nessa prática, conforme você vai ver daqui a pouco 

(BOJUNGA, 2016, p. 7-8). 
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Lygia Bojunga não tem receio de admitir sua intromissão na vida de seus personagens, 

nem se impõe a necessidade de imparcialidade na escrita ficcional. Não obstante, utiliza-se 

dessa intromissão, que tacitamente se torna um hábito, para compor seu estilo, leve e 

descontraído. Ele nos conduz por uma dupla narrativa: a ficcional e a autobiográfica.  

A discussão entre realidade e ficção é um tema que suscita vários questionamentos 

para a crítica literária. Dentre essas questões, surgem preconceitos a respeito do assunto, 

como já mencionamos anteriormente. No entanto, os estudos literários podem nos esclarecer 

algumas questões; é o que nos aponta Dominique Maingueneau, no capítulo “Vida e obra” de 

seu livro O contexto da obra literária (1995), ao comentar sobre essa “difícil união”:  

 
Cabe então à história literária tecer correspondências entre as fases da criação e os 

acontecimentos da vida. Na realidade, a obra está fora de seu “contexto” biográfico, 

não é o belo que a literatura participa da vida do escritor. O que se deve levar em 

consideração não é a obra fora da vida, nem a vida fora da obra, mas sua difícil 

união (MAINGUENEAU, 1995, p. 46). 
 

As contribuições de Maingueneau sobre o assunto esclarecem que as correspondências 

entre vida e obra não se restringem a uma relação causalista, que se limita a usar fatos 

biográficos na obra ficcional sem um labor estético. No âmbito da ficção, não é apenas o que 

é dito – o conteúdo – que é relevante, mas, principalmente, o trabalho estético com a 

linguagem. Portanto, essa relação direta inviabiliza a possibilidade de existência de 

literariedade no texto. Esse conceito explica-se pelo fato de que “[...] o objeto do estudo 

literário não é a literatura, mas a literariedade, isto é, aquilo que torna determinada obra uma 

obra literária”, segundo Roman Jakobson (1971 apud SOUZA, 2004, p. 48). 

A complexidade deste estudo, por sua vez, reside na “difícil união” 

(MAINGUENEAU, 1995, p. 46) entre vida e obra, em um entrecruzamento que valoriza não 

apenas uma ou outra.  

 A afirmação de Maingueneau refere-se à relação existente entre vida e obra dos 

escritores inseridos em um campo literário. Nesse caso, os percursos biográficos singulares 

determinam esse campo, já que este é construído a partir da produção de escritores, levando 

em consideração suas tendências e estilos no que tange ao processo de criação literária. 

Acerca desse assunto, ele assevera que essa relação não se resume à descrição vaga de casos 

particulares do autor. 

Diante desse panorama, é inegável uma associação entre a narrativa metalinguística de 

Lygia Bojunga, que se constitui como uma forma intermediária entre romance e autobiografia, 

com suas experiências pessoais de leitura e de escrita. A propósito, Mario Vargas Llosa, em 
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sua obra Cartas a um jovem escritor: toda vida merece um livro (2006), reafirma a interação 

existente entre aspectos biográficos e literários. Nessa obra, o autor levanta a proposição de 

que, em geral, nos textos literários dos escritores há “sementes íntimas”. 

 

Tenho uma resposta, que terá que ser bastante nuançada de modo a não resultar 

numa pura falácia. A raiz de todas as histórias está na experiência de quem as 

inventa; o que se viveu é a fonte que irriga a ficção. Isso não significa, é claro, que 

um romance seja sempre uma biografia dissimulada do seu autor, mas, sim, que em 

toda ficção, mesmo na mais livremente concebida, é possível rastrear um ponto de 

partida, uma semente íntima, visceralmente ligada à soma de vivências de quem a 

forjou (LLOSA, 2006, p. 19). 
 

As ideias discutidas por Llosa, longe de reduzirem a escritura a uma proposta 

causalista, que se restringe a buscar fatos da vida do autor na obra, evidenciam que a escrita 

literária é uma atividade humana e que o escritor é um sujeito histórico. Nesse caso, seria 

incoerente desconsiderar as vivências dos escritores como objeto de estudo para a pesquisa de 

obras literárias, bem como os percursos biográficos de Lygia para a compreensão das 

propostas da autora, no que concerne à sua escrita. Logo, esta pesquisa ambiciona compor 

uma análise que compreenda os domínios interdisciplinares – os discursos intra e 

extradiscursivos –, de uma perspectiva comparativo-crítica. 

Destarte, Intramuros pretende contar a história de Nicolina e os conflitos que ela 

enfrenta desde criança, quando ainda morava com os pais, antes de ficar órfã, até virar 

modelo, conhecer Hortência, mulher que a ajudará a se tornar uma modelo famosa, e Vinícius, 

sua grande paixão. Entretanto, não estamos tratando de uma história linear, mas de fragmentos 

de histórias, de diálogos e de monólogos de personagens que são costurados pela linha e 

agulha da Lygia-artesã. Como a própria escritora ressalta, ela foi avançando na prática de 

adentrar na “morada de seus personagens”, nos livros que pouco a pouco ela constrói. Tanto 

que, nesta obra, ela admite que quanto mais buscava Nicolina e a trama ficcional que se 

enreda ao redor dela, mais ela escavava dentro de si: 

 

Só que... de uns tempos pra cá começou uma interferência danada nos nossos 

encontros. Era só eu começar a pensar em você que, em vez de te situar no galpão, 

ou na horta do Intramuros, ou numa praia do Rio, ou na casa da Hortência, ou em 

Nova York, eu ia pra outros cenários muito diferentes: os meus. Não só os cenários 

de agora, mas, sobretudo, os da minha infância, lá no extremo sul do Brasil. Sem me 

dar conta, fui me demorando cada vez mais naqueles cenários, escavando, 

rememorando, recriando episódios vividos; e ia me surpreendendo cada vez mais 

com uma impressão que crescia: quanto mais eu me demorava numa escavação que 

fazia, mais detalhes do episódio ressurgiam. E lá se ia a manhã todinha nesse 

trabalho arqueológico que eu fazia (BOJUNGA, 2016, p. 165). 
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 Nesse trecho, Lygia Bojunga admite que o ato de escrever – sua paixão –, não pode se 

dissociar completamente de sua vida. A escrita ficcional atravessa a mão que escreve, de 

modo que suas vivências não são desconsideradas em prol de uma escrita imparcial. Assim, 

ela faz desses atravessamentos um entrecruzamento de realidade e ficção que compõe seu 

estilo e sua escritura.  

 O estilo da autora é reforçado pela personagem Nicolina na obra, quando esta comenta 

a respeito da forma da escritora compor a obra Intramuros, que ora trata da tessitura da 

história das personagens, ora tece uma escrita de si (de sua vida, geralmente, de sua vida no 

ofício de fazer livro). No texto “A interpretação da obra literária”, de Alfredo Bosi, dentre as 

categorias discutidas nele, o crítico fala acerca da “perspectiva” e do “tom”, de modo que a 

primeira se refere ao foco narrativo da obra, enquanto a segunda “[...] designa em literatura as 

modalidades afetivas da expressão” (BOSI, 1988, p. 279). Dessa maneira, a obra Intramuros 

possui mais de uma “perspectiva”, ora sendo contada pela escritora-personagem (Lygia), ora 

por Nicolina (personagem). No caso do “tom”, fica evidente seu teor metalinguístico que é 

inerente à composição de uma obra híbrida, que funde o discurso ficcional com o 

autobiográfico. Este excerto evidencia o tom metalinguístico da obra: 

 

Fiquei acompanhando o rumo delas enquanto tentava resolver a data da minha 

próxima volta pro Rio, quando percebi uma nuvem se aproximando muito mais 

depressa do que as outras. Não resisti à ideia de que era o Vinícius que vinha nela. E 

mais: com pressa de me encontrar. 
Foi só ele saltar da nuvem que senti dentro de mim a perturbação que vinha 

estampada no rosto dele. 
Parou na minha frente. Não me olhou nem falou, só se abraçou comigo e assim 

ficou. Afinal, se afastou, mas permaneceu cabisbaixo, a fisionomia contraída, a 

respiração meio descontrolada. 
Meu deus, que diferença! Que rapaz simpático e alegre o daquela outra vez! E, 

agora... isto? 
De repente, levantou a cabeça e se entregou a uma torrente de palavras:  
É incrível! Até o fim ela me faz perder a cabeça. Depois que eu nocauteei aquele 

cara... lembra? Eu te contei, lembra?, quando eu fui pra cima dele distribuindo 

porrada a torto e a direito? Pois é, naquela ocasião eu prometi a mim mesmo que 

nunca mais eu partia pra uma violência daquelas. E não é que agora eu parti de 

novo? E justo pra cima dela! Me atraquei com a Nicolina que nem eu me atraquei 

com aquele cara já faz uns cinco anos (BOJUNGA, 2016, p. 60-70). 
 

 Este excerto evidencia claramente a fusão dos discursos: ficcional e autobiográfico, 

sem sequer colocar nenhuma demarcação gráfica, como a mudança de tópicos ou capítulos no 

livro, oscilando entre um discurso e outro. Na citação, a persona de Lygia Bojunga menciona 
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o aparecimento súbito de Vinícius, seu personagem, já com outro temperamento. De repente, 

o leitor tem uma surpresa quando o próprio personagem passa a ter voz e começa a falar. 

No fim da narrativa, o discurso autobiográfico de Lygia Bojunga acentua-se no 

formato de um depoimento literário e ganha destaque dentro de uma obra com pretensões 

ficcionais. Tal fato, inevitavelmente, conduz o leitor a lançar um olhar sobre a vida da autora. 

Contudo, é um erro considerar que a escritora, na tentativa de contar sua vida nos “buracos” 

da escrita, fala de um eu único. A respeito dessas reflexões, Wander Melo Miranda, em seu 

texto “A ilusão autobiográfica”, comenta sobre textos híbridos que se colocam no 

entrecruzamento das representações literárias e experiências vividas. Pontua ainda acerca da 

variação dos textos autobiográficos, os quais, de acordo com um maior ou menor grau de 

criatividade, fazem perceber a ilusão autobiográfica e, consequentemente, desmascarar a 

concepção idealista de fidelidade completa. 

Consoante o crítico, a autobiografia não deve ser considerada como a “representação 

verídica e fiel de uma individualidade, mas como forma de encenação ilusória de um eu 

exclusivo” (MIRANDA, 1992, p. 38). Portanto, tanto as contribuições de Dominique 

Maingueneau quanto as de Wander Melo Miranda trazem à baila a complexidade de se 

estudar os aspectos autobiográficos dos escritores, ligados às suas respectivas obras literárias.  

Em suma, a escritora viabiliza essa leitura de sua obra a partir do momento em que 

afirma sua dificuldade de se encontrar, o que, por sua vez, possibilita também a percepção de 

que esse eu mencionado não é uno, mas que só pode se encontrar em meio ao processo de 

criação literária. 

De acordo com Wander Melo Miranda (1992), os dois conceitos estão relacionados, o 

de “encenação ilusória de eu exclusivo” e o de um eu fragmentário, já que ambos consistem 

no desdobramento do autor em vários eus, isto é, em personagens e figuras distintas. Como 

exemplo, podemos citar: a Lygia escritora, a Lygia-personagem (persona do texto) e a Lygia 

leitora da própria obra. Temos aí, portanto, pelo menos três desdobramentos de um eu. 

 

3.2 Lygia Bojunga: uma escritora-pintora 

 

 O “Pra você que me lê” é um espaço informal que a escritora Lygia Bojunga criou 

para estender a conversa com os leitores para além-livro. Sobre esse espaço, na reedição do 

livro Tchau, em 2003, ela comenta: “Pra você que me lê foi um jeito que procurei pra ir 
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estreitando mais e mais essa relação pra mim tão gostosa: a que eu tenho com você, que me 

lê” (BOJUNGA, 2015, p. 09). 

 Esse ímpeto de conversar com o leitor e de contar um pequeno relato sobre a história 

do livro e de seu processo de feitura, contribui para a consolidação do estilo da autora, em um 

tom simples e coloquial, ao qual ela se refere numa entrevista, remetendo-se à seleção que fez 

sobre o uso de linguagem em seus textos ficcionais: “Foi essa a maneira que eu escolhi – entre 

as várias que existem – de vestir a minha literatura” (SANDRONI, 1987, p. 171).  

 É curioso saber que esse espaço foi criado também por uma necessidade da própria 

escritora, ao afirmar que quando fecha um livro, as dúvidas que surgem não são concernentes 

às personagens, mas ao processo de elaboração do próprio livro. Tal curiosidade é um fator 

relevante com que a autora justifica, no “Pra você que me lê” da obra O meu amigo pintor 

(1987), seu interesse em se tornar editora, desde a publicação de Retratos de Carolina, em 

2002. 

 

[...] Mas – numa pausa que eu dou na leitura, ou na hora que fecho o livro pra 

atender a outra ocupação – não é só a lembrança dos personagens que fica chamando 

a minha imaginação de volta, é também a curiosidade pela história daquele livro: 

como é que tem sido a vida dele? desde o dia em que se tornou guardião da história 

que uma escritora escreveu pra ele contar? por onde ele andou? quantas vezes 

mudou de cara? de casa? de cidade? de país? 
Às vezes fico pensando o quanto-e-de-que-jeito essa curiosidade que eu tenho pela 

história dos livros que leio me empurrou, não só pra querer publicar meus próprios 

livros e, assim, ficar conhecendo, tintim por tintim, os caminhos que eles têm que 

percorrer até chegar a você, que me lê, mas me empurrando também pra esse hábito 

que peguei: vir te contar um pedaço – talvez um superpedacinho só – da história do 

livro que você pegou pra ler (Idem, p. 90-91). 
 

 Portanto, esse espaço possibilita a exposição da estruturação da obra de Lygia Bojunga 

e de seu estilo, geralmente, marcado por diálogos. Nessa conversa, a autora considera a “[...] 

intimidade deste espaço” (Idem, p. 89) para contar pequenas revelações, em tom de segredo, 

sobre a história do livro que, muitas vezes, passa pelas vivências e os percursos da escritora.  

Desse modo, as investigações dos “Pra você que me lê” direcionaram-nos para a 

releitura das obras. Assim, pudemos reencontrar com informações que, outrora, passaram 

despercebidas. Em 2012, Lygia Bojunga fez uma reedição do livro Tchau pela sua editora, 

Casa Lygia Bojunga. Na produção da nova capa do livro, foi colocada a pintura A solitária 

(1896), de Edvard Munch, pintor norueguês, para a ilustração. A respeito das reflexões da 

escritora sobre a proximidade que as artes plásticas têm de seu processo de criação literária, 

Lygia pontua: “Ali estava a imagem criada pela mão de um pintor me relevando, em outra 
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linguagem, o mesmo que a minha mão de escritora tinha procurado pintar nos meus contos” 

(BOJUNGA, 2015, p. 14). 

A figura 6 traz a ilustração da tela A solitária, de Edvard Munch na capa do livro 

Tchau (2015), de Lygia Bojunga. 

 

Figura 6 – Capa do livro Tchau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.casalygiabojunga.com.br/pt/obras.html 

 

Nessa passagem, a autora não só revela essa proximidade, mas também o 

entrecruzamento das linguagens (literatura e pintura). Para isso, a escritora inverte os verbos, 

ao invés de dizer que tinha procurado escrever nos seus contos, é importante repetir, ela diz: 

“[...] tinha procurado pintar nos meus contos” (BOJUNGA, 2015, p. 14 – negrito nosso). 

Nessa citação, a relação entre literatura e pintura é clara. Sem dúvida, em sua opinião, a 

escritora aproxima as duas atividades artísticas de modo que, para ela, tanto a literatura se 

mostra capaz de formar imagens quanto a pintura se revela capaz de contar histórias. Para ela, 

linguagens distintas podem falar sobre a mesma temática: “Por que então não me sentir 

tomada pela sensação de familiaridade se o pintor e eu falávamos de uma mesma sentença a 

ser cumprida: a solidão” (Idem, p. 15). 

 Diante desse contexto, a opinião acerca do êxito dessa possibilidade de diálogo entre 

literatura e pintura não é unânime. Em O Sol e o Peixe (2015), de Virgínia Woolf, a escritora 

inglesa reprova pintores e pinturas que pretendem contar uma história.  
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Mas os pintores perdem sua capacidade assim que tentam falar. Eles precisam dizer 

o que têm para dizer mudando os verdes em azuis, pondo uma camada em cima da 

outra. Eles precisam trançar seus feitiços como uma cavala atrás do vidro de um 

aquário, em silêncio, misteriosamente. Deixe-os levantar o vidro e começar a falar 

que o feitiço se quebra. Uma pintura que conta uma história é tão patética e absurda 

quanto um truque feito por um cachorro, e nós o aplaudimos apenas porque sabemos 

que é tão difícil para um pintor contar uma história com seu pincel quanto o é para 

um cão pastor equilibrar uma bolacha no nariz (WOOLF, 2015, p. 90). 
 

 No âmbito da pintura, há diversas tendências e modos de perceber a atividade artística. 

Por um lado, Woolf critica a pintura realista, por outro, exalta a categoria de símbolos e 

metáforas, ou seja, daquilo que não é dito explicitamente. A escritora ratifica sua ideia quando 

diz que “Os pintores silenciosos, Cézanne e o Sr. Sicket, nos fazem de tolos tantas vezes 

quando quiserem. Mas os pintores perdem sua capacidade assim que tentam falar” (Idem, p. 

90). Esse jogo entre linguagem verbal e não verbal pode ser discutido através das categorias 

de signo e símbolo, em que o signo está para a palavra, assim como o símbolo está para a 

imagem. A respeito disso, em Introdução à Filosofia da Arte (1989), Benedito Nunes diz: 

 

O símbolo é, pois, o signo enquanto unidade semântica, que não se esgota numa 

referência direta e imediata a um determinado objeto. Assim, as palavras têm um 

corpo material e sensível, que é o que resta quando as despojamos dessa unidade 

semântica, abstraída da qual elas se tornam elementos físicos, sonoros ou visuais. 

Esse resíduo é o signo morto, sem a significação que o vivifica. A operação 

abstrativa pela qual o obtemos, importante passo da análise fenomenológica, leva-

nos a reconhecer a existência da função de simbolização, realizada à custa de 

diferentes elementos materiais, sensíveis, elevados à condição de signos: as 

palavras, as cores, as linhas e até as naturais (NUNES, 1989, p. 74). 
 

É interessante perceber que o signo se torna arbitrário e convencionado, limitando o 

significado. Já o símbolo, mais amplo e menos direto, alarga seu campo de significação. 

Todavia, seja signo, seja símbolo, a arte somente é percebida por nós através dos 

acontecimentos, quando ela se transforma em objeto.  

Segundo Woolf, o encanto se quebra a partir do momento em que um pintor deseja 

contar uma história através de sua pintura, já para Bojunga é mágico perceber em quadros a 

expressão do que ela almeja contar em suas histórias. Assim, não é possível chegar a uma 

resposta absoluta, entretanto essas controvérsias mostram-nos que as relações entre literatura 

e pintura ainda precisam ser mais discutidas.  

Visando ao aprofundamento desse ponto, buscamos falas relacionadas a essa questão 

em outros textos e paratextos da escritora. Nessa empreitada, deparamos com a confissão de 

Lygia Bojunga de que a proximidade de seus escritos com as artes plásticas não se constitui 

como algo isolado em sua obra, todavia já se estabeleceu em diversos momentos. A respeito 
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disso, a escritora cita pelo menos três exemplos dos quais ela se recorda da relação de seu 

processo de criação literária com a pintura: 

 

Várias vezes, artistas plásticos já riscaram a minha imaginação, incendiando meu 

pensamento. Às vezes brasileiros; às vezes, pertencentes a outras culturas. Estou me 

lembrando agora que pelo menos três de meus livros (A Casa da Madrinha, Corda 

Bamba e Retratos de Carolina) tiveram, como ponto de partida, o estímulo criado 

por determinada imagem (BOJUNGA, 2015, p. 16). 
 

 Aqui temos um processo diferente no que tange à relação entre literatura e pintura. Se 

com a pintura de Munch, Lygia reencontrou seus textos já escritos na imagem A solitária 

(1896), nas três obras citadas nesse trecho, o que temos não é uma espécie de reencontro entre 

palavras e imagens, mas um súbito encontro de uma escritora amante de pintura que, a partir 

do encontro inesperado, iniciará o processo laborioso de produção de um texto.  

A confirmação de que as artes plásticas continuam a “incendiar” a imaginação de 

Lygia Bojunga também esteve presente em O meu amigo pintor (2015), obra produzida a 

partir das telas de Tomie Ohtake (1913-2015). Outrossim, a relação dos textos bojunguianos 

com a pintura também ocorreu em Intramuros (2016): 

 
Um dia, quando eu tava lendo um livro que fala de pintores célebres, eu li uma frase 

do Chagall que eu gostei muito. Até copiei num caderninho que eu tenho, onde 

anoto as coisas que eu gosto. Você conhece o Marc Chagall, não é? Foi só pegar um 

livro que mostrava pinturas dele que eu logo fiquei assim, ó, unha e carne com ele 

(BOJUNGA, 2016, p. 90-91). 
 

 Nesse caso, a escritora fala abertamente sobre a obra do pintor russo Marc Chagall 

(1887-1985), no entanto, o discurso dessa vez parte da voz de uma personagem, Nicolina. Ela, 

em um tom bastante descontraído, pergunta aos interlocutores da narrativa, nós, os leitores, 

sobre o conhecimento acerca do pintor. O curioso é que o pintor não é citado 

despropositadamente, a fala de Chagall foi usada para referir-se ao processo de criação da 

escritora, pelo modo como ela mescla a narrativa ficcional com o discurso autobiográfico, por 

vezes, memorialístico, em suas narrativas. 

 
Foi assim que eu me encontrei com o Chagall e rapidinho enturmei com ele. E, lá 

pelas tantas, eu li a tal frase que copiei no meu caderninho. Até decorei. Porque eu 

tenho essa mania, sabe, copiei: decorei. Ele disse assim: “Sinto-me mais leve, mais 

livre, diante da tela, e me escondo em minha arte como em um buraco. Entro nesse 

buraco como em um templo onde eu quisesse oferecer-me em sacrifício”. Fiquei 

pensando na frase. Depois, gostei. E um dia, quando eu tava pensando no Chagall e 

no buraco dele, a Coronela me chamou pra conversar e, sem querer, sei lá por que, 

eu chamei também de buracos esses espacinhos onde ela se enfia pra conversar com 

você. Sabia? Ela odiou! Aí, eu falei pra ela a frase do Chagall. Então ela odiou 

menos e eu aproveitei logo pra dizer que ela não pensasse que eu estava, re-mo-ta-
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men-te, comparando o que o Chagall criava com os pincéis com essas coisas que ela 

inventa pra te contar, e nem tampouco, com aqueles brinquedos, bonecos, aquilo 

tudo que eu me sento pra fazer. O que eu estava era chegando à conclusão de que, 

nesses buracos, a gente se sente tão livre feito ele se pra fazer o que o aqui dentro da 

gente tá precisando que a gente faça (BOJUNGA, 2016, p. 91 – 92). 
 

Quando Nicolina se refere aos “buracos” como um espaço em que a escritora “se 

enfia” para conversar com os leitores, ela mais uma vez confirma o tom metalinguístico da 

obra, em que a escritora pode comentar: sobre a feitura do livro, sobre momentos de sua vida, 

sobre a história propriamente dita, e, outras vezes, deixa as próprias personagens relatarem 

sua existência. O curioso é que Nicolina caracteriza esse espaço como um lugar de liberdade, 

em que “[...] a gente se sente tão livre feito ele se sentia pra fazer o que o aqui dentro da gente 

tá precisando que a gente faça” (2016, p. 92). 

A citação também nos dá o parâmetro do imbricamento da relação entre literatura e 

pintura aqui estabelecido em uma situação específica, em que as pinturas de Chagall, e, ainda, 

o seu conceito sobre criação artística são usados como base para ligação com a personagem, 

com a autora e com a construção da narrativa. Portanto, concordamos que: “Além de se valer 

dessa força figurativa da palavra, o texto literário pode se utilizar concretamente de pinturas 

e/ou de esculturas, com elas dialogando [...]” (WALTY; FONSECA; CURY, 2000, p. 58). 

 O diálogo sugerido por Walty, Fonseca e Cury, na obra Palavra e imagem: leituras 

cruzadas (2000), ocorre também em outras obras, por exemplo: “No livro Era uma vez três..., 

o texto de Ana Maria Machado (MACHADO, 1980) dialoga com a pintura de Alfredo Volpi, 

(1896-1988), pintor de origem italiana que veio para o Brasil” (WALTY; FONSECA; CURY, 

2000, p. 60). De semelhante modo, as pesquisadoras citam outro exemplo: “Drummond, no 

seu livro, Farewell, toma como tema de alguns poemas quadros famosos, apropriando-se 

inclusive de seus títulos” (Idem, p. 60). 

 Contudo, em algumas situações, o ponto de partida pode ser o inverso – da literatura 

para a pintura, em vez de da pintura para a literatura. É o que exemplificam as pesquisadoras 

na obra citada:  

 

O processo inverso também ocorre, embora com menos frequência: o pintor faz seus 

quadros a partir de obras literárias, não com o objetivo de ilustrá-las, e sim como 

fruto de uma leitura intertextual explícita. É esse o caso do pintor mineiro Arlindo 

Daibert (1952-1993) que pinta a partir das obras de Mário de Andrade e Guimarães 

Rosa (Idem, p. 61). 
 

 Se afirmarmos ser possível um diálogo entre literatura e pintura, então, seria possível 

compararmos a leitura de um texto à leitura de um quadro? Se temos a consciência de que a 
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leitura é uma atividade complexa, tendo em vista que “Ler é também, e enfim, decifrar, 

interpretar, visar e talvez adivinhar o sentido de um discurso” (CHARTIER, 1996, p. 119), 

não seria possível pensarmos na prática de leitura em seu sentido amplo – leitura da palavra, 

leitura de imagens e leitura da “palavramundo”, usando os termos de Paulo Freire, em A 

importância do ato de ler (2006, p. 11)? 

 Na obra, Práticas de leitura (1996), organizada por Roger Chartier, o texto “Ler um 

quadro: Uma carta de Poussin em 1639”, escrito por Louis Marin, traz à baila a seguinte 

questão: “Se o artista teve de ler um livro, um texto, palavras, frases para pintar, para fazer 

ver, o espectador deve ‘ler’ o quadro para ver aquilo de que fala o texto (que o quadro traduz e 

ao qual remete ou refere-se)” (CHARTIER, 1996, p. 119). 

 A situação descrita aproxima as duas atividades de leitura, tendo em vista que: “O 

quadro é uma forma de escrita [...], de inscrição [...]” (Idem, p. 119) Entretanto, se pensarmos 

no caminho inverso, em que um escritor observa atentamente os quadros de pintores, lê suas 

inscrições e as incorpora às palavras escritas, o que diremos? Caberia a nós interpretarmos os 

signos ali dispostos? Ou melhor, os símbolos ali sugeridos, os quais se definem justamente 

pelos espaços e lacunas que deixam? 

 Na difícil tarefa de intérprete, partimos de uma resposta afirmativa para esses 

questionamentos a respeito da interpretação dos símbolos. Assim, sugerimos a hipótese de que 

a imagem indicada pela palavra “buracos”, que remonta à fala do pintor Chagall, pode ser 

vista como um símbolo no processo de construção da narrativa da escritora. Essa imagem na 

obra Intramuros (2016), de Lygia Bojunga, remonta à ideia de “escavação”, já sugerida em 

outras obras da autora para referir-se à aividade de investigação do eu, retorno ao passado, 

escavação das memórias. É também, o símbolo do entrecruzamento do discurso ficcional e do 

autobiográfico, em que a escritora se dirige aos leitores, em um “papo mais íntimo”. 

Por fim, se Lygia Bojunga usa o termo “buracos”, como símbolo, para falar da 

escavação de si própria, que a leva de volta a sua primeira infância, ainda em Pelotas, no Rio 

Grande do Sul, de semelhante modo, Chagall exalta o apego às origens, à infância e à terra 

natal, tendo sido sua obra influenciada inteiramente por sua herança da tradição judaica. 

 

Chagall reivindica seguidamente a herança da tradição simbolista de sua terra natal e 

a nós se apresenta como um pintor que lança a liberação artística de vanguarda sobre 

os grandes mitos de sua cultura, um pintor que reinterpreta de forma universal as 

tradições do povo judaico e que expressa o conteúdo da Bíblia sem cair em idolatria: 

“Quando pinto as asas de um anjo, elas são chamas, pensamentos ou desejos... Há 

que destruir a idolatria da imagem... Julguem-me pela forma e pela cor, pela visão 

do mundo, não por símbolos alados... Não há que partir do símbolo, mas nele 

convergir (CEDILLO, 1997). 
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 Tal citação nos permite fazer uma análise das etapas do processo de criação de Marc 

Chagall. O pintor:  

a) resgata as influências nacionais ligadas à sua terra natal; 

b) reinterpreta a tradição em um processo de apropriação; 

c) destrói a paixão excessiva à tradição de modo que se permite desenvolver um estilo 

próprio;  

d) considera o processo de influência, ainda que não se limite apenas ao processo de 

imitação. 

Esse processo de composição do pintor é mencionado, em outras palavras, por Lygia 

Bojunga na estruturação da obra Intramuros (2016). No livro, estabelece-se uma comparação 

do método de criação do pintor com o da escritora. Mais que isso, a autora apropria-se do 

método do pintor para a composição de sua obra. Essa apropriação é apontada pela 

personagem Nicolina no livro. Esse processo de apropriação será desenvolvido com maior 

profundidade no terceiro capítulo, quando formos analisar minuciosamente a obra Intramuros 

(2016). 

Em suma, o campo ficcional é um espaço amplo e heterogêneo que viabiliza o diálogo 

entre as múltiplas linguagens, nesse caso, a literatura e a pintura, as quais há tempos 

conversam, compondo, assim, um diálogo que persiste ao longo das décadas, e ainda se torna 

cada vez mais constante e profícuo. 
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4 INTRAMUROS: ROMANCE E DEPOIMENTO, FICÇÃO E AUTOBIOGRAFIA 

 

“Uma das indecisões que, volta e meia, me assaltam é a 

da se devo ou não continuar me intrometendo na vida 

dos meus personagens, quer dizer, nos livros que são a 

morada deles. Teve livros em que me intrometi tanto, 

que virei até personagem também. E teve depois essa 

mania de me apossar de um pedaço da casa deles só pra 

vir pra cá e ficar batendo papo com você, que me lê.” 

(BOJUNGA, 2007, p. 6). 

 

Muitos escritores escrevem sobre o próprio processo de criação literária. Nesta escrita, 

que se propõe a vir a ser um depoimento literário, temos as confissões de autores que podem 

ir desde as experiências de leituras aos projetos de vida. José de Alencar, por exemplo, em 

Como e porque sou romancista (2017), revela sua predileção pelo gênero romance, sua 

dedicação à “labutação diária” (ALENCAR, 2017, p. 23) e seu comprometimento com o 

desapego no que se refere às preocupações cotidianas para tão-somente escrever.  

 Nesta obra, publicada primeiramente em 1882, vinte um anos após sua morte, o autor, 

além de definir o gênero do livro, revela para qual público-alvo o escreveu: “Já me lembrei de 

escrever para meus filhos essa autobiografia literária, onde se acharia a história das 

criaturinhas enfezadas, de que, por mal de meus pecados, tenho povoado as estantes do Sr. 

Gaurnier” (ALENCAR, 2017, p. 22). 

 Sabemos que esta autobiografia literária vem sendo útil para um número bem maior de 

leitores: críticos da obra de José de Alencar, estudiosos do romance, entre outros, e, apesar de 

a obra ter permanecido inacabada por fatores que até hoje desconhecemos, o escritor cearense 

escreveu o livro com a pretensão de rememorar seus (des)caminhos com a literatura. 

 Assim como José de Alencar, outros escritores escreveram autobiografias literárias, as 

quais são responsáveis por resgatar a relação do escritor com o ato de escrever e com sua 

própria literatura. De semelhante modo, Lygia Bojunga escreveu não apenas uma obra que 

tivesse o propósito de falar sobre o ofício da escrita e de sua vivência com o livro. Temos pelo 

menos: Livro – um encontro (1988), Feito à mão (1996) e O Rio e eu (1999), que são obras de 

cunho memorialístico; além de Fazendo Ana Paz (1991), Paisagem (1992) e Intramuros 

(2016), que podemos chamar de romances autobiográficos. 

 Dentre eles, neste terceiro capítulo, pretendemos analisar de forma meticulosa 

Intramuros (2016). O livro apresenta um teor metalinguístico, desde a proposta do livro para 

os leitores, já na quarta capa: 
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Creio que o Intramuros pode ser catalogado como romance, mas, pra mim, tem mais 

a ver com um depoimento literário, digamos assim – um despretensioso relato de 

como a gente, se perdendo, vai se descobrindo no esforço de escrever um livro. Não 

é uma obra voltada para leitores mirins, e sim para quem se interessa pelo fazer 

literário e pelo cumprimento de um projeto de vida (BOJUNGA, 2016). 
 

 Ao comentar sobre a possível indecidibilidade no que se refere ao gênero do livro, 

Lygia Bojunga aponta para a complexidade de realizar-se uma literatura confessional. Sobre 

isso, Maria Luiza Remédios pondera no livro Literatura Confessional: autobiografia e 

ficcionalidade (1997) sobre: “[...] o desafio da literatura confessional, cuja natureza especular 

revela a ambivalência da natureza desse eu que se apresenta como uma tessitura e que, assim, 

proclama sua multiplicidade e fragmentação” (REMÉDIOS, 1997, p. 15). 

 A respeito do conceito de fragmentação comentado por Maria Luiza Ritzel Remédios, 

consoante Philippe Lejeune (2014), é importante observar as diferenças entre autor-narrador-

personagem no que tange aos diferentes níveis de identidade e não-identidade. Mesmo quando 

o autor se coloca como narrador na história, como é o caso desta obra, em que Lygia Bojunga 

apresenta-se como narradora-personagem e começa falando a respeito de como surgiu o nome 

do livro e da protagonista da história, não podemos dizer que estamos a falar da mesma Lygia 

Bojunga. Esta, por sua vez, já passou pelo processo de fragmentação e multiplicidade do eu. 

 Essa multiplicidade fica bem clara, inclusive, pois, ao escrever, Lygia Bojunga 

apresenta um recorte de si, do seu projeto de criação literária e de sua vida, que se misturam 

com a ficção. O recorte apresentado é aquilo que a escritora escolheu mostrar para os leitores. 

É, pois, uma face de um eu multifacetado. 

É importante ressaltar que tanto em relação à autobiografia quanto à ficção, o leitor 

estabelece um contrato de leitura a partir do que o texto propõe mediante a escolha do gênero 

pelo autor. Neste sentido, Philippe Lejeune (2014) esclarece que 

 

A importância do contrato pode ser, aliás, comprovada pela própria atitude do leitor 

que é determinada por ele: se a identidade não for afirmada (caso da ficção), o leitor 

procurará estabelecer semelhanças, apesar do que diz o autor; se for afirmada (caso 

da autobiografia), a tendência será buscar as diferenças (erros, deformações, etc.) 

Diante de uma narrativa de aspecto autobiográfico, a tendência do leitor é, 

frequentemente, agir como um cão de caça, isto é, procurar as rupturas do contrato 

(qualquer que seja ele). Daí nasceu o mito do romance “mais verdadeiro” que a 

autobiografia: sempre se considera mais verdadeiro e mais profundo o que se 

descobriu através do texto, a despeito do autor (LEJEUNE, 2014, p. 31). 
 

A seleção dos gêneros textuais é importante para nortear os leitores em relação ao 

texto lido e ao contrato de leitura. Sendo assim, na leitura de uma autobiografia ou de um 

romance, o leitor busca determinado gênero já ciente do que o espera. Entretanto, o que 
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Philippe Lejeune discute é a possibilidade de problematização dos gêneros, uma vez que, no 

romance, podemos também encontrar elementos autobiográficos, os quais podem não estar 

presentes na autobiografia de um escritor. Neste caso, é necessário uma leitura atenta por 

parte dos leitores. 

Lygia Bojunga não facilita a vida de seus leitores. Ao colocar dúvida, no que diz 

respeito ao gênero de Intramuros (2016), possibilita diversas questões acerca da obra: Qual o 

limite entre o aspecto autobiográfico e o ficcional na narrativa? De que maneira estes aspectos 

se relacionam ou não no livro? Como ocorre a disposição dos discursos autobiográfico e 

ficcional na estruturação da obra? 

Diante destes questionamentos, é curioso perceber que a autora coloca em evidência o 

aspecto autobiográfico pertencente à obra. Isso ocorre devido à escritora perceber que a 

proposta do livro era falar sobre o fazer literário, e ainda, sobre seu projeto de vida. Essa 

descoberta do objetivo inconsciente que culminou na feitura da obra é revelada aos leitores no 

final do livro: 

 

Durante os meus vinte anos, depois de encerrar a minha breve carreira de atriz 

profissional, escrever era meu modo de ganhar dinheiro: escrevi pro rádio, pro 

teatro; pra televisão. Mas o meu caso de amor com o Livro se intensificava a cada 

ano. Até que um dia eu me perguntei: mas por que que, gostando tanto dele, eu só 

faço é ler ele e não escrevo ele também? 
Acho que foi nesse momento que, sem me dar conta, eu comecei a formar o meu 

redondo com o Livro. E nasceram os primeiros moradores da futura Casa. E esses 

também chamei de Colegas... 
Então, Nicolina, neste meu desejo profundo, inconsciente, cujo primeiro vestígio se 

manifestou quando, sem saber por que, eu contei pro público o nome da tua morada, 

só agora, depois desse longuíssimo convívio com vocês, se mostrou na sua inteireza: 

quero-e-preciso ficar “intramuros”, com tudo que enfiei dentro deles. Nos espaços 

dos quais me tornei guardiã. 
 

A Nicolina fica quieta durante um bom tempo.  
 

– Por acaso a Coronela está querendo dizer que eu e o Intramuros servimos de 

metáfora?  
–Não. “Serviram” (e bota aspas neste verbo, hein, dona Nicolina) foi pra eu enxergar 

com clareza onde é o meu lugar (BOJUNGA, 2016. p. 169-171). 
 

  

Neste excerto, Lygia Bojunga indica que o seu principal objetivo é escrever livros e 

conviver junto de seus personagens na(s) morada(s) que ela criou: a Casa Lygia Bojunga 

(Fundação e editora) e o sítio Boa Liga, nos quais ocorrem projetos culturais fomentados pela 

escritora.  
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As figuras 7 e 8 realçam todas as obras de Lygia Bojunga já publicadas em todas as 

edições, inclusive, as versões em outras línguas estrangeiras. Na Fundação Casa Lygia 

Bojunga, a autora mantém uma estante e um baú com as obras e os personagens. 

 

Figura 7 – Estante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Passos  (2016) 

 

Figura 8 – Baú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Passos (2016). 

 

A Fundação Casa Lygia Bojunga fomenta sete projetos culturais: Paiol de histórias; 

Minibibliotecas básicas; Apoio a quem apoia o livro; Bolsas de estudos; Árvore e seus 

companheiros; Um encontro com a Boa Liga; Um novo nicho pra Santa. 
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A figura 9 mostra um banner com uma breve descrição de todos os projetos. Nela, 

Ninfa Parreiras explica sobre o funcionamento de cada um para um grupo de professoras na 

ocasião de uma visita guiada à Fundação. 

 

Figura 9 – Projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Passos  (2016) 

 

Quem sabe o desejo desta convivência mais próxima entre escritora e personagens seja 

o que estimula Lygia Bojunga a criar, em alguns de seus livros, uma persona (Lygia Bojunga-

personagem) para dialogar com os personagens na narrativa. É o que ocorre em Intramuros 

(2016). A citação referida apresenta um diálogo final entre Lygia Bojunga-personagem com a 

personagem Nicolina, numa espécie de “prestação de contas”, em que a escritora rememora 

sua trajetória literária até o momento presente, incluindo a própria personagem. 

Retomando o trecho da quarta capa, em terceiro lugar, Lygia Bojunga afirma 

diretamente que Intramuros (2016) “Não é uma obra voltada para leitores mirins, e sim para 

quem se interessa pelo fazer literário e pelo cumprimento de um projeto de vida” 

(BOJUNGA, 2016). Esta afirmação categórica está relacionada com as diversas discussões 

sobre o seu público-alvo, uma vez que a crítica literária, em geral, considera Lygia Bojunga 

uma escritora de livros infantil e juvenil, enquanto a própria autora afirma não ter um público-

alvo específico, não sabendo ao certo para quem escreve. 
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A propósito, na entrevista realizada por Laura Sandroni, presente no livro De Lobato a 

Bojunga: as reinações renovadas (1987), Lygia Bojunga é questionada sobre qual o motivo da 

escolha da criança como receptor em suas obras. Assim responde:  

 

Ah, isso eu não sei. Mesmo. Eu sentei pra fazer literatura. E parece que a minha 

literatura saiu com uma cara que não desagrada a criança. Pra falar a verdade eu não 

acho isso estranho. Você, que tem filhos: você sabia a cara que eles iam ter? 

(SANDRONI, 1987, p. 170). 
 

Quando menciona que seus escritos não desagradam às crianças, não significa que os 

livros foram direcionados prioritariamente para este público. Esta ideia é reiterada pela 

escritora a posteriori, quando comenta que ganhou, em 1985, o prêmio Moliére (teatro), o 

qual em geral é dado a obras destinadas a adultos, com uma obra direcionada a jovens e 

crianças: 

 

Essa recaída teatral que eu tive, e que me acarretou o prêmio Moliére, tinha também 

o objetivo de fazer um teatro aberto a qualquer idade. A peça foi apresentada em 

espetáculos diurnos e noturnos a fim de facilitar igualmente a ida de crianças e gente 

grande. Recebendo um prêmio que até aqui só tinha sido dado a obras destinadas a 

adultos, eu me sinto tentada a ver na decisão do júri uma equivalência de intenções, 

isto é: uma inclinação pra tornar mais fluidas as fronteiras tão rígidas que foram 

demarcadas pra separar a criança do adulto (SANDRONI, 1987, p. 176). 
 

É possível afirmar que esta certeza está relacionada com o estilo da escritora, a qual 

trabalha em sua obra com dois parâmetros: o peso e a leveza. A coloquialidade de Lygia 

Bojunga, presente em todas as obras, mesmo naquelas de cunho memorialístico, é um ponto 

importante para analisarmos seu modo de escrever. 

Através desse desdobramento, podemos citar um exemplo da dicotomia peso-leveza 

no livro Sapato de salto (2011). Na obra, Sabrina é uma menina órfã de mãe, nunca conheceu 

o pai, e vai morar na casa de Matilde e Gonçalves. Lá ela é tratada como empregada e babá de 

Marilda e Bentinho, filhos do casal. No excerto abaixo, Lygia Bojunga escreve uma cena de 

abuso sexual: 

 

A curiosidade era grande: Sabrina progredia tantos nos estudos que o seu Gonçalves 

quis ver se outras aulas iam ser tão bem assimiladas assim. 
Entrou uma noite no quarto dela e se instalou na cama com jeito de quem está 

inventando uma nova brincadeira. Quando a Sabrina foi gritar de susto, ele tapou o 

grito com jeito de beijo. E depois cochichou: 
– Esse vai ser o nosso maior segredo, viu? – e foi brincando de roçar o bigode na 

cara dela. 
Sabrina sentiu o coração disparando. O bigode desceu pro pescoço. Sabrina não 

resistiu: teve um acesso de riso. De puro nervoso. 
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– Psiu! Psiu! – ele pedia. Mas sem muita preocupação: dona Matilde tinha sono de 

pedra, e se a pequena ria daquele jeito é porque estava divertindo. O bigode 

varrendo cada vez mais forte os cantinhos de Sabrina. Ela sufocava: o nervosismo 

era tão grande que cada vez ria mais. 
Ele tirou do caminho lençol, camisola, calcinha. 
De dentro da risada saiu uma súplica: 
– Que que há, seu Gonçalves? Não faz isso, pelo amor de deus! O senhor é que nem 

meu pai. Pai não faz isso com a gente. – Conseguiu se desprender das mãos dele. 

Correu pra porta. Ele pulou atrás, arrastou ela de volta pra cama: 
– Vem cá com o teu papaizinho. 
– Não faz isso! Por favor! Não faz isso! – Tremia, suava. – Não faz isso! 
Fez. 
Depois que o seu Gonçalves foi embora a Sabrina ficou parada olhando pra 

maçaneta da porta. A luz que vinha da rua clareava um pouco o quarto, mas Sabrina 

só olhava pra maçaneta e mais nada. Já era de madrugada quando reviveu a sensação 

do bigode andando pelo corpo. Estremeceu: e agora? Continuava falando baixinho 

com ele? Sumia dali? Olhava a dona Matilde no olho? Sumia pra sempre? Brincava 

com a Marilda e o Bentinho? Sumia pra onde? 
Quando o dia se levantou ela sentiu que ia ficar. Sem planos, sem escolha. Só com o 

instinto dizendo que, apesar de tudo, era mais fácil ficar (BOJUNGA, 2011, p. 21-

23).  
 

Esta é uma cena muito cruel, que denuncia a triste realidade na qual ainda vivemos em 

pleno século XXI, meninas que são abusadas por parentes, familiares e enteados. No entanto, 

a leveza que a autora narra a cena torna a leitura mais palatável, inclusive, para o leitor 

infantil e juvenil, uma vez que ela decide narrar situações horrendas, como o abuso sexual, 

com uma linguagem natural, que adota a coloquialidade como estilo de escrita.  

As figuras de linguagem também são um recurso muito utilizado pela escritora, como, 

neste caso, a metonímia, que foi empregada para utilizar a parte pelo todo. Os bigodes 

(elemento da parte do corpo masculino) passeavam pelo corpo de Sabrina, fazendo referência 

ao Gonçalves. As figuras de linguagem, por sua vez, são formas de expressar o pensamento 

ou o sentimento de modo animado, enérgico e eufórico, capaz de chamar a atenção dos 

leitores a fim de distanciarem-se do uso cotidiano que se faz das palavras e da língua.  

A respeito do trabalho com a linguagem em relação ao livro infantil na obra Crítica, 

teoria e literatura infantil (2010), de Peter Hunt, Jill Paton Walsh comenta que 

 

O livro infantil apresenta um problema mais difícil, tecnicamente mais interessante – 

o de fazer uma declaração adulta inteiramente séria, como qualquer bom romance, 

sendo extremamente simples e transparente […]. A necessidade de compreensão 

impõe uma obliquidade emocional, um procedimento indireto na abordagem, que 

como a elisão e a afirmação parcial na poesia, muitas vezes é fonte de força estética 

(WALSH apud HUNT, 2010, p. 77). 
 

A consciência de que a fluidez e a leveza na voz narrativa e nos diálogos de Lygia 

Bojunga, por apresentarem tamanha naturalidade, não devem ser, por essa razão, considerados 
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fáceis de serem produzidos, é uma postura crítica necessária. Como comenta Jill Paton Walsh, 

escrever sobre temas complexos de maneira simples e clara, resguardando sempre o caráter 

estético no que se refere à linguagem, é uma das práticas mais trabalhosas do processo de 

criação literária. 

No entanto, mesmo revestida desta linguagem leve, Lygia Bojunga não poupa o leitor 

nem os personagens de temas delicados em suas narrativas. Não poupou Cláudio de saber do 

suicídio de seu amigo pintor no período da Ditadura Militar. Não poupou os sonhos 

intranquilos de Rafaela após ver seu amigo Davi ser assassinado por Mariana, que o 

esfaqueou depois do amante dizer que iria embora. Não poupou Lucas de saber que o pai 

continuava a trair a mãe com Lenor, a professora pela qual ele tinha um amor platônico. Não 

poupou Sabrina de ser abusada sexualmente pelo cuidador que a adotou e de sofrer agressões 

da mulher que só a queria para empregada e babá dos filhos, antes de se tornar prostituta. Não 

poupou Cristina de receber o abraço – a metáfora para o estupro –, seguido de homicídio, 

tendo sido morta enforcada com uma gravata. 

Todas estas problemáticas estão presentes nos livros da autora. Contudo, a linguagem 

que Lygia Bojunga utiliza e o modo como ela escolhe narrar estes fatos trágicos14 é que 

caracteriza seu estilo. Em Meu amigo pintor (2006), este trecho fala sobre a percepção do 

garoto Cláudio acerca da ausência do seu amigo pintor, após o suicídio:  

 

Mas cada um é de um jeito, não é? E eu gostava demais de ouvir o relógio batendo. 

De noite ainda mais. 
Não era só porque ele batia bonito. 
Nem era só porque eu acho legal viver ouvindo que horas são. 
Era porque, cada vez que ele batia, eu pensava: o meu amigo tá lá. 
Pra mim, ouvir o relógio batendo era que nem ouvir o meu amigo andando. Ou 

falando. Ou rindo. Será que dá pra entender o que eu quero dizer? (BOJUNGA, 

2006, p. 10). 
 

A metáfora do relógio, neste excerto, expõe de forma concreta a presença versus 

ausência do amigo através do som da corda do relógio. Sobretudo no universo infantil, é 

importante materializar as coisas, como é realizado no ensino de Matemática, que pode 

ocorrer por meio do material concreto a fim de ensinar as crianças a realizarem as quatro 

operações. Assim, ao selecionar o relógio como uma metáfora da presença-ausência do amigo 

                                                           
14 Na obra Heróis contra a parede: estudos de literatura infantil e juvenil (2010), organizado por Vera Teixeira 

Aguiar [et al], temos artigos que abordam, em geral, a presença de temas dramáticos para as crianças e os jovens 

leitores. Há um artigo, em especial, intitulado “A literatura infantil e juvenil contemporânea e o retorno do 

trágico: o caso Lygia Bojunga”, de Rosa Maria Cuba Riche, em que é feita uma análise meticulosa sobre o 

trágico nas seguintes obras de Lygia Bojunga: Tchau (2015), Nós três (2005) e Sapato de salto (2011). 
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pintor, a escritora atenua o evento dramático da morte através do suicídio e confere leveza à 

narrativa. 

Todos esses livros foram escritos com a marca da leveza que descrevemos, mas 

carregam o peso de reflexões sobre a condição humana, as quais certamente não estão 

limitadas à idade, mas que fazem parte do universo humano. Enfim, estes são apenas alguns 

exemplos, dentre as obras da autora, que trabalham com o peso e a leveza. 

Levando em conta esses dois parâmetros, lembramo-nos da obra Seis propostas para o 

próximo milênio (1990), de Italo Calvino, em que o escritor seleciona alguns valores literários 

que mereciam ser preservados neste milênio para dissertar sobre eles no livro. Antes de o livro 

ser escrito, as propostas foram ministradas em conferências. Das seis propostas, ele só 

conseguiu comentar cinco. A primeira proposta é a leveza, característica que acreditamos estar 

presente nas obras de Lygia Bojunga.  

Para Italo Calvino, a leveza consiste em algo “que se cria no processo de escrever, 

com os meios linguísticos próprios do poeta, independentemente da doutrina filosófica que 

este pretenda seguir” (CALVINO, 1990, p. 24). Sendo assim, vale observar que o crítico 

considera que a leveza está relacionada com o estilo, isto é, com o aspecto formal das obras 

literárias de determinado escritor, levando-se em conta muito mais características formais e 

estéticas do que propriamente o conteúdo. 

Segundo Italo Calvino, a primeira conferência vai se concentrar na oposição leveza-

peso. Entretanto, o autor argumenta a favor da leveza em detrimento do peso, elencando como 

primeira justificativa o fato de se ter mais o que falar sobre leveza do que sobre o peso.  

O primeiro exemplo para evidenciar a leveza no livro é a relação entre Perseu e 

Medusa presente na obra Metamorfoses, de Ovídio, que teve a primeira publicação em 8 d. C. 

Consoante Italo Calvino, tal relação demonstra uma evidencia de leveza, pois: 

 

Perseu vence uma nova batalha, massacra a golpes de espada um monstro marinho, 

liberta Andrômeda. E agora trata de fazer o que faria qualquer um de nós, após uma 

façanha desse porte: vai lavar as mãos. Nesse caso, o problema está em onde deixar 

a cabeça da Medusa. E aqui Ovídio encontra versos (IV, 740-752) que me parecem 

extraordinários para expressar a delicadeza de alma necessária para ser um Perseu 

dominador de monstros: “para que a areia áspera não melindre a anguícoma cabeça 

(anguiferum que caput dura ne laedat barena), ameniza a dureza do solo com um 

ninho de folhas, recobre-o com algas que cresciam sob as águas, e nele deposita a 

cabeça da Medusa, de face voltada para baixo.”. A leveza de que Perseu é o herói 

não poderia ser melhor representada, segundo penso, do que por esse gesto de 

refrescante cortesia para com um ser monstruoso e tremendo, mas mesmo assim de 

certa forma perecível, frágil. Mas inesperado, contudo, é o milagre que se segue: em 

contato com a Medusa, os râmulos aquáticos se transformam em coral, e as ninfas, 

para se enfeitarem com ele, acorrem com râmulos e vergônteas, que aproximam da 

hórrida cabeça (CALVINO, 1990, p. 19-20). 
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O curioso é que Perseu derrota o monstro horrendo, mas tem um gesto de delicadeza 

perante aquela criatura abominável, o que deixa em evidência a fragilidade do monstro. 

Assim, ao tomar este exemplo como metáfora, vejamos um trecho literário em que a escritora 

Lygia Bojunga utiliza o recurso estilístico da leveza no livro Intramuros (2016): 

 

O ponto de partida foi um cabo de espanador que eu vi jogado no chão e que logo se 

mostrou capaz de entrar e sair às mil maravilhas de um buraquinho que, a duras 

penas, consegui recortar pra fazer o corpo do boneco. Serrei o cabo, dando a ele o 

tamanho que me pareceu legal, baseada numa troca de informações cochichada que 

eu tinha conseguido ouvir entre dois colegas de classe. Um tava explicando pro 

outro que... não sou eu que to falando, hein? To só repetindo o que um garotinho 

disse pro outro... “pau de verdade aumenta e diminui de tamanho quando a gente 

cisma”. A cirurgia no cabo do espanador e na lasca de compensado me pareceu 

perfeita pra brincar de boneco “cismar de”. O buraquinho na madeira ficou bem 

localizado entre as pernas, que eu acabei optando por fazer de papelão e pregar no 

corpo com tachinha. Antes mesmo de fazer o resto dele, eu já brinquei de batizado e 

ele ficou se chamando Nicolau. Achei bom brincar com o Nicolau. Então brinquei 

de “Nicolau cisma que é hora de pau grande” e, depois, “Nicolau cisma que o pau tá 

atrapalhando a vida dele”, e lá se ia o cabo do espanador embora (BOJUNGA, 2016, 

p. 30-31). 
  

Neste trecho, a personagem Nicolina resgata suas memórias da infância. A construção 

desta cena é baseada em um tema que, geralmente, é considerado tabu para os pais: o 

processo de descoberta da sexualidade nas crianças. No livro, a escritora evidencia a 

curiosidade que a criança tem em relação ao corpo do outro, com a devida atenção naquilo 

que os diferencia. Assim, Lygia Bojunga conseguiu abordar temas fortes sem abster-se da 

fluidez da linguagem e do tom coloquial de sua obra. 

Outro aspecto importante no estilo da autora é seu apreço pela metalinguagem como 

elemento estrutural em suas obras. Em Intramuros (2016), a metalinguagem é ponto central. 

Em primeiro lugar, o livro inicia com o discurso da Lygia Bojunga-personagem, ou seja, a 

persona da autora. Antes de continuarmos, é importante compreender o conceito de persona 

para que não haja confusão ao imaginar que personagem ou narrador e autor são a mesma 

pessoa. 

O conceito de persona também será importante para as categorias desta pesquisa. 

Assim, consoante Luis Costa Lima, no livro Pensando nos trópicos: dispersa demanda II 

(1991), mais especificamente no ensaio “Persona e sujeito ficcional”, a persona não deve ser 

confundida com o próprio autor, ela se estabelece através das relações sociais e só vê a si 

mesma e aos outros por meio dos papéis que exerce, por essa razão é que a persona é 

considerada uma armadura de argila, sujeita a alterações e mudanças.  
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A persona tem uma ligação também com o memorialismo. É pensando nessa relação 

entre os dois conceitos que Luis Costa Lima comenta: “Produto direto e imediato da ótica da 

persona, o memorialismo é uma ficção naturalizada, i.e., uma ficção (sobre a própria vida) 

que entretanto se entende como registro da verdade” (LIMA, 1991, p. 53). O memorialismo 

em Intramuros é uma via de mão dupla: por um lado, as memórias da personagem Nicolina, 

que conta sua história, por outro, as memórias da persona de Lygia Bojunga que se 

entrecruzam neste depoimento literário. 

A metalinguagem também ganha destaque na obra ligada à arte do teatro. Vale 

ressaltar, abrindo outro parêntese, que antes de dedicar-se inteiramente à literatura, Lygia 

Bojunga trabalhou como atriz, arte que foi sua paixão durante toda a vida. Algumas de 

suasm.m obras têm uma influência forte da arte dramática, seja na temática, seja na estrutura. 

Além disso, ela escreveu para o rádio e para a televisão, antes da experiência com a literatura 

através do objeto livro. 

 A paixão pelo teatro não se extinguiu com o abandono da carreira. Porém, na 

experiência com a profissão, surgiram algumas incompatibilidades as quais Lygia Bojunga 

confirma para Laura Sandroni, na ocasião da entrevista publicada no livro De Lobato a 

Bojunga: as reinações renovadas (1987):  

 

A televisão foi uma experiência interessante, mas que se estendeu durante algum 

tempo pela necessidade que eu tinha do salário que vinha de lá. A Televisão nunca 

me fascinou. Vou agora concluindo que sou muito artesanal; é só me ver 

ensanduichada de tecnologia que fico só um terço de mim (na melhor das hipóteses) 
Teatro, não: foi (e é) uma paixão. 
Mas o cotidiano da vida teatral (pra não falar no cotidiano nos estúdios de 

Televisão!), quando a convivência com tantas e tão diversas pessoas é fator 

obrigatório, sempre esteve em desacordo com o meu temperamento – o que gerou 

um conflito: o fascínio pela coisa e a infelicidade de viver pela coisa(BOJUNGA, 

1987, p. 169). 
  

Lygia Bojunga evidencia a influência dessa paixão pelo teatro em algumas de suas 

obras. Citamos pelo menos duas delas para dar evidências de que o teatro é uma das artes com 

a qual Lygia Bojunga estabelece diálogo em sua trajetória literária.  

Em Angélica (1975), o Porto, protagonista da história, junto dos colegas, trabalha na 

produção de uma peça, que envolvia a escrita e a encenação, como podemos ver nesta citação: 

 

Passou um bocado de tempo até a peça ficar pronta, mas, no dia que ficou, Porto e 

Angélica quase estouraram de contentes: eles não sabiam que era tão bom fazer uma 

coisa difícil e ir até o fim sem desanimar. 
Angélica queria que a peça se chamasse “A Verdade da Cegonha”, mas Porto achou 

que “Angélica” era muito melhor, e a peça acabou se chamando mesmo “Angélica”. 



97 

 

 
 

Tinha treze personagens: o Explicador, o Vô, o Pai, a Mãe, a Angélica e os oito. E 

era assim (BOJUNGA, 2013, p. 69). 
 

Neste livro, há uma proposta metalinguística, a qual, como se disse, é importante para 

compreender a obra de Lygia Bojunga: o livro contém dentro dele a produção de uma peça. 

Como o romance é um gênero de maior extensão, ele possibilita que outros tipos de textos 

estejam inseridos na sua estrutura, como: a carta, o bilhete, a peça de teatro, um recurso 

bastante usado nas obras de Lygia Bojunga. 

Já em Intramuros (2016), logo no início da obra, a persona de Lygia Bojunga, ou 

melhor, a identidade de personagem assumida pela escritora na obra, enaltece a capacidade 

teatral para apresentação de personagens, ressaltando novamente o aspecto metalinguístico:  

 

Ah!, se nosso espaço fosse um palco, eu não teria que ficar tão cheia de dedos pra te 

fazer esta apresentação. Bastaria eu virar um pouquinho a cabeça, fazer o gesto e 

dizer, esta é a Nicolina. E, pronto! Ela entrava em cena e, num segundo, se revelava 

pra você – na aparência, na expressão do rosto, no jeito de andar, de olhar, de sorrir. 

Mesmo que não dissesse uma palavra, a presença dela já seria uma revelação 

(BOJUNGA, 2016, p. 14). 
 

Diante da dificuldade de apresentar o personagem, a escritora-personagem valoriza o 

modo que o teatro possui para a exposição deste personagem ao público, uma vez que, mesmo 

sem usar uma só palavra, a presença do personagem no palco já revela sua aparição, enquanto 

que a literatura necessita das palavras para dar vida a ele. Sendo assim, é possível perceber a 

influência do teatro na escrita bojunguiana. 

Estruturalmente, Intramuros (2016) tem uma perspectiva circular, uma vez que Lygia 

Bojunga inicia e termina com um discurso autobiográfico. Certamente, esta escolha da autora 

tinha o propósito de enaltecer o depoimento literário que ela teve a pretensão de tecer na obra 

em questão. No livro, o “Pra você que me lê”, espaço informal em que a escritora conversa 

com os leitores, em tom confessional, está diluído por todo o livro, que é composto por 

trechos ficcionais, partes que comentam sobre a feitura de Intramuros (2016) e outras partes 

que falam a respeito da vida da autora. Em seguida, Lygia Bojunga começa a narrativa 

ficcional de Nicolina e Vinícius, protagonistas da história. A partir de então, a escritora 

entrecruza os discursos ficcionais e autobiográficos. Por fim, ela encerra a obra com um 

comentário pessoal acerca de sua trajetória com o livro e o retorno a sua vivência como 

leitora. Eis o último parágrafo do livro: 

 

Tem outra coisa que ainda queria te dizer: já faz algum tempo que eu venho sentindo 

o desejo/necessidade de alargar as minhas horas disponíveis a fim de ficar relendo os 
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autores queridos e lendo os que ainda não tive tempo de ler. É isto que ando fazendo. 

E, neste fazer, estou me reencontrando com o eu do tempo em que eu era “só” 

leitora. 
Quem sabe, então voltando ao ponto de partida da minha relação com o Livro e da 

intenção que tive mais tarde de fazer um “redondo” com ele? (BOJUNGA, 2016, p. 

182). 
 

Ao optar por uma estrutura circular, a escritora inicia o seu discurso através da 

persona que estabelece na narrativa, e, no final, retoma este discurso, ou seja, um depoimento 

literário que é enfatizado desde a sinopse do livro, ao afirmar o valor que as circunstâncias de 

vida e a autobiografia têm para ela. 

 

4.1 A autobiografia intervém no romance ou o vice-versa? 

 

Iniciamos o terceiro capítulo discorrendo a respeito da complexidade da obra 

Intramuros (2016) e de seu caráter híbrido. A respeito desse tema, é importante ressaltar que 

Lygia Bojunga coloca os leitores numa posição de indecidibilidade nesta obra.  

Ao dizer que Intramuros (2016) pode ser catalogado como romance, ela confirma a 

presença do caráter ficcional do livro. No entanto, logo em seguida, afirma que, em sua 

opinião, o livro é muito mais um depoimento literário do que propriamente um romance, 

sobrepondo o teor autobiográfico ao ficcional. Sendo assim, por que a autora não escreveu 

tão-somente uma autobiografia? Ou, ainda, não retirou as partes ficcionais do livro, deixando 

apenas os aspectos autobiográficos e escrevendo o romance depois? Estamos de face a um 

romance autobiográfico? 

Neste tópico, pretendemos levantar a hipótese de que o estilo bojunguiano se constrói 

a partir da hibridez de ambos os discursos: ficcional e autobiográfico.  

O interesse pela mistura de um e outro surge de forma mais concreta a partir de 1991, 

com a publicação do primeiro livro memorialístico, Livro – um encontro, e intensifica-se três 

anos depois quando a escritora publica o primeiro livro que entrecruza ficção e autobiografia, 

Fazendo Ana Paz. Neste livro, temos uma persona da escritora que dialoga com a própria 

personagem, como podemos perceber neste trecho: 

 

– Desculpa, Ana Paz, mas não dá. 
– O quê? 
– Você não ficou resolvida. 
– Ora, não me vem com isso, quem é que fica resolvido? 
– Quem? Muitos personagens, ué. Eu acabei de fazer um livro: tudo que é 

personagem ficou resolvido. 
– Pra quem? Pra você? Pra eles? Pra quem te lê? (BOJUNGA, 2004, p. 84-85). 
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 Nesta obra, a persona de Lygia Bojunga e a personagem discutem, pois a escritora, já 

tendo rasgado parte do que tinha escrito sobre a personagem, deseja deletá-la de uma vez, já 

que a considera incompleta e inacabada. A personagem argumenta ferrenhamente contra tal 

atitude. No fim, ela cede ao apelo de Ana Paz: “Eu quero ir lá pra fora!! E hoje ela foi” (Idem, 

p. 87). 

 Anos depois, em Intramuros (2016), a discussão é repetida em contextos distintos, 

porém semelhantes. Lygia Bojunga-personagem, após sentir novamente o desejo compulsivo 

de rasgar seus escritos e até ter confirmado a destruição de parte deles, discute com a 

personagem Nicolina, que tem receio de que a escritora a delete completamente.  

 
– Estou botando um ponto final em você. 
– A Coronela vai me deletar? 
– Não. 
– A Coronela vai preferir me finalizar feito papel rasgado numa lata de lixo? 
[]  
– Eu não vou te finalizar, meu bem… 
– Não começa com meu bem pra cá, meu bem pra lá: você sabe que hipocrisia me 

engasga. 
– vou te deixar vivinha. Não sei por quanto tempo, é claro, isso a gente nunca sabe. 

O que eu gostaria é de me finalizar antes de vocês. Não que eu pretenda tomar essa 

iniciativa, muito ao contrário, os desafios da vida continuam me interessando 

muitíssimo, mas meu desejo é que vocês fiquem vivo o mais tempo possível. E 

atenção: não há hipocrisia alguma da minha parte quando te chamo de meu bem. 

Você é um bem que eu tenho. Um bem gravado. No papel e na memória 

(BOJUNGA, 2004, p. 162-163). 
 

 A semelhança entre as duas citações é perceptível, no entanto, numa postura mais 

madura e segura de seu projeto editorial, a persona de Lygia Bojunga afirma que decidiu 

colocar um ponto final na personagem para que esta fique registrada não somente em sua 

memória, mas também no papel. Não há hesitação da parte da autora em concluir o livro, pelo 

menos não neste momento de finalização. O interessante é que estamos diante de dois finais: 

o da personagem e o da autora, personificada em sua persona, o do romance e o do 

depoimento literário. 

O caráter híbrido na escrita de Lygia Bojunga também tem um crescimento a partir de 

2009, quando a autora funda sua editora Casa Lygia Bojunga, uma vez que a escritora trouxe 

todos os seus livros para sua “morada” (como ela chama carinhosamente a editora e fundação 

Casa Lygia Bojunga) a fim de republicá-los. Fruto destas novas edições surgiu o “Pra você 

que me lê”, espaço de intersecção entre o elemento ficcional e o autobiográfico.  

Uma das consequências dessa intersecção é a perda da privacidade, ressaltada pela 

escritora neste excerto do “Pra você que me lê”, retirado de Retratos de Carolina (2008): “Foi 

também no Feito à mão que eu perdi de vista o meu gosto de privacidade e trouxe minhas 
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moradas pro texto do livro” (BOJUNGA, 2008, p. 164). Mais adiante, na página seguinte, ela 

complementa essa ideia ao afirmar seu objetivo de criar esse espaço: “[...] começar a integrar 

minhas personagens com os meus espaços (externos ou internos ao texto)” (Idem, p. 165 – 

acréscimo nosso). 

Nesse espaço, a escritora sente-se livre para ter uma conversa íntima com os leitores. 

O termo íntimo foi utilizado com a intenção de referir-se aos fatos da vida da autora e da 

própria produção do livro, que envolve, portanto, o processo de criação literária. A partir de 

então, tanto os novos livros quanto as reedições de seus livros pela editora vinham com a 

edição do “Pra você que me lê”.  

No “Pra você que me lê” de O abraço (2014), ela reafirma seu propósito em manter 

este espaço: 

 

Hoje* venho de novo a este espaço que criei nos meus livros – espaço reservado pra 

te contar uma coisa ou outra da história que você está lendo ou já leu – pra falar um 

pouco da minha relação com aquela que atravessa as páginas d’O abraço e de Nós 

três: a Morte. Esses dois livros formam o meu par sombrio (BOJUNGA, 2014, p. 

85) 
 

 O “Pra você que me lê” pode ser visto como um espaço de acréscimo, em que os 

leitores têm acesso a novas informações sobre o processo de criação do livro. Portanto, é um 

espaço essencialmente metalinguístico. No entanto, ele não tem uma forma engessada, 

podendo sofrer variações de um livro para o outro. É o que Lygia Bojunga afirma em Sapato 

de salto (2011): 

 

Se você é meu leitor, minha leitora, já deve ter notado que o Pra você que me lê é 

um espaço móvel, varia de livro pra livro: ora é no começo, ora no fim; ora faz parte 

da história, ora se torna ausente, ora se limita a dar uma ou outra informação sobre o 

livro que você tem na mão. No Sapato de salto, nosso espaço se deslocou quase pro 

fim do livro: tomou o lugar que seria do fim do capítulo (BOJUNGA, 2011, p. 253-

254). 
 

Essa variação ocorre, pois a escrita de um livro é única. Cada obra suscita seus 

questionamentos e dúvidas. Sendo assim, o processo de criação literária também é distinto, o 

que pode acarretar, consequentemente, na mudança no “Pra você que me lê” de cada um. Mas 

o desejo da autora é constante: “Sempre acho/acabo o meu papo contigo na esperança de ter 

acrescentado uma coisinha qualquer a nossa troca. Mais do que isso: na esperança de que isso: 

na esperança de que possamos nos encontrar outra vez. Então… até lá!” (Idem, p. 258). 
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 Na análise desses paratextos, percebemos que eles se tornaram uma marca do estilo da 

escritora perante os leitores por fruição e os críticos de literatura, os quais, em geral, passaram 

a esperar ansiosos pelas revelações neles contidas, por mais simples que fossem.  

 Contudo, foi com Intramuros (2016) que Lygia Bojunga alcançou o ápice de sua 

escrita híbrida. Os muros que dividiam os espaços ficcional e autobiográfico ruíram, passando 

a conviverem ambos os discursos no mesmo espaço, intramuros, sem que os leitores saibam 

ao certo onde um começa e o outro termina. De semelhante modo, é interessante ressaltar que 

as três casas onde funcionam a editora e a Fundação Cultural da escritora em Santa Teresa são 

interligadas entre si, ou seja, os muros foram destruídos para que pudessem estar 

interrelacionadas. 

 O “Pra você que me lê” deixou de ser um espaço à parte da narrativa, presente no 

início ou no fim do livro, o qual começa e termina por ele porque é a partir dele que a história 

inicia e, na busca de seu “redondo”, expressão bojunguiana para seu projeto de vida, é para 

ele que ela retorna, na esperança de um próximo encontro com seus leitores. 

Dada a preocupação de Lygia Bojunga com os aspectos autobiográficos, nossa 

pretensão é elencar em ordem cronológica as partes da obra em que a autobiografia se 

sobrepõe em meio à narrativa ficcional construída. 

Em primeiro lugar, Lygia Bojunga-personagem revela como veio a ideia do título da 

obra:  

 

Como eu tinha começado a te contar, ontem aconteceu uma coisa diferente: não te 

encontrei com um novo livro meu na mão. Mas, também, como é que podia, não é?, 

se eu não tenho livro novo mais nenhum?... 
Pois é, um tempão sem escrever. Quer dizer, escrever eu escrevo: ideias; projetos, e-

mails, um pequeno texto aqui, outro ali, necessários às atividades da minha editora 

ou da fundação cultural que criei. Só que me habituei a pensar que escrever é 

escrever livro e, ainda por cima, à mão; vê se pode. 
[…] 
Botei no caderno uma borboleta azul que encontrei morta numa trilha da Boa Liga; 

botei uma flor que murchou e que, quando me deram, era de um vermelho que só 

mesmo o Goya foi capaz de reproduzir; copiei um poema do Bandeira recebido num 

e-mail; fiz uma porção de desenhos (como sempre muito malfeitos) dos espaços 

onde passariam a acontecer alguns dos projetos da Fundação; anotei telefones, 

endereços, nomes que me ocorreram pra futuros personagens; recheei três ou quatro 

páginas com diálogos que iriam acontecer numa peça de teatro que eu iria escrever; 

coisas assim... 
 E aí, um dia, aconteceu essa coisa, pra mim muito estranha, que eu queria te contar. 

De repente, com absoluta convicção, escrevi, bem grande, no meio de uma página 

em branco, o título do meu novo livro: 
 

INTRAMUROS (BOJUNGA, 2016, p. 9-10). 
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Neste excerto, a escritora faz referência ao seu eu-artesã, à escrita de livro à mão. 

Dessa forma, nesta experiência lúdica com os cadernos, a autora, além de rascunhos literários, 

preenche-os com trechos de músicas, citações de poemas, desenhos e cores. O eu-artesã, por 

sua vez, remete ao trabalho manual, que exige certa habilidade ou prática e que deve ser 

realizado minuciosamente.  

Lygia Bojunga reitera o compromisso com a escrita, tendo em vista o “[...] esforço de 

escrever um livro” (BOJUNGA, 2016, p. 180). Para a autora, a literatura é uma atividade que 

requer tempo e comprometimento. De acordo com esse pensamento é que a escritora 

seleciona o que escreve, com a consciência de que nem tudo o que escreve deve ser 

publicado. Não seria diferente com a escrita deste. No livro, ela comenta que: “[...] já tinha 

feito uma seleção das narrativas e diálogos que me pareceram vivos” (BOJUNGA, 2016, p. 

180). Para Lygia Bojunga, a vivacidade é sinônimo de potencial ficcional no que se refere à 

narrativa e aos personagens criados para uma futura publicação.  

 Podemos também relacionar essa vivacidade com o conceito de verossimilhança, 

segundo Aristóteles, em sua Poética (2014), uma vez que este significa semelhança com a 

verdade, isto é, a similitude que a ficção pode ter com a realidade. Vale ressaltar que 

verossimilhança não significa imitação da realidade, mas sim, o potencial que esta possui de 

vir a acontecer no que diz respeito à ficção. A discussão sobre o conceito de verossimilhança é 

mais ampla: 

 

De modo geral, o impossível se deve reportar ao efeito poético, à melhoria, ou à 

opinião comum. Do ângulo da poesia, um impossível convincente é preferível a um 

possível que não convença. A existência de homens quais pintava Zêuxis talvez seja 

impossível, mas seria melhor, pois o modelo deve sobrexceler. As absurdezas 

devem-se reportar à tradição; assim, também se dirá, por vezes, que não se trata dum 

absurdo, pois é verossímel que algo aconteça contra a verossimilhança 

(ARISTÓTELES, 2014, p. 50-51). 
 

 Aristóteles revela o que realmente importa para a ficção. A simples imitação não é 

suficiente para termos um texto com valor literário. Neste caso, é melhor a presença do 

improvável que convença o leitor, do que a imitação sem trabalho técnico ou coerência 

interna da narrativa, nisso consiste a verdadeira essência do conceito.  

Apesar de Lygia Bojunga defender o trabalho com a escrita, ela não desconsidera o 

efeito surpresa, aquilo que a escrita não pode controlar, o inesperado, haja vista o título de seu 

novo livro tenha surgido subitamente, sem que ela mesma reconheça os motivos. Do mesmo 

modo, surge a ideia do nome da protagonista de Intramuros (2016): 

 



103 

 

 
 

A estranheza desse “rompante” ficou incomodando a minha lembrança cada vez que 

ela voltava a ele. E aumentou quando, dias depois, na mesma página em que escrevi 

Intramuros, e com a mesma convicção, botei o nome de uma personagem: 
 

   NICOLINA 
 

absolutamente segura de que assim ia se chamar a personagem central do 

Intramuros – personagem esta que eu também não tinha ideia de quem seria 

(BOJUNGA, 2016, p. 11). 
 

 O trecho não parece ter muita importância, contudo revela a ligação forte que a 

escritora estabelece com seus personagens. Esta relação toma tamanha proporção que as ações 

e os sentimentos dos personagens chegam a influenciar as sensações da autora. É o que nos 

revela Lygia Bojunga no “Pra você que me lê” de Paisagem (2013): 

 

Meus personagens me afetam da mesma maneira que meus poucos familiares e 

amigos íntimos: as conversas que mantendo com eles ficam ressoando na minha 

cabeça, sonho com eles, me alegro e emociono quando as coisas dão certo pra eles, 

as depressões que eles têm baixam logo meu astral. Chego até, vez por outra, a sentir 

a presença física dos meus personagens. Sempre achei isso tão bom que às vezes 

fico cismando: se eu sou tão pouco gregária, e tantas vezes atraída a uma reclusão, é 

justo por causa disso: pra poder ficar bem a sós e à vontade na companhia deles 

(BOJUNGA, 2013, p. 112). 
 

Outras exigências necessárias ao ofício de escrever de Lygia Bojunga são o silencio e 

a solidão. Por outro lado, esta solidão é preenchida pela convivência com os personagens que 

estabelecem com a autora uma relação fortíssima e íntima, como se tivessem existência 

própria. Assim, vale ressaltar que não existe uma regra pré-estabelecida para o processo de 

criação de personagens. Umas vezes eles são construídos lentamente, enquanto outros 

aparecem subitamente como o nome da personagem Nicolina. Este trecho do livro Fazendo 

Ana Paz (2004) exemplifica bem esta questão: 

 

Eu estava habituada a ver cada um dos meus personagens hesitar pra vir à tona: 

quase sempre ele era isso, e depois isso, e depois isso, antes de virar aquilo: passava 

de gente pra bicho, de mulher pra homem, de criança pra velho, até ser o que ele ia 

ficar; que devagarinho que ele abria a porta dentro de mim! Daí o meu susto com a 

Raquel: ela nem tocou a campainha: escancarou a porta, se abotelou no meu 

caderno, e só foi embora quando eu botei o ponto final no livro. Depois dela, tudo 

que é personagem que eu fiz voltou a aparecer devagar: abria uma fresta da porta, 

dava uma espiada, sumia, voltava, a fresta ia aumentando... E tinha dias que eu 

pensava: será que filho meu mais nenhum vai chegar feito a Raquel chegou? 
E aí, um dia, aconteceu de novo: ela chegou e sem a mais leve hesitação foi me 

dizendo:  
“Eu me chamo Ana Paz; eu tenho oito anos; eu acho o meu nome bonito 

(BOJUNGA, 2004, p. 13-14). 
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A variação com relação à composição dos personagens é a prova de que não há uma 

regra absoluta no que diz respeito ao processo de criação de personagem de cada escritor. 

Assim sendo, a escrita de cada nova obra guarda surpresas que só são desvendadas mediante o 

ato de escrever.  

É pertinente salientar que as circunstâncias de escrita e de vida do escritor também são 

relevantes neste processo. Desse modo, Lygia Bojunga comenta, em Intramuros (2016), que 

suas migrações do Rio de Janeiro para Londres e vice-versa, devido ao seu casamento com 

Peter, muitas vezes interviram negativamente na construção de personagens. 

 

Uma das penalidades que essas migrações me impõem é, invariavelmente, perder de 

vista meus personagens e ser assaltada pela ansiedade de que não vou mais 

conseguir me encontrar com eles. Esse reajustamento, aqui no Rio, se tornou mais 

demorado depois que acumulei as tarefas de editora e instituidora de uma fundação 

cultural, uma vez que são muitos e variados os detalhes que tenho que assimilar em 

cada chegada (BOJUNGA, 2016, p. 87). 
 

Isto ocorre porque as migrações da escritora interrompem o ritual de isolamento para a 

escrita; decorrente dos descolamentos, é necessário retomar a linha de pensamento dos 

personagens. Sabemos que muitos elementos se perdem com as mudanças e que os 

personagens vão, pouco a pouco, transformando-se e tomando novas formas. 

Outro fator autobiográfico na narrativa que faz com que a escritora diminua o tempo 

de estadia em Londres e até a frequência de suas migrações, é a administração da editora e da 

Fundação Cultural: 

 

Nos dias que se seguiram, não pensei mais na Nicolina porque tive que pensar e 

providenciar muita coisa necessária à minha migração pra Londres. Você não sabe, 

não é? Há trinta anos passo um pedaço da minha vida aqui Londres – pedaço que 

diminuiu de tamanho quando criei minha editora, lá no Rio, e, depois, diminuiu mais 

ainda quando criei a Fundação Cultural (BOJUNGA, 2016, p. 12). 
 

 Como não atua apenas como escritora, Lygia Bojunga teve de dividir seu tempo com 

outras atividades. Entretanto, não se arrepende das decisões tomadas; pelo contrário, elas 

fazem parte do seu projeto de vida. Enquanto alimentava o desejo de ter uma editora e uma 

fundação cultural, a escritora sofreu muita resistência. No “Pra você que me lê” da obra O Rio 

e eu (2010), ela desvela isso: 

 

Foi isso aí: a mala que eu tinha arrumado pra embarcar na minha aventura editorial 

já não estava tão fácil de carregar: o peso das profecias e advertências me fazia mal 

levantar ela do chão; mais um pouco e eu arriscava de ter que viajar sem bagagem... 

Pior: arriscava de desistir da viagem. E que pena que ia ser! Eu sabia tão bem que, a 
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longo prazo, uma das dores que mais ficam doendo na gente é deixar de fazer uma 

coisa que nos entusiasma e que nos motiva só porque, à nossa volta, as vozes estão 

profetizando que não vai dar certo; que a gente vai se arrepender, etc. E, vez de 

escutar a voz que vem lá do fundão do nosso eu, a gente então foca a atenção no que 

os outros veem, no que os outros imaginam, no que os outros ambicionam. Só que... 

cada um é outro, e o que é bom pra um... etc. e tal. 
Arregacei as mangas e dei partida a este novo projeto de vida: a Casa que iria 

abrigar todos os meus personagens (BOJUNGA, 2010, p. 91-92). 
 

 Lygia Bojunga vê de outra perspectiva a administração de seu tempo, que se divide 

entre escritora, editora e produtora cultural: uma ação não rouba tempo da outra, mas, sim, 

elas se complementam, pois fazem parte do seu projeto de vida, ou melhor, arrematam o 

“redondo” (BOJUNGA, 2016, p. 182) do qual Lygia Bojunga tanto fala, o que levou a 

escritora a encerrar a obra enfatizando este assunto. 

 No que diz respeito ao ritual de escrita, Lygia Bojunga comenta acerca desse processo, 

que inclui a desordem em sua mesa de trabalho. Para autora, seu método é escrever no caos:  

 

Tudo isso entremeado com pastas e papeizinhos, onde vou plantando sementes que 

podem germinar em projetos de personagens, de espaços, de novas possibilidades, 

todos convivendo de um jeito que pode até parecer uma legítima bagunça, mas 

dentro da qual eu me sinto em casa; e, quando me sento diante da clareira que os 

habitantes da mesa habitualmente abrem em redor do caderno em que me debruço 

pra escrever (tendo conseguido armazenar, previamente, uma boa dose de 

determinação pra enfrentar o ritual da escrita, tão penoso quanto gratificante, tão 

ambivalente quanto compulsório) me sinto muito bem acompanhada pela aparente 

desordem que povoa o tampo velho da mesa (BOJUNGA, 2016, p. 88-89). 
 

 Nem todos os escritores necessitam de uma “aparente desordem” para escrever, não 

obstante, o caos criativo de Lygia Bojunga está ligado a seu processo imaginativo, 

permitindo-lhe criar livremente.  

 Pode-se considerar também que a escritora tem um senso crítico acurado a respeito do 

que escreve, ou seja, escreve mais que publica. A escritora aproveita seu espírito crítico para 

consolidar seu hábito de rasgar rascunhos com personagens e episódios que não considere 

“vivos”.  

 

E não é que, de repente, olhando pro belo presente, fui assaltada por uma vontade 

tão forte!, vontade que tinha até cara de compulsão: arrancar do caderno os pedaços 

de vida que eu tinha botado lá dentro. 
Era tão fácil satisfazer a vontade! Um e outro puxão mais forte, e pronto! 
Depois era só o alívio de ir rasgando página por página... 
Sentir alívio é bom, não é? 
Rasgar/deletar vidas inventadas, ou simplesmente episódios inteiros das vidas, foi 

um alívio que comecei a experimentar (me habituar?) desde que resolvi não escrever 

mais sob pressão (BOJUNGA, 2016, p. 120). 
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 Para Lygia Bojunga, a compulsão de “rasgar/deletar” é um resultado tanto do senso 

crítico da escritora quanto do novo estilo de escrita que ela adotou desde que deixou de 

escrever para o rádio e para a televisão. Um estilo mais livre e sem a pressão para terminar os 

textos, o que exigia dela uma escrita rápida e, muitas vezes, sem um maior rigor com o intuito 

de entregá-los no prazo delimitado.  

 Aos poucos, o estilo bojunguiano foi adquirindo novos contornos que perpassavam 

uma escrita mais lenta e demorada, sem pressões nem prazos. No “Pra você que me lê” de 

Meu amigo pintor (2006), Lygia Bojunga conta a história anterior à produção do livro até ele 

ser escrito. Nessa conversa mais informal, revela que foi escolhida para escrever um livro 

para a “[...] coleção chamada Arte para Crianças (que, posteriormente, teria continuidade na 

coleção para Jovens) – coleções que casavam a pintura e a literatura” (BOJUNGA, 2006, p. 

90). Os escritores deveriam escrever histórias a partir de telas de pintura. A autora reconta 

como foi o convite para a escrita do livro e o porquê de sua relutância em aceitar a proposta: 

 

Fiquei olhando as figuras abstratas. As cores intensas. O bom gosto dos livros. A 

produção caprichada, limpa, cuidadosa. Era tudo bem planejado e bem realizado. 

Então, foi até meio chateada que tirei meu olho da Tomie e declarei que não sabia 

fazer livro de encomenda. Ela se espantou: 
– Não sabe? 
– Bom, não é que eu não saiba, é que eu não gosto. Eu só gosto de escrever o que, 

na hora, eu estou sentindo falta de escrever. 
– Mas você nunca escreveu por encomenda? 
– Alguns anos. Quando ganhava minha vida escrevendo pra rádio e televisão. 
– Então? 
– Pois é: acho que enjoei de escrever por receita, por fórmula, por índice de 

audiência, por aquilo tudo que – salvo algumas raras oportunidades naqueles 

veículos – nos tolhe a liberdade para criar. No dia em que optei por literatura eu me 

prometi que ia escrever do meu jeito e não mais do jeito-que-tem-que-dar-audiência. 
– Mas é exatamente pra você escrever do seu jeito que eu vim até aqui, e que 

escolhi a pintura abstrata da Tomie: não são formas definidas: você pode imaginar o 

que quiser a partir destas imagens. Deu uma pausa: 
– A única encomenda, entre aspas, é que a história não seja longa; tem que ter no 

máximo...* 
Achei até graça? 
– Mas eu já te disse que o meu tempo de televisão acabou: não quero mais escrever 

minhas cenas em tantas linhas ou limitar meus personagens a tantas laudas; só de 

pensar que eu vou ter que frear o embalo de um episódio que estou querendo contar, 

pra ele caber certinho numa medida que alguém vai me dar, já me tira toda a 

vontade de inventar. Te agradeço demais o convite, mas não dá pra aceitar. – Juntei 

livro, papel, elogios e entreguei tudo pra ela. 
Ela nem piscou: empilhou argumentos, contou casos, e sugeriu datas pra ver o livro 

pronto. Declarei que tinha desaprendido também a escrever com data marcada pra 

entrega e que... 
– Foi uma simples sugestão: você é que vai marcar a data (BOJUNGA, 2006, p. 91-

93). 
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 Felizmente, a escritora brasileira, com toda resistência, aceitou a proposta de escrever 

a obra, que primeiramente se chamou Sete cartas e dois sonhos (1982). Depois, foi reeditada 

pela editora José Olympio e pela própria editora Casa Lygia Bojunga, a obra foi organizada de 

maneira diferente e passou a ser intitulada de Meu amigo pintor (1987). Encantada com as 

telas de Tomie Ohtake (1913-2015), Lygia Bojunga enriqueceu a literatura brasileira com esta 

obra que une a literatura e a pintura, através de uma história dramática que perpassa o suicídio 

no período da Ditadura Militar (1964-1985). 

 Ainda a respeito de Intramuros (2016), Lygia Bojunga afirma que é pouco a pouco que 

ela vai construindo seus personagens, numa convivência demorada que pode até durar anos. 

 

Bem diz você que eu sou muito devagar nessa história de cair ficha. Só 

recentemente me dei conta de que a resposta que dei (Intramuros) e que sempre me 

pareceu tão leviana quanto enigmática, foi o primeiro vestígio que se mostrou, 

inconsciente, desvendado lentissimamente ao longo do aprendizado, que foi, pra 

mim, a nossa convivência (mais de quatro anos, não é?) (BOJUNGA, 2016, p. 163-

164). 
 

 Em alguns casos, essa convivência demorada pode gerar surpresas, como por exemplo, 

a construção da “trilogia do livro”, que não foi programada previamente pela autora, mas foi 

surgindo a partir da necessidade de compartilhar sua vivência com a leitura e com a escrita, 

tanto numa perspectiva memorialística, quanto numa perspectiva ficcional: “Foi dessa mistura 

que saiu Paisagem, e o caminho tão comprido que eu acabei andando resultou numa pequena 

trilogia” (BOJUNGA, 2013, p. 115). 

 Seus personagens, Lygia Bojunga não somente os escreve, mas também passa um 

tempo a desenvolvê-los, numa construção mental. De acordo com a autora, escrever não é 

apenas um registro escrito, é também aperfeiçoá-los em sua mente: 

 

– Escuta, Nicolina, convivência não tem que ser necessariamente física; se você está 

todos os dias com ela, às vezes até de maneira muito mais intensa do que se a pessoa 

estivesse ao seu lado. Eu não preciso estar diante de um teclado ou de um caderno 

pra estar com vocês. Cada vez que eu dou chá de sumiço, como você diz, eu levo 

dois ou três cadernos do Intramuros (agora iniciei o quinto) junto com dois ou três 

livros que costumo ler simultaneamente e, algumas vezes, até teclado eu levo. Você 

vê que não é só abstratamente que você está comigo: basta abrir o caderno que eu já 

me encontro com você e o Vinícius, ou com a Rosário e a Hortênsia, ou com o 

Gringo, o Garibalde, o Gari... (BOJUNGA, 2016, p. 164-165). 
 

 O processo de criação dos personagens ocorre de forma complexa, tanto concreta, com 

a escrita propriamente dita dos personagens, quanto abstrata, com a elaboração mental deles. 

 Por meio deste romance, somos levados a conhecer mais da vida da escritora nos 

“buracos” da narrativa, entre um e outro fato ficcional. Ao entrecruzar autobiografia e ficção, 
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Lygia Bojunga não só narra fatos pessoais como descreve com minúcia pontos importantes do 

seu processo de criação literária. No trecho abaixo, a autora elucida o seu projeto de vida, que 

envolve também um “projeto arquitetônico”:  

 

Mas não vai agora pensar que foi só por causa desses exercícios arqueológicos que, 

volta e meia, eu sumia... A razão principal é que venho dedicando grande parte das 

minhas horas de trabalho a um projeto de vida que arquitetei já faz muito tempo, 

mas que só botei verdadeiramente em prática quando, quatorze anos atrás, criei a 

casa que iria abrigar vocês todos, isto é, uma editora – minha própria editora. 
Meu “projeto arquitetônico” previa, após a consolidação da editora, ou melhor, da 

morada de vocês – fato que se deu dois anos depois, quando muitos de vocês que 

ainda estavam retidos em outras casas editoriais se mudaram pra cá –, a criação de 

uma fundação cultural cujos projetos seriam desenvolvidos a partir das minhas 

próprias moradas. Essas moradas passaram a dar cria, quer dizer, a se reproduzir em 

novos espaços, todos inspirados nele, no Livro – espaços esses que vêm sendo 

trabalhados pra mais adiante se tornarem públicos e serem aproveitados por muitos 

como locais de prazer, tranquilidade, convívio com a Natureza e, por que não, não 

é?, reflexão de tudo que o Livro me deu, ou melhor, de tudo que o Livro pode nos 

dar, uma vez que, sem o Livro, sem vocês, eu nunca poderia ter criado os espaços 

que criei. Então, quando mais recentemente eu quis completar o meu redondo, 

conforme passei a me referir a este projeto de vida... (BOJUNGA, 2016, p. 166-

167). 
 

 Olhar para a ficção bojunguiana com um olhar duplo para a autobiografia e para ficção 

é a melhor maneira de analisar essa obra híbrida, mesmo porque, segundo Philippe Lejeune: 

“O leitor é assim convidado a ler os romances não apenas como ficções remetendo a uma 

verdade da ‘natureza humana’, mas também como fantasmas reveladores de um indivíduo. 

Denominarei essa forma indireta de pacto autobiográfico pacto fantasmático” (LEJEUNE, 

2014, p. 50). 

 Nesse contexto, estamos diante de uma obra híbrida, que não é apenas romance, nem 

tão-somente autobiografia. O pacto fantasmático ocorre através da voz da autora, em sua 

persona, com revelações autobiográficas nas interseções ficcionais, isto é, entre os discursos 

da Nicolina e do Vinícius, metaforicamente, nos “buracos” chagallianos. 

 É importante ressaltar que, por mais que a escritora Lygia Bojunga revele muitos fatos 

autobiográficos das trajetórias pessoal e literária, não podemos afirmar que conhecemos toda 

a verdade sobre ela, pois o que temos no livro é um recorte do que a própria autora decide nos 

apresentar. A esse respeito, Philippe Lejeune cita André Gide (1869-1951): “As Memórias só 

são sinceras pela metade, por maior que seja a preocupação com a verdade: tudo é sempre 

mais complicado do que o dizemos. Talvez se chegue mesmo mais perto da verdade no 

romance” (GIDE apud LEJEUNE, 2014, p. 49). 

 Em síntese, as escritas de si não são tão simples quanto se comenta. A autobiografia 

apresenta seu teor de complexidade, primeiramente em relação à multiplicidade do eu. Desse 
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modo, um livro não é suficiente para esgotar uma vida vivida; estamos, portanto, apenas 

diante de um recorte, o qual nos permite ver apenas um lado do caleidoscópio. Quiçá, 

paradoxalmente, o romance seja a forma mais perto da verdade justamente pela falta de 

compromisso com ela. Quem sabe esta seja a razão de a escritora ter optado por uma obra 

híbrida. 

 

4.2 Métodos que se cruzam: Marc Chagall e Lygia Bojunga 

 

Marc Chagall (1887-1985) nasceu em Vitebsk, na Rússia. Ele vinha de uma família 

judia e a influência de suas origens perpassam toda a sua obra. Desde a juventude, identificou-

se com a pintura. O pintor mudou-se para Paris, onde viveu de 1910 a 1914. No entanto, 

mesmo distante de sua terra natal e sob o contato com outras vanguardas, jamais abandonou 

elementos de sua tradição, como sua obsessão por pintar aldeias, uma alusão evidente a sua 

infância. 

O pintor experimentou diversas técnicas artísticas, inclusive o vitral. De acordo com 

Adolfo Gómes Cedillo (1997), seu estilo sofreu várias transmutações. Ele foi um artista 

excêntrico e buscava fugir dos rótulos, o que pode indicar a formação heterogênea do pintor 

russo: 

 

Se Chagall é o poeta lírico da vanguarda pictórica, também é o pintor da música, o 

pintor do mais abstrato e inassimilável em termos literários. É também o grande 

decorador, o artífice de coberturas e de pavimentos para templos da cultura (salas de 

ópera, auditórios, museus), o renovador da decoração de vitrais nas igrejas, o mago 

da cenografia teatral, o encarregado de ornamentar Vitebsk, sua cidade natal, com 

motivos relativos ao primeiro aniversário da revolução soviética. Pintor-poeta, 

pintor-músico, pintor-decorador, pintor-cenógrafo: Chagall é também o artista 

integrador das disciplinas artísticas ou, melhor, é o pintor da metamorfose dos 

gêneros, dessa imbricação transformadora das artes propugnada por tantos 

vanguardistas (CEDILLO, 1997, s/p.). 
 

Essa heterogeneidade passeia por tantas influências que configuraram o estilo único de 

Marc Chagall. O pintor tinha uma relação amistosa com os surrealistas, apesar de negar-se a 

ser adepto do movimento. Neste processo, ele aderiu à vanguarda parisiense de modo que teve 

influências do fauvismo com relação à assimilação cromática. Em paralelo, absorveu as 

marcas cubistas de destruição do espaço, como podemos ver em sua obra O poeta (1911), em 

que, devido à fragmentação formal, os elementos cubo-futuristas ficam em evidência.  
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O quadro 1 expõe a tela O poeta (1911), de Marc Chagall.  

 

Quadro 1 – O Poeta (1911) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.pinterest.com/pin/460070918154101246/ 

 

A respeito das figuras de telas de Marc Chagall, Cedillo ressalta:  

 
Os personagens de Chagall habitam extensões indefinidas em transmutação nas 

quais cruzam referências ao passado e ao presente e onde se inverte a relação entre o 

céu e a terra, o primeiro plano e o fundo. A horizontalidade da paisagem ou a 

verticalidade do corpo humano não são mais os princípios diretores de uma lógica 

espacial: os cenários se sobrepõem e os corpos sobrevoam as paisagens. Nas figuras, 

as cabeças se separam dos corpos, os membros se fracionam e as vestimentas se 

fragmentam em pedaços (CEDILLO, 1997, s/ p.). 
 

Sobre Vitebsk (1914) e O aniversário (1915) são obras que evidenciam esses corpos 

flutuantes. Na primeira, temos um judeu errante que sobrevoa silenciosamente a terra natal do 

pintor, enquanto na segunda, temos o próprio pintor e Bella Rosenfeld, sua primeira esposa, 

flutuando numa cena de afeto, um beijo. O amor do casal é ilustrado num cenário de ausência 

da gravidade. 

 Já À Rússia, aos anos e outros (1911-1912) temos um cenário rural inserido numa 

perspectiva simbólica, repleta de elementos primitivos, como a vaca ordenhadora. Nessa tela, 

temos personagens que sobrevoam a cidade à noite e uma cabeça separada do corpo. Aqui 

podemos destacar uma associação com a poética surrealista, devido a alusão aos temas da 

maternidade, da fecundidade, do voo e da noite. 
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Marc Chagall não hesita em inserir em sua obra artística o elemento autobiográfico, 

como nas telas Sobre Vitebsk (1914) e O aniversário (1915), em que numa ilustração há o 

lugar de origem do pintor e, na outra, o casal numa cena de amor. A pintura do retrato de 

casamento de Chagall e Bella foi iniciada algumas semanas antes da cerimônia, realizada em 

25 de julho de 1915.  

Os quadros 2 e 3 ilustram as telas Sobre Vitebsk (1914) e O aniversário (1915), de 

Marc Chagall. 

 

Quadro 2 – Sobre Vitebesk (1914) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://colband-artes-surrealismo.blogspot.com.br/2009/10/sobre-vitebsk-1914-marc-chagall-nasceu.html 
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Quadro 3 – O aniversário (1915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://virusdaarte.net/chagall-o-aniversario/ 

 

O quadro 4 traz a pintura À Rússia, aos burros e aos outros (1911-1912), de Marc Chagall. 

 

Quadro 4 – À Rússia, aos burros e aos outros (1911-1912) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.pinterest.fr/pin/562105597214262955/ 
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Selecionamos, para este trabalho, algumas telas do pintor com suas devidas descrições, 

nas quais fica evidente a ligação de suas obras artísticas a elementos autobiográficos, como 

por exemplo, Dia de festa (Rabino com o limão), tela que resgata a tradição hebraica, pintada 

em 1914: 

 

Sombria representação de um rabino na celebração da festa hebraica do Tabernáculo. 

A estranha ubiquação de outra pequena figura de rabino sobre a cabeça do 

protagonismo pode ser uma alusão satírica a seu ensimesmamento na fé (CEDILLO, 

1997, s/ p.). 

 
 

Fé e figuras bíblicas são temas recorrentes nas pinturas do pintor russo Marc Chagall. 

A influência religiosa em sua vida, desde cedo transmitida pelos pais, evidencia como esta 

vivência contribuiu ativamente para sua produção artística não apenas nesta pintura.  

O quadro 5 evidencia a tela Dia de festa (Rabino com limão) (1917), de Marc Chagall. 

 

Quadro 5 – Dia de festa (Rabino com o limão) (1917) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.pinterest.pt/oiorathai/chagall/?lp=true 

 

O pintor fez a ilustração de uma edição de The Bible – Genesis, Exodus, the Song of 

Solomon (2005). A leitura e a análise das pinturas bíblicas destes três livros foram realizadas 

por Gaston Bachelard na obra O direito de sonhar (1985), sobretudo, no tópico intitulado 

“Introdução à Bíblia de Chagall”.  

O quadro 6 ostenta a capa da obra The Bible – Genesis, Exodus, the Song of Solomon 

(2005), em que o pintor Marc Chagall fez as ilustrações. 
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Quadro 6 – Capa de The Bible – Genesis, Exodus, the Song of Solomon (2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.goodreads.com/book/show/1823177.The_Bible 

 

Na análise crítica do filósofo, o pintor russo teve uma atuação importante para o 

esclarecimento das passagens bíblicas:  

 

Sim, Chagall, pintor que sabe colocar, como um criador de universo, o vermelho e o 

ocre, o azul escuro e o azul suave, vai nos dizer as cores do tempo dos Paraísos. 

Chagall lê a Bíblia e, de pronto, sua leitura é luz. Sob seu pincel, sob seu lápis, a 

Bíblia torna-se – naturalmente, com toda simplicidade – um livro de imagens, um 

livro de retratos. Assim estão reunidos aqui os retratos de uma das maiores famílias 

da humanidade. 
Quando, em minha solidão de leitor, meditava sobre o Livro Santo, a voz era tão 

forte que nem sempre enxergava o Profeta. Todos os Profetas tinham para mim a voz 

das Profecias. Olhando agora as pranchas desta bela coletânea, leio o velho livro de 

outro modo. Ouço mais claramente porque vejo com mais clareza, porque Chagall, 

esse vidente, desenha a voz que fala. 
Em verdade, Chagal colocou luz em meu ouvido (BACHELARD, 1985, p. 8). 

 

 Na perspectiva bachelardiana, o pintor simplifica de maneira que torna mais 

compreensíveis as passagens bíblicas, as quais, segundo o filósofo, revelavam-se para ele em 

forma de profecia, isto é, de certo modo eram incompreensíveis. O curioso é que já neste 

trecho Bachelard também compara pintura e literatura, como é a proposta deste trabalho. O 

trecho “Chagall [...] desenha a voz que fala” (Idem, p. 8) remete-se aos textos da Bíblia 

ilustrados pelo pintor. Neste trabalho editorial, há um diálogo entre palavras e imagens, 

comentado por Gaston Bachelard em seu livro. Neste caso, Marc Chagall imprimiu, em suas 
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pinturas, a leitura bíblica que trazia de sua vivência religiosa. Certamente, não apenas sua 

técnica artística, mas de suas experiências autobiográficas que foram importantes para a 

composição das ilustrações da Bíblia. Portanto, podemos dizer que ele traduziu em imagens as 

palavras ali impressas.  

 A relação da pintura com a literatura é reforçada por Bachelard: 

 

Assim o paraíso possui a dimensão de uma elevação. Seriam necessários poemas e 

mais poemas para dizer tudo aquilo. Porém um único desenho de Chagall condensa 

todas essas potências. Uma pintura põe-se a falar infindavelmente. Quem ama a 

pintura bem sabe que a pintura é uma fonte de palavras, uma fonte de poemas 

(BACHELARD, 1985, p. 9). 
 

 Tendo partido do enaltecimento das pinturas de Marc Chagall, o filósofo reafirma a 

possível conversa entre palavras e imagens. Uma conversa que é dupla, pois parte dos textos 

bíblicos para as pinturas chagallianas, que, por sua vez, não estão estáticas, elas estão a falar 

“poemas e mais poemas”, como afirma Bachelard. Interessante acrescentar que Marc Chagall 

era conhecido como o pintor-poeta, aquele que pinta palavras, como fez neste projeto 

editorial. No final do excerto, o crítico é contundente ao dizer que aqueles que, de fato, são 

amantes da pintura, sabem que esta arte naturalmente conversa com as palavras, com a poesia, 

com a literatura.  

  Vale ressaltar que para o pintor o trabalho de ilustração não é apenas uma imitação do 

que se leu, ou ainda, uma mera descrição das passagens bíblicas. Gaston Bachelard defende a 

respeito de Marc Chagall que “[...] o pintor olha aquilo que não vê: ele cria” (BACHELARD, 

1985, p. 9). 

 De semelhante maneira, Lygia Bojunga também concorda com essa relação entre as 

duas artes – pintura e literatura. Na obra da autora, este diálogo vai desde afirmar que muitas 

inspirações para suas narrativas surgiram a partir do contato com as artes plásticas ou com 

uma imagem a realizar um trabalho intertextual que cita pintores, como podemos ver no livro 

Intramuros (2016): 

 

Um dia, quando eu tava lendo um livro que fala de pintores célebres, eu li uma frase 

do Chagall que eu gostei muito. Até copiei num caderninho que eu tenho, onde 

anoto as coisas que eu gosto. Você conhece o Marc Chagall, não é? foi só pegar um 

livro que mostrava as pinturas dele que eu logo fiquei assim, ó, uma e carne com ele 

(BOJUNGA, 2016, p. 90-91). 
 

 Neste trecho, Nicolina dirige-se aos leitores, apresentando o pintor e indagando sobre 

o conhecimento destes acerca da obra artística de Marc Chagall. O gatilho para mencionar o 
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pintor na narrativa foi a menção ao estilo de escrita de Lygia Bojunga, tendo em vista que 

Nicolina comentava sobre a personalidade autoritária da escritora, apelidada de “Coronela” 

pela personagem. Desse modo, Nicolina afirma estar surpresa pela autora deixar que ela 

converse diretamente com os leitores, como a própria Lygia Bojunga faz.  

  

– ... eu achei uma delícia não encontrar a Coronela aqui, porque eu já te disse que ela 

tem essa mania, não? Ta sempre querendo contar a história da gente pra você. Sabia 

que é difícil ela deixar que a gente mesma conte o que ta acontecendo? Lá uma vez 

ou outra, ela deixa, mas quase sempre ela acaba se metendo na conversa, dizendo 

que foi assim e que foi assado. Eu fiquei boba quando ela resolveu me apresentar pra 

você do jeito que ela me apresentou, deixando eu entrar nesses buracos dela e tudo... 

Xi! Já vi pela tua cara que você achou esquisitíssimo esse negócio de buracos dela. 

Então, antes de mais nada, deixa eu te explicar a história do buraco. Porque eu sou 

assim: eu gosto  

Das coisas em ordem. Se eu vim aqui pra conversar com você, a nossa conversa tem 

que ter ordem; não tem nada a ver, depois volta pr’aquilo tudo que ela tava contando 

antes, mas aí a gente já esqueceu o que ela tinha contado – um horror! (BOJUNGA, 

2016, p. 90)  

 

Os “buracos” mencionados referem-se à fala de Marc Chagall, já citada nos capítulos 

anteriores, acerca de liberdade no processo de criação artística, inclusive, para colocar-se na 

própria arte, escondendo-se nela “como em um buraco” (Idem, p. 91). Para o pintor, o artista 

entrega-se à arte como num sacrifício. Estamos, pois, diante de um processo intertextual, que 

estabelece uma relação do processo de criação literária da escritora com o método artístico do 

pintor, uma vez que Nicolina aponta a relevância que ambos os artistas concedem aos 

elementos autobiográficos e a presença deles em suas obras. Para os dois, o artista precisa de 

liberdade para colocar-se ou não na narrativa. Em Lygia Bojunga, é o que acontece através do 

“Pra você que me lê”, que ganhou destaque na obra Intramuros (2016). 

Assim sendo, este trecho evidencia elementos autobiográficos sobre a vida de Lygia 

Bojunga. Além disso, a citação remete-nos a outros pontos importantes para a discussão. O 

primeiro ponto é o diálogo com o pintor russo Marc Chagall. Neste diálogo, a autora 

estabelece semelhanças com o método artístico do pintor, o qual consiste em considerar a 

autobiografia um elemento importante para o processo de criação artística. O segundo ponto 

relevante é que o termo “buracos” simboliza um espaço onde o artista se esconde na criação 

artística. Relacionado a isso, Nicolina explica que estes espaços são os momentos em que 

Lygia Bojunga tem uma conversa íntima com os leitores, revelando algo acerca de vivências 

da escritora. O terceiro ponto concentra-se no fato de que os “buracos” são os momentos em 

que a autobiografia se impõe ao universo ficcional da narrativa bojunguiana. 
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A escolha da autora em tecer uma obra híbrida, que une autobiografia e romance 

representa a ciência da complexidade do campo ficcional e a liberdade que ele oferece. Em 

Jean-Jacques Rousseau: a transferência e o obstáculo (2011), Jean Starobinski comenta a 

respeito dos “perigos” do método romanesco: “É assim que, por um ‘perigoso método’, Jean-

Jacques faz o aprendizado não do mundo, não das coisas, mas dos recursos infinitos do 

sentimento, do espaço fictício em que se movimentam os impulsos do coração” 

(STAROBINSKI, 2011, p. 457) 

O “perigo” do romance consiste na infinita liberdade que ele concede, na libertação 

dos sentimentos que ele propicia, nas revelações que ele pode trazer. Lygia Bojunga tinha 

plena consciência disso quando construiu esta falta de Nicolina: “[...] O que eu estava era 

chegando à conclusão de que, nesses buracos, a gente se sente tão livre feito ele se sentia pra 

fazer o que o aqui dentro da gente tá precisando que a gente faça” (BOJUNGA, 2016, p. 92). 

Do mesmo modo, os elementos autobiográficos na obra de Marc Chagall são 

constantes. Outra obsessão artística do pintor russo foi Bella, sua primeira esposa, a qual foi 

protagonista de muitas de suas obras, como na tela Bella com gola branca (1917): 

 

Somente a presença de Bella faz com que Chagall abandone o tom de tristeza que 

invade o restante de sua produção nesses anos. Bella é a guardiã da felicidade do 

pintor e de sua filha, as minúsculas figuras que aparecem no extremo inferior da 

composição (CEDILLO, 1997, s/ p.). 
  

Para Marc Chagall, a presença de Bella deixa de ser apenas biográfica para fazer parte 

da tessitura artística do pintor. Ao analisar a obra do pintor, podemos visualizar que muitos 

dos seus quadros apresentam a imagem da esposa ou dos dois juntos. 

O quadro 7 estampa a pintura Bella com gola branca (1917), de Marc Chagall. 
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Quadro 7 – Bella com gola branca (1917) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://pt.wahooart.com/@@/8XYGKR-Marc-Chagall-Bella-com-colarinho-branco 

 

 Lygia Bojunga menciona em Intramuros (2016) que a obra é também um depoimento 

literário, que se trata também do cumprimento de um projeto de vida. Assim, a conexão vida e 

obra é uma realidade neste livro. Um exemplo disso é que, em diversos momentos, a escritora 

cita suas migrações entre Rio de Janeiro e Londres:  

 

Nos dias que se seguiram, não pensei mais na Nicolina porque tive que pensar e 

providenciar muita coisa necessária à minha migração pra Londres. 
Você sabe, não é? Há trinta anos¹ passo um pedaço da minha vida aqui em Londres – 

pedaço que diminuiu de tamanho quando criei minha editora, lá no Rio, e, depois, 

diminuiu mais ainda quando criei a Fundação Cultural (BOJUNGA, 2016, p. 12). 
  

 De semelhante modo, a obra artística de Marc Chagall também teve influência de suas 

migrações: 

 

O salto na arena vanguardista não determina, entretanto, o rompimento com seu 

passado. “Enquanto na França participava de um processo de transformação 

profunda das técnicas artísticas, com minha alma, por assim dizer, voltava a meu 

país.” Essa conciliação de vanguarda e tradição, do presente com o passado, é uma 

característica constante de toda sua obra (CEDILLO, 1997, s/ p.). 
 

 A tensão entre passado e presente na obra de Marc Chagall nos leva ao conceito de 

contemporâneo, discutido por Giorgio Agamben em O que é o contemporâneo? e outros 
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ensaios (2009). No livro, o filósofo rompe com o paradigma de que o conceito de 

contemporâneo está ligado apenas com o presente. Do contrário, para Giorgio Agamben, o 

presente é uma fratura, um osso quebrado, um recorte no tempo. Não há, portanto, como se 

desvencilhar completamente do passado e, consequentemente, da tradição.  

O autor comenta de maneira metafórica a relação presente-passado, considerando que 

“Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever 

mergulhando a pena nas trevas do presente” (AGAMBEN, 2009, p. 63). A obscuridade e as 

trevas que o presente guarda são, por sua vez, as sombras do passado que todo presente 

carrega. Não há presente sem passado, assim como não há o novo sem tradição. 

Posteriormente, Giorgio Agamben complementa as ideias do conceito apresentado:  

 
Por isso o presente que a contemporaneidade percebe tem as vértebras quebradas. O 

nosso tempo, o presente, não é, de fato, apenas o mais distante: não pode em 

nenhum caso nos alcançar. O seu dorso está fraturado, e nós nos mantemos 

exatamente no ponto da fratura. Por isso somos, apesar de tudo, contemporâneos a 

esse tempo. Compreendem bem que o compromisso que está em questão na 

contemporaneidade não tem lugar simplesmente no tempo cronológico, algo que 

urge dentro deste e que o transforma. E essa urgência é a intempestividade, o 

anacronismo que nos permite apreender o nosso tempo na forma de um “muito 

cedo” que é, também, um “muito tarde”, de um “já” que é, também, um “ainda não”. 

E, do mesmo modo, reconhecer nas trevas do presente a luz que, sem nunca poder 

nos alcançar, está perenemente em viagem até nós (AGAMBEN, 2009, p. 65-66). 
 

 

 Essa relação temporal é conflitante, de modo que, para entendê-la em sua 

complexidade, não podemos olhar para o presente apenas numa perspectiva sincrônica. Marc 

Chagall entendia muito bem este conceito, ao fundir novas experiências artísticas, como o 

contato com as vanguardas parisienses, as influências de sua tradição judaica e da aldeia em 

que residiu na infância, em Vitebsk. Sua obra Paisagem cubista (1918) nos evidencia isto, 

uma vez que 

 

Mesmo em obras claramente cubistas nas quais alcança um considerável grau de 

abstração – nada frequente – Chagall sempre introduz algum motivo figurativo ou 

alguma referência às suas origens: como neste caso, a insistente repetição de sua 

assinatura em caracteres latino e cirílicos (CEDILLO, 1997, s/ p.). 
 

 Esta descrição da tela Paisagem cubista (1918), presente na coleção intitulada Marc 

Chagall (1997) escrita por Adolfo Gómez Cedillo, mostra o entrecruzamento de novas 

vanguardas com sua obsessão pelo tema autobiográfico, aqui representado pela inscrição do 

próprio nome na tela como elemento artístico, e não apenas como assinatura do autor do 

quadro. 
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 O quadro 8 evidencia a tela Paisagem Cubista (1918), de Marc Chagall. 

 

Quadro 8 – Paisagem cubista (1918) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://artchive.ru/artists/13619~Mark_Zakharovich_Shagal/works/224714~Kubisticheskij_pejzazh 
 

 Vemos, deste modo, que tanto o próprio pintor tinha consciência da relevância da 

tradição para sua criação artística, levando em consideração os elementos autobiográficos, 

quanto os críticos ao analisarem sua obra. Em História da pintura (2006), Wendy Beckett 

aponta que o simbolismo de Marc Chagall era mais pessoal que simplesmente uma tendência 

das artes plásticas. Segundo a pesquisadora, ele produzia, em suas telas, “sonhos do coração”: 

 

Chagall combinou suas próprias fantasias às cores sensuais e às técnicas de arte 

moderna que aprendeu na França. Jogava com a realidade de maneira absolutamente 

original e até primitiva. Era, no fundo, um artista religioso, no sentido mais amplo 

desse adjetivo: pintava os sonhos do coração, não os da mente, e suas fantasias 

nunca se mostram fantásticas. Elas falam, para além da lógica, ao desejo de 

felicidade que é comum aos seres humanos (BECKETT, 2006, p. 345). 

 
 Marc Chagall tinha consciência de que sua arte estava impregnada de suas vivências. 

Mesmo após sua viagem a Paris, sua obra manteve traços da tradição judaica e da ligação com 

as origens, as quais continuaram a fazer parte do seu estilo. O regresso do pintor a Vitebsk, 

terra natal, também contribui de forma significativa para seu trabalho artístico: 
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O regresso de Chagall a Vitebsk, sua cidade natal, em 1914, inaugura um período de 

ratificação de seu estilo, de filtragem pessoal do turbilhão vanguardista. 

Contrastando com os tumultuosos acontecimentos vividos pela Europa, as principais 

obras desses anos refletem uma intensa concentração e um marcante tom lúgubre; é 

como se entre tantas forças revolucionárias e conflitos bélicos, o artista necessitasse 

aprofundar suas raízes, mergulhar nos fundamentos de sua cultura e de seu mundo 

privado. Duas temáticas preferenciais se apoderam das pinturas de Chagall: o 

ambiente rural, repleto de alusões à cultura judaica – rabinos, violinistas, o alfabeto 

hebraico, a estrela de Davi – e a imagem de Bella, sua mulher, principal razão de sua 

felicidade. Ambos os motivos continuarão reaparecendo nos anos posteriores 

(CEDILLO, 1997, s/ p.). 
  

Nossa hipótese é que justamente este mergulho de Marc Chagall em suas próprias 

raízes foi o elemento de identificação entre a escritora brasileira Lygia Bojunga e o pintor 

russo. Em Intramuros (2016), Lygia Bojunga, além de retomar sua infância, evidencia sua 

paixão por casas históricas para os leitores, fazendo uma trajetória pelas casas em que já viveu 

desde a infância até a fase adulta.  

 

Você, que já se habituou a vir pra este espaço, deve ter cansado de me ouvir falar de 

casas e, por extensão, de móveis. Mas, fazer o quê?, se, desde os meus seis anos, 

quando fiz minha primeira casa num galinheiro desativado da fazendola que 

tínhamos lá no Rio Grande do Sul, eu ando às voltas com casas, de preferèncias 

marcadas pelo tempo, impregnadas de outras vivências. Em quantas vivi desde 

então? Lá no Sul vivi em casas inteiras. Ao nos mudarmos pro Rio, quando eu tinha 

8 anos, fomos morar numa metade de casa: ocupávamos o andar debaixo, outra 

família o de cima. Depois, apartamentos. Num deles, onde moramos vários anos, 

transformei em minha casa aquele cubículo chamado quarto de empregada – tão 

característico, até hoje, em apartamentos, mesmo pequenos, pelo Brasil afora! A 

adolescente que eu era então, já altamente influenciada pelas literaturas inglesa e 

francesa que faziam referência a artistas e escritores trabalhando e/ou morando em 

seus estúdios (muitas vezes em mansardas reles de Paris ou Londres), eu passei a 

chamar a minha casa de meu estúdio, e era lá que eu me fechava pra escrever 

infindáveis diários. Mais tarde, assim que foi possível, voltei pra casas inteiras outra 

vez. No Rio. Na serra. No mar. 
Nos anos em que morei em apartamentos, sempre senti a nostalgia da casa  
(BOJUNGA, 2016, p. 58-59). 
 

 Sobre a paixão por casas da parte de Lygia Bojunga, a autora demonstra que esta 

obsessão permanece em Londres, após o casamento com Peter, quando ela passa a morar uma 

parte do ano no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, e a outra parte do ano em Londres com o 

marido: 

 

Quando vim com Peter morar aqui, iniciamos uma verdadeira saga em busca de uma 

nossa casa, que atendesse aos requisitos básicos de ser numa área quieta, mas de 

fácil acesso aos acervos artísticos e culturais acumulados em Londres, bem como às 

facilidades de transporte, comércio e áreas verdes... (Idem, p. 59). 
 

 Lygia Bojunga, na construção de sua persona, comenta com naturalidade a respeito de 

seus gostos e preferências, elencando espaços, lugares e pessoas que fizeram ou fazem parte 
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do seu cotidiano. Esta estrutura narrativa ressalta a construção do pacto autobiográfico, 

consoante Phillipe Lejeune: 

 

b) Pacto autobiográfico: é o caso mais comum (pois, com muita frequência, ainda 

que não figure no início do livro de maneira solene, o pacto aparece disperso e 

repetido ao longo do texto). Exemplo: Les confessions [As confissões], de Jean 

Jacques Rousseau. O pacto está presente desde o título, é desenvolvido no 

preâmbulo e confirmado ao longo do texto, pelo emprego de “Rousseau” e “Jean-

Jacques” (LEJEUNE, 2014, p. 37). 
 

 No caso da obra de Lygia Bojunga, embora o título da obra não remeta explicitamente 

à escritora, a narrativa inicia-se em primeira pessoa, e, à medida que os elementos vão sendo 

citados, podemos claramente perceber que este eu se refere à autora. Não estamos a falar de 

um eu uno, mas de um eu multifacetado, tendo em vista que, por meio do depoimento 

literário no livro, apresentam-se a Lygia Bojunga do passado com a Lygia Bojunga do 

presente. 

Portanto, ao analisarmos a trajetória literária de Lygia Bojunga, constatamos que o 

livro Intramuros (2016) tem importância significativa para a obra da autora como um todo. O 

livro pode ser considerado uma obra da maturidade, em que a escritora tem o objetivo de 

desenvolver um depoimento literário, o qual se entrecruza com a ficção. Este depoimento 

literário, ao inserir elementos autobiográficos, compõe também um projeto de vida. Este 

projeto é rememorado e construído narrativamente através da fusão de ficção e autobiografia, 

consolidando-se por meio da composição deste romance autobiográfico.  

Marc Chagall também reconheceu a importância da autobiografia, por essa razão, 

inseriu elementos autobiográficos em muitas de suas obras, como na tela Autorretrato com 

sete dedos (1911). Nela, o pintor, num contexto cubista, evidencia sua relação com as 

vanguardas parisienses, no entanto, ele acaricia com os sete dedos uma tela que remete à sua 

terra natal, às suas raízes culturais, dando-lhe um tom saudosista à pintura.  

 O quadro 9 ilustra a tela Autorretrato com sete dedos (1911), de Marc Chagall. 
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Quadro 9 – Autorretrato com sete dedos (1911) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.arteeblog.com/2016/07/analise-de-autorretrato-com-sete-dedos.html 

 

Além disso, escreveu sua autobiografia poética intitulada Minha vida, na língua russa, 

entre 1921 e 1922. Na tradução francesa da autobiografia, La mia vita (1998), o pintor 

reafirma seu amor pela Rússia: “E perché tutto ciò che faccio sembra loro bizzarro e tutto ciò 

che fanno loro a me superfluo. Perché dunque?/Non posso più parlane./Io amo la Russia” 

(CHAGALL, 1998, p. 106).15  

A citação evidencia que o contato com outras vanguardas não foi um fator 

preponderante para que o pintor russo renegasse suas origens. Do contrário, suas raízes eram 

sempre evocadas nas telas que pintava. 

Em síntese, concluímos que a escritora, bem como Marc Chagall, busca “aprofundar 

suas raízes, mergulhar nos fundamentos de sua cultura e de seu mundo privado” (CEDILLO, 

1997, s/ p.), em concordância com a análise de Cedillo, o pintor declara-se sempre fiel às suas 

origens: 

 

                                                           
15  “E porque tudo o que faço parece estranho para eles e tudo o que eles fazem para mim parece supérfluo. Por 

que então? Eu não posso mais falar a respeito. Eu amo a Rússia” (CHAGALL, 1998, p. 106). 

http://www.arteeblog.com/2016/07/analise-de-autorretrato-com-sete-dedos.html
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Nessa altura. Apercebera-me de que tinha de ir a Paris. A terra que alimentara as 

raízes da minha arte era Vitebsk; mas a minha arte precisava tanto de Paris como 

uma árvore de água. Eu não tinha nenhum outro motivo para deixar a minha terra 

natal e creio ter-lhe permanecido sempre fiel, na minha pintura (CHAGALL apud 

WALTHER; METZGER, 1996, p. 16). 
 

Assim, as migrações de Marc Chagall contribuíram para fortalecer os traços do pintor 

e evidenciar o apego à terra natal, à infância na Rússia. Em consonância, Lygia Bojunga 

retoma sua infância, a partir de um processo de escavação do eu, ao retorno de tudo, em 

Intramuros (2016). Este retorno refere-se também ao período em que ela era apenas leitora. 

Nesta retomada, ela ratifica a influência de uma leitura significativa para a sua formação 

humana e literária – os livros de Monteiro Lobato.  

Por fim, a escritora ensina-nos uma grande lição sobre a vida e sobre como ela 

funciona de forma circular. Ela iniciou como leitora e, mesmo escritora renomada e 

reconhecida por diversos prêmios literários, precisa sempre voltar ao início de tudo – à leitura 

e ao livro. Estamos, pois, diante do “redondo” que a autora nos apresenta e no qual ela pauta 

sua vida e sua escrita.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Finalizar significa colocar um ponto final, não necessariamente encerrar de forma 

definitiva. Este é o objetivo desta pesquisa, que se propôs a discutir acerca de um tema 

específico no que diz respeito a Lygia Bojunga – o processo de criação literária da escritora 

brasileira e a construção paulatinamente de seu estilo –, no entanto este recorte pode suscitar 

outras discussões. 

  Depois de conviver durante tanto tempo com uma obra extensa e complexa como a de 

Lygia Bojunga, temos a consciência de que não esgotamos a pesquisa a respeito do universo 

bojunguiano. Nossa expectativa é que este trabalho possa contribuir com outros estudos 

similares, possibilitando que novas questões possam surgir acerca da obra da escritora 

brasileira. 

No primeiro capítulo, resgatamos a trajetória literária de Lygia Bojunga na sua dupla 

relação com o livro, como leitora e como escritora, tendo como principal fonte os seus livros 

memorialísticos. Para dialogar com as suas circunstâncias de vida, baseamo-nos nas relações 

de vida e obra desenvolvidas por Dominique Maingueneau a fim de reforçar a importância do 

contexto da obra literária para a compreensão da análise da obra da escritora.  

Nesse contexto, Lygia Bojunga não só revela sua biblioteca pessoal, como também 

comenta sobre o período e o efeito de cada leitura e fala como eles contribuíram para sua 

formação artística e humana. Buscamos manter o rigor formal nesta pesquisa, conciliando 

com o tom informal da autora, a qual intitula seus autores preferidos de “casos de amor” e 

chama as conversas com leitores de “papo íntimo”. Assim, a oralidade, presença forte na 

escrita de Lygia Bojunga, é uma das marcas de seu estilo, que é estudado com mais 

aprofundamento no segundo e terceiro capítulos. 

Este levantamento da trajetória da autora foi realizado a partir dos parâmetros de 

Philippe Lejeune a respeito do conceito de pacto autobiográfico: “O que é revelador é o 

espaço no qual se inscrevem as duas categorias de textos, que não pode ser reduzido a 

nenhuma delas” (LEJEUNE, 2014, p. 51). Não somente as obras memorialísticas de Lygia 

Bojunga contribuíram para esta finalidade, mas também as obras ficcionais serviram de fonte 

para o norteamento do contexto social, histórico e cultural, no qual a escritora está inserida. 

No segundo capítulo, focalizamos o processo de criação literária da escritora. Neste 

aspecto, é que percebemos o quanto a literatura de Lygia Bojunga dialoga com outros textos, 

num processo intertextual, e com outras artes, como: o teatro (em Angélica e Intramuros), o 
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circo (Corda Bamba), a pintura (Meu amigo pintor, Intramuros), a fotografia (Aula de inglês), 

o artesanato (Nós três) etc.  

  Além do processo intertextual, um dos aspectos abordados, no que tange ao conceito 

de estilo, foi a categoria leveza, proposta por Italo Calvino em As seis propostas para o 

próximo milênio: lições americanas (1990). Neste aspecto, constatamos que a escritora 

trabalha com a leveza de forma peculiar, pois, mesmo com a escolha de enredos dramáticos, 

os quais perpassam por temas como o suicídio e a prostituição infantil, a maneira fluida de 

Lygia Bojunga escrever concede leveza à narrativa. 

  Ainda sobre seu processo de criação literária, analisamos o termo “sótão” utilizado 

pela autora. A partir dos conceitos de “porão” e de “sótão”, segundo Gaston Bachelard, em A 

poética do espaço (2008), realizamos a análise da importância do termo para o fazer literário 

da escritora. Em Intramuros (2016), afirma que o processo laborioso da escrita de um livro 

está ligado às duas ações aparentemente opostas: o ato de perder-se e achar-se. Sendo assim, é 

possível relacionar a atividade de perder-se ao conceito de “porão”, e, consequentemente, ao 

processo de escrita intuitiva, fruto do inconsciente e da imaginação. Enquanto a prática de se 

achar pode estar ligada ao conceito de “sótão”, que, por sua vez, se refere ao processo de 

escrita racional, proveniente do trabalho braçal. 

Um elemento de grande relevância dentro da narrativa bojunguiana é a presença da 

metalinguagem. Nesta pesquisa, o conceito foi abordado pela perspectiva de Samira Chalhub. 

Este recurso é muito explorado pela escritora, que dá preferência por escrever histórias dentro 

de histórias, assim como as bonecas russas. Os romances bojunguianos são repletos de 

bilhetes, cartas, peças, paratextos, entre outros: “Dos meus livros menos lidos estão os três 

que esmiúçam a relação leitura/escrita […], mas eu que venho passando a minha vida às 

voltas com livros, tenho uma afeição especial por eles” (BOJUNGA, 2013, p. 111). 

Essa abordagem metalinguística contribui para que, ao longo dos anos, Lygia Bojunga 

construa seu estilo com foco sempre no processo de criação literária. A autora não só dialoga 

com a própria construção do texto, numa perspectiva metalinguística, bem como conversa 

com outros textos com base na dinâmica intertextual: “todo texto se constrói como mosaico 

de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto” (KRISTEVA apud 

NITRINI, 2015, p. 161). 

É justo por meio do processo de intertextualidade que chegamos à conclusão de que 

Lygia Bojunga é uma escritora-pintora. A ligação da autora com as artes plásticas vai desde a 

contemplação de pinturas ou de imagens que, por sua vez, podem inspirar o processo criativo 
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da autora, à comparação de seu próprio método de criação literária com o método de criação 

artística de pintores, como é o caso de Marc Chagall na obra Intramuros (2016). 

No último capítulo, procuramos examinar o estilo de Lygia Bojunga, sobretudo ligado 

ao aspecto híbrido de sua escrita, em algumas de suas obras, o qual entrecruza autobiografia e 

ficção, com foco na obra Intramuros (2016). O olhar direcionado para este ponto de vista 

ocorreu após uma pesquisa acurada da obra da autora, tendo em vista sua preferência pela 

temática. Além disso, Lygia Bojunga comenta que essas obras, ao longo dos anos, têm sido 

menos lidas por crianças, muito embora tenham um grande valor para a literatura e para a 

pesquisa. Portanto, este trabalho busca enriquecer os estudos bojunguianos nas áreas até então 

menos pesquisadas. 

A fim de aprofundar a relação entre a literatura e pintura, analisamos a obra O direito 

de sonhar (1985), de Gaston Bachelard, em que o filósofo investiga a experiência do pintor 

russo com a ilustração de Gênesis, Êxodo e Cântico dos Cânticos, livros da Bíblia, afirmando 

que Marc Chagall pinta como se escrevesse palavras, poesia. Assim constata Ingo F. Walther e 

Rainer Metzger na sua análise comparatista entre a relação das telas de Marc Chagall com a 

poesia: “O título ‘Eu e a Aldeia’, na sua expressividade repleta de fantasia, constitui uma 

espécie de pólo literário [...] Foram literatos que confirmaram Chagall no seu percurso, que 

compartilharam a sua inclinação para a poesia” (WALTHER; METZGER, 2004, p. 20-22). Ao 

passo que Lygia Bojunga buscou pintar seus contos, ou seja, criar imagens em suas narrativas, 

como afirma no “Pra você que me lê” de Tchau (1984).  

Outro ponto de aproximação entre Lygia Bojunga e Marc Chagall é a relação da arte 

dos artistas com sua vida. Portanto, o terceiro capítulo centra-se em apresentar de que modo 

percebemos fortes elementos autobiográficos em suas produções artísticas. 

Em suma, Intramuros (2016), ao mesmo tempo que nos lança no universo da ficção 

das confusões dos personagens Nicolina e Vinicíus, convida-nos, através de um depoimento 

literário, a ler ou reler a obra da escritora por um lado, e conhecer o processo de criação 

literária por outro. 

No que se refere a esse processo, em linhas gerais, ao longo da pesquisa realizada, 

podemos perceber que, para Lygia Bojunga, a escrita é: solidão; informalidade; encontro de 

amor; silêncio; liberdade. 

 Segundo a autora, a liberdade é um aspecto de suma relevância para a escrita, e seu 

estilo e processo de criação literária estão ligados à liberdade imaginativa. Para explicar tal 

afirmação, vamos retomar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, essa liberdade 
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possibilita que a própria autora escreva a história que deseja contar, sem delimitar um 

público-alvo preciso, nem limitar-se a faixas etárias, muito embora, o mercado editorial tenha 

catalogado as obras da escritora como literatura infantil e juvenil.  

 Em segundo lugar, a liberdade imaginativa da escritora não a limita, de maneira que 

esta, quando deseja, insere elementos autobiográficos na ficção. A criação de personas, ao 

longo de seus textos, e a constante conversa com os personagens através desta categoria é um 

exemplo disso, como em: Fazendo Ana Paz (1991), Paisagem (1992) e Intramuros (2016). 

 Por fim, em terceiro lugar, a intersecção entre linguagens artísticas, como em literatura 

e pintura, de modo que a escritora viabiliza um espaço para o diálogo e o debate também são 

fruto dessa liberdade que Lygia Bojunga coloca como condição necessária para a criação 

literária, para o ato de escrever. 

Outrossim, o aspecto fugidio da obra de Lygia Bojunga compreende-se em, pelo 

menos, três aspectos: a dificuldade de definição de um público-alvo, a multiplicidade de eus 

dispersos e a fusão entre o discurso ficcional e o autobiográfico – seja numa separação mais 

clara entre história e “Pra você que me lê”, seja numa fusão complexa, como ocorre em 

Intramuros (2016), que a obra também é o próprio “Pra você que me lê”. 

 Por fim, não nos faltam obras que falem sobre a ato de escrever, processo de criação 

literária e estilo, desde livros mais antigos, como A poética clássica (1997), de Aristóteles, a 

obras mais recentes, como Cartas a um jovem escritor: toda vida merece um livro, de Mario 

Vargas Llosa (2006). Em geral, estes textos compartilham experiências de escrita, 

desenvolvimento de personagens e de enredo, e criação de um universo ficcional. Além disso, 

muitas delas também comentam acerca da importância da leitura para a escrita, o que envolve, 

portanto, o processo de apropriação.  

 Em Breve manual de estilo e romance (2003), de Autran Dourado, o escritor mineiro 

comenta: 

  
Se você quer ser mesmo um escritor, um escritor de verdade, um escritor criativo, 

lembre-se sempre de que escrever é um ato mimético de apropriação e astúcia. Daí a 

necessidade de ler constantemente os bons autores, conscientemente imitá-los (antes 

de você ser realmente um escritor), parodiá-los nos seus exercícios. Parodiar no 

sentido moderno do termo, que tanto pode ser considerado ironicamente como 

dramaticamente. Dostoievski, por exemplo, parodiou muito Gogol; dizia mesmo 

“todos nós marido e num ou noutro capítulo de O jogador, não é de fazer ninguém 

rir. Ler e parodiar bons autores como exercício, incorporá-los na sua mente, e 

esquecê-los, para que as imagens e símiles e metáforas deles passem a fazer parte do 

seu arsenal inconsciente, é um conselho que permito dar-lhe (DOURADO, 2003, p. 

35).  
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Autran Dourado comenta o que Lygia Bojunga já havia dito sobre a dificuldade de 

desenvolver um estilo próprio de escrita e a relação que ele tem com as leituras de quem 

almeja escrever realiza, com a biblioteca pessoal. A diferença é que o autor tece sua linha de 

raciocínio, ou melhor, seu manual de forma mais diretiva para os leitores, enquanto a 

escritora, não nos mostra tudo em apenas um livro, mas durante toda a obra, aos poucos, a 

conta-gotas.  

Nosso processo consistiu em reunir, nesta pesquisa, os pensamentos, ideias e trechos 

de obras ficcionais para compor o Manual de estilo e criação literária com a artesã Lygia 

Bojunga. Apesar de seguirmos todos os trâmites acadêmicos, optamos por um estilo leve e 

fluido de escrita a fim de buscarmos uma sintonia com o estilo bojunguiano. 
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