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O romance jamais conheceu essa ‘formidável erosão de contornos’, de que fala Nietzsche, 
nem esse distanciamento voluntário da vida que originaram o estilo, nas obras dos 

dramaturgos gregos, ou nas tragédias francesas do século XVII. Conhecem algo mais perfeito 
ou mais profundamente humano do que essas obras? Mas, precisamente, elas só são 

humanas se o forem em profundidade; elas não se gabam de parecê-lo, ou pelo menos de 
parecerem reais. Continuam sendo uma obra de arte.

1
  

(André Gide)  

 
 Utilizando-se de um jogo com o sentido das palavras e com o próprio 
fazer literário, Silviano Santiago intitula seu sétimo romance de O falso 
mentiroso.  A obra consiste nas memórias do narrador, o personagem Samuel 
Carneiro de Souza, 66 anos, artista plástico.  

                                                           
1 GIDE, Andre. Os moedeiros falsos, p. 160.  

RESUMO: O falso mentiroso consiste nas memórias do 
narrador, artista plástico às voltas com o seu nascimento 
e posterior adoção. Este é um argumento atrelado a 
outros e que juntos resultam em unidade temática, 
envolvendo o mundo externo, a arte e a cópia. Nosso 
objetivo é verificar a construção da obra com olhar atento 
à ficção e também à civilização, aos aspectos reais, até 
porque – e principalmente – eles são parte do jogo 
ficcional criado pelo autor. Portanto, há fugas ao real e à 
ficção, um quadro que contribui para a elaboração das 
memórias de um narrador que precisa envolver o leitor e 
ganhá-lo para seu jogo discursivo. Por acreditarmos que 
é na literatura que está contida a busca da liberdade, da 
responsabilidade e da verdade (da história) o livro de 
Santiago parece-nos autêntico. Todas as digressões têm 
importância na civilização, o que cria um vínculo entre 
todas elas, além de um vínculo entre o leitor e a obra de 
memórias de um falso mentiroso. Evidente que por meio 
da construção articulada, que inclui fortemente a arte, 
repensamos nessas questões e refletimos sobre velhos e 
novos conhecimentos para a “evolução” ou não da vida 
cotidiana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ficção; verdade; civilização. 
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Um mentiroso diz falsas verdades; o não mentiroso diz falsas mentiras, 
poderíamos dizer, para participar do jogo de Santiago. Ele cria um movimento 
textual que resulta em uma dinâmica ambígua, conversível e antinômica. A 
consciência do narrador Samuel ao apontar que há uma dualidade de 
identidade acaba por sugerir e enfatizar a ideia de que a verdade e a mentira 
estão contidas uma na outra; uma é o avesso da outra, pode-se dizer. Portanto, 
o discurso narrativo adotado é singular por ser múltiplo.  

A partir disso, sob muitos aspectos, a obra proporciona uma grande fatia 
de reflexões. Nosso interesse é observar a construção da obra como um todo 
com um olhar mais atento àquilo que diz respeito à civilização, aos aspectos 
reais, ainda que eles devam ser vistos como parte do jogo ficcional. Dizemos 
isso porque, afinal, o narrador leva ao seu romance, pelo menos, duzentos e 
cinquenta referências, incluindo fatos, pessoas, lugares, invenções, etc. 
Silviano Santiago tem ainda um discurso bastante “filosofante”, como observa 
Carlos Miranda em uma de suas perguntas ao autor. Provavelmente, é um 
momento de se buscar significados outros à obra e posicionamentos autorais. 
Em geral, essas reflexões do narrador são opiniões sobre a arte no mundo 
moderno e a falta de novidades reais. É verdade, inclusive, que Samuel 
Carneiro de Souza maneja suas memórias sem perder de vista o aspecto da 
originalidade durante toda a obra, incluindo-se nesse jogo e nessa história.  

Em relação aos aspectos civilizatórios, interessa-nos a impressão do 
narrador sobre eles, que será dada de forma conjunta. Cremos que um 
possível ponto de vista pode ser percebido de forma aproximada à seguinte 
tese do historiador Hobsbawm: “No geral, o capitalismo tardio tem assegurado 
uma boa vida para um maior número de pessoas criativas do que em qualquer 
outra época, mas felizmente não as tornou satisfeitas nem com sua situação 
nem com a sociedade” (HOBSBAWN, 2013, p. 23). 

Nas páginas de O falso mentiroso há fugas tanto ao real quanto à ficção, 
uma situação que contribui para a construção das memórias. O autor necessita 
de ambos os escapes para envolver o leitor e ganhá-lo para o jogo que 
oferece. Por acreditarmos que é na própria literatura, ou seja, no próprio fazer 
literário que está contida a busca da liberdade (política, artística...), da 
responsabilidade (para com a arte, com a verdade e com a ficção) e da 
verdade (da vida mesmo) o romance de S. Santiago, parece-nos autêntico e 
instigante.  
 Se a pretensão do personagem narrador de O falso mentiroso é a de 
contar sua história para assim buscar sua verdade, o seu estar no mundo no 
seio familiar, podemos considerá-lo um de nós.  Da mesma forma será 
exemplar se o personagem narrador estiver, com seu jogo de falsas mentiras, 
colocando em evidência, ou contra a parede, a autonomia da arte, como 
sugere o crítico Karl Posso ao apresentar a primeira edição e como fica, de 
fato, manifestado na obra. Para fazer valer sua busca, suas contradições de 
peso averbadas no livro, suas angústias e fragilidades perante seu pai e sua 
mãe, bem como para situar seu discurso – por sinal, bem literário – precisou o 
narrador apoiar-se fortemente no mundo real, apoiar-se naquilo que é fato, que 
é a razão e, mais do que isso, naquilo que é pioneiro, popular, representativo, 
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original, antecessor na história (em alguns casos), como pretendemos 
demonstrar adiante. É fundamental, todavia, verificar uma correlação de forças 
entre o narrador e seu leitor.  
 Assim, a ficção em tela ampara-se na “verdade externa”, na história real 
e ainda na própria ficção, na própria arte literária que é construída pelo autor 
com rigor. Caberá ao leitor aceitar ou não os argumentos, participar ou não do 
jogo duvidoso. Como é declarado por Santiago, ele se nega à utilização 
convencional de conjunções adversativas, às frases longas, às construções 
tradicionais, à camuflagem de suas particularidades, fazendo dessa obra, de 
fato, um romance. Em seu discurso, o narrador – homem culto – adota muitas e 
bem criadas metáforas, mesmo aquelas que caem no grotesco ou no 
escatológico, pois estão despidas, pelo menos aparentemente já que o uso de 
metáforas não deixa de ser uma camuflagem da verdade, de pudores e 
moralismos.  
 O crítico Rosenfeld quando trata da distinção entre as obras e orações 
ficcionais faz algumas observações a respeito da busca de elementos que 
ajudam o autor a dar maior sentido de verdade à sua história de ficção fazendo 
com isso com que o autor fique mais próximo do texto ficcional. A citação que 
se segue nos leva muito ao livro ora analisado, razão pela qual consideramos 
oportuna a reprodução:  

 
Ainda que a obra não se distinga pela energia expressiva da 
linguagem ou por qualquer valor específico, notar-se-á o 
esforço de particularizar, concretizar e individualizar os 
contextos objectuais, mediante a preparação de aspectos 
esquematizados e uma multiplicidade de pormenores 
circunstanciais, que visam a dar aparência real à situação 
imaginária. É paradoxalmente esta intensa “aparência” de 
realidade que revela a intenção ficcional ou mimética. Graças 
ao vigor dos detalhes, à “veracidade” de dados insignificantes, 
à coerência interna, à lógica das motivações, à causalidade 
dos eventos, etc., tende a constituir-se a verossimilhança do 
mundo imaginário. Mesmo sem alguns destes elementos o 
texto pode alcançar tamanha força de convicção que até 
estórias fantásticas se impõem como quase-reais. Todavia, a 
aparência da realidade não renega o seu caráter de aparência. 
Não se produzirá, na “verdadeira ficção”, a decepção da 
mentira ou da fraude. Trata-se de um “verdadeiro ser 
aparencial” (Julian Marías), baseado na conivência entre autor 
e leitor. O leitor, parceiro da empresa lúdica, entra no jogo e 
participa da “não-seriedade” dos quase-juízos e do “fazer de 
conta" (ROSENFELD, 2013, p. 20-21).  

  
A linguagem adotada pelo autor de O falso mentiroso, para apresentar 

os dualismos de sua vida, busca o real, por exemplo, dentre muitos outros 
recursos, ao incluir nas frases criadas alguns trechos de letras de músicas 
brasileiras. É como se a verdade, e de fato assim nos parece, da letra 
consagrada, validasse a veracidade das memórias de um personagem 
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qualquer, adotado, cujo pai mente para a família; cuja família finge que 
acredita; cujo filho mente para os pais falsos / verdadeiros; cujo retrato na 
parede da casa paterna objetiva confundir a família; cujo autor diante disso 
tudo finge, perante o leitor, estar contando mentiras, etc. Interessante perceber 
que é a partir da especulação que faz o narrador sobre seu nascimento que 
são lançadas divagações que nos levam a uma obra literária bem particular.    
 Entendemos que Silviano Santiago utiliza-se da construção de hipóteses 
para seu destino adotando o método do princípio da dúvida (colhido do 
pensamento de René Descartes), citado em sua obra. Isso, certamente, é parte 
inseparável do pensamento sobre o que vem a ser falso e o que vem a ser 
verdadeiro nas análises. Samuel Souza é que nos sugere tal associação, ao 
fazer referência ao argumento do Cogito que o filósofo utiliza para construir sua 
Teoria do Conhecimento.   

 
O torcicolo podia ter sido efeito não do excesso de peso dos 
conselhos paternos. Do oposto. Efeito duma lacuna. Da falta de 
imagem paterna pode ser também a causa da lacuna. Causa 
ou efeito? Em virtude dos torcicolos e das conseqüentes 
aplicações no consultório do dr. Feitosa, acabei por voltar aos 
dias da maternidade. Por lá ter voltado, descobri-me enjeitado 
pelos pais e seqüestrado por substitutos. Papai, o verdadeiro, e 
a lacuna causada por sua ausência se confundiam e 
embaralhavam o papel pedagógico de papai, o falso. Que 
Descartes perdoe a heresia do meu duplo cogito! (SANTIAGO, 
2004, p. 13). 

  
 Há uma unidade nas questões que vão tomando fôlego na obra, por 

mais dispersas ou fragmentadas que possam parecer. Os assuntos se 
interligam, como se interligam história e ficção. Nesse sentido, há uma ênfase 
nas memórias de Samuel Souza: a ideia da “cópia” no mundo. A começar pela 
do próprio narrador, pois em pelo menos duas passagens no livro ele se diz 
cópia de si mesmo. Para exemplificar:  

 
Combinou [a mãe verdadeira de Samuel] detalhes com a 
obstetra. Assinou todos os papéis legais na maternidade. A 
enfermeira cegonha lhe foi apresentada como pessoa de total 
confiança. Eu (o original) nasci. O médico assinou. A 
maternidade atestou. A mãe desapareceu. Entrou em cena a 
cegonha e logo depois, ao ritmo do fedor de creolina, sabão 
preto e cera Parquetina no assoalho, entrei pela porta dos 
fundos da casa em Copacabana, encolhido pela nova mãe. Ao 
lado do verdadeiro pai.  
Nascia a cópia (SANTIAGO, 2004, p. 58).  

 
Samuel acredita que vinte dias após seu nascimento, ao ser entregue à 

adoção para uma mãe falsa e um pai verdadeiro, nasceu uma cópia de seu eu. 
Indo bem além, mas de forma associada, fala de cópias de obras de artistas 
plásticos, de obras cinematográficas, literárias e da própria história da 
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humanidade. Enfatiza também a arte da mímica, podendo ser encontradas 
referências aos mímicos consagrados, como Marcel Marceau (1923 – 2007), 
tido como o mais famoso e popular mímico do período pós-guerra; e Jean-
Louis Barrault (1910 – 1994), também ator, que chegou a ter uma das 
companhias de teatro mais famosas da França.  
 As diversas alusões externas, quando analisadas mais detidamente, e 
não separadamente, revelarão estar relacionadas a homens expressivos, de 
várias áreas do conhecimento que foram – podemos afirmar que 
incontestavelmente – ou grandes precursores ou influenciadores de alguma 
coisa, criadores de forma geral que, de tão marcantes, são, hoje, século XXI, 
ainda estudados, confrontados com outros estudiosos, redescobertos 
constantemente, enfim. As menções não são apenas à área do conhecimento 
científico, vão muito além, como veremos. Todas elas possuem uma história 
importante na civilização, o que cria um vínculo entre todas elas e entre o leitor 
e a obra de memórias de um falso mentiroso. Evidente que nessa construção 
tão articulada vamos encontrando a nossa própria história, conhecendo o que 
foi referência de fato em nosso passado e criando nosso próprio paralelo com o 
surgimento de novos produtos, novos conhecimentos para a “evolução” da vida 
cotidiana. Ou para sua falência. Na verdade, devemos nos indagar: a evolução 
que se nota levou os seres humanos à felicidade?  

A importância das referências que surgem no romance acabam por 
construir uma história paralela, cujos “personagens” e fatos compõem a ficção 
e participam também do jogo ficcional do narrador. A literatura entra em 
discussão quer se queira ou não e a história é repensada e trazida à tona como 
paradigmas.   

Para demonstrar que tipo de referências foram selecionadas por 
Santiago procedemos a uma seleção por categoria. Cabe esclarecer que ao 
lado de cada uma delas caberiam diversos e importantes comentários, no 
sentido de resgatar cada situação, significados e relevância para a história 
universal. Isso seria impraticável neste artigo. Muitas das referências, ou quase 
todas, para um público não alheio à história, à política e à cultura, dispensam 
apresentações, por razões bem diversas, mas não as análises críticas. É o 
caso, por exemplo, de Hitler, de Romeu e Julieta, de Carmem Miranda, entre 
outros. Vejamos, a seguir, parte dos ícones do mundo externo, alguns também 
ficcionais, presentes em O falso mentiroso: 

A) Acontecimentos marcantes – Affirmatives actions (são medidas 
especiais e temporárias para eliminar desigualdades historicamente 
acumuladas); Maio de 1968 (data em que estoura greve geral na França, com 
proporções revolucionárias, mas contidas pelo Partido Comunista Francês, de 
orientação stalinista. Acontecimento revolucionário mais importante do séc. 
XX); Segunda Guerra Mundial (durou de 1939 a 1945; foi a guerra mais 
abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados; 
conflito mais letal da história da humanidade); Renascença Italiana (marca a 
transição entre a Idade Média e a Idade Moderna); e outros. 

B) Artistas plásticos – Candido Portinari (1903 – 1962; paulista, artista 
plástico dos mais prestigiados do Brasil a alcançar reconhecimento 
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internacional); Cézanne (1839 – 1906; pintor pós-impressionista. Seu trabalho 
forneceu as bases da transição das concepções do fazer artístico do século 
XIX para a arte radicalmente inovadora do séc. XX); Di Cavalcanti (1897 – 
1976; pintor e desenhista, que satirizou o militarismo); Ítalo Volpi (1896 – 1988; 
pintor ítalo-brasileiro, considerado como um dos artistas mais importantes da 
segunda geração do modernismo); Lasar Segall (1891 – 1957; pintor, escultor, 
xilografista. Foi dos primeiros artistas modernos a expor no Brasil); Lygia Clark 
(1920 – 1988; pintora e escultora que se intitulava não artista); Marcelo 
Grassman (1925 – 2013; desenhista e artista plástico. Foi um dos desenhistas 
brasileiros mais premiados da história da arte brasileira); Max Bill (1908 – 1944; 
designer gráfico, arquiteto, pintor. Está entre os mais influentes do séc. XX); 
Pablo Picasso (1881 – 1973; pintor, escultor, desenhista. Um dos pais da arte 
do séc. XX; é dos mais versáteis e famosos de todo o mundo); Rembrandt 
(1606 – 1669; pintor e gravador; um dos maiores nomes da história da arte 
européia); e outros. 

C) Ciência – Alexander Fleming (1881 – 1955; descobridor da proteína 
antimicrobiana lisozima e do antibiótico penicilina. Trabalhou na guerra e ficou 
impressionado com o número de mortes causado pelas feridas provocadas por 
arma de fogo. Finalizada a guerra, buscou um novo antisséptico); Gabriel 
Faloppio (1533 – 1562; anatomista e cirurgião italiano. Ele que nomeou o 
ouvido interno, a trompa de Fallopio, os tubos do ovário, a vagina, a placenta, 
músculos da testa e a língua; é também apontado como criador do preservativo 
masculino); Louis Pasteur (1822 – 1895; cientista conhecido por inúmeras 
descobertas: pasteurização do leite e do vinho; fundador da microbiologia); 
Sigmund Freud (1856 – 1939; especializou-se em neurologia. Criou a 
Psicanálise, conceituou o inconsciente. P/ ele, desejo sexual é a energia 
motivacional da vida).  

D) Cinema – Bette Davis (1908 – 1989; atriz americana, era venerada 
pelo público); Busby Burkeley (1895; coreógrafo e cineasta americano que 
revolucionou o gênero musical); Cidadão Kane (filme dirigido por Orson Welles 
(1915 – 1985), em 1941. Primeiro longa metragem deste cineasta, que inovou 
o cinema com técnicas. Grande parte da crítica o considera, até hoje, o maior e 
melhor filme de todos os tempos); Irmãos Marx (grupo de irmãos comediantes; 
fizeram teatro, cinema e TV nos anos 1930); Charles Laughton (ator, roteirista, 
produtor de cinema. Primeiro ator a interpretar o detetive Hercule Poirot, no 
teatro, e o primeiro ator britânico a ganhar o Oscar de melhor ator por um filme 
britânico); George Lucas (1944 / cineasta americano, um dos mais ricos e mais 
influentes do mundo); Grande Otelo (1915 – 1993; ator, comediante, cantor, 
compositor muito popular); Heddy Lamar (1973 – 2000; nome artístico de 
Hedwig Eva Maria Kiesler, atriz americana. Inventou, com um colega, durante a 
2ª Guerra Mundial, um sistema de comunicação para as Forças Armadas, que 
serviu de base para a atual telefonia celular); Oscarito (1906 – 1970; 
pseudônimo de Oscar L. Jacinto de La Imaculata Concepción. Hispano-
americano, um dos mais populares cômicos do Brasil); Stanley Kubrick (1928 – 
1999; cineasta e produtor, considerado um dos mais importantes de todos os 
tempos); Steven Spielberg (1946; cineasta americano; um dos mais populares 
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e influentes); Virgínia Lane (1920; nome artístico de Virgínia Giaccone, cantora 
e vedete);e outros. 

E) Empresas e produtos – aveia Quaker (empresa norte-americana 
fundada em 1901; no séc. XX se estabeleceu no Brasil); biscoito Maria (criado 
em 1874 por um padeiro inglês para comemorar casamento de duque); boneca 
da Estrela (criada em 1937, é uma empresa brasileira, comprada por um 
alemão); cera Parquetina – criada em 1938); Coca-Cola (registrada em 1893, 
nos EUA; teve início com o farmacêutico John Permberton; produto dos mais 
conhecidos em todo o planeta); Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza, do 
RJ. É a maior organização de limpeza urbana da América Latina); editora 
Vecchi (editora brasileira fundada por família italiana, em 1913; de histórias em 
quadrinho); talco da Coty (empresa francesa, fundada em 1904); Lojas 
Americanas (empresa brasileira, fundada em 1929, em Niterói, pelo austríaco 
Max Landosmann e por dois americanos); Pan Am (principal companhia aérea 
estadunidense de 1930, que entrou em colapso em 1991); Pan Air (empresa 
brasileira, de 1930, que faliu); Microsoft (multinacional americana, de 
informática e tecnologia, fundada em 1975); Ponds (marca desenvolvida pelo 
farmacêutico Theron T. Pond, em Nova York, no ano 1946; considera-se que 
foi a primeira campanha publicitária de produtos para a pele veiculada no país. 
Internacionalizou-se em 1978); Studebaker (uma das maiores marcas 
americanas de automóvel dos anos 30 e 40; os irmãos Studebaker fizeram um 
dos primeiros carros americanos do pós-guerra, em 1946); e outros. 

F) Esporte – Didi (1928 – 2001); Garrincha (1933 – 1983; Manuel 
Francisco dos Santos: o maior jogador de futebol de todos os tempos); Harlem 
Globetrotters (equipe americana de basquete, desde 1927); Jeu de Paumme 
(esporte de raquete praticado há cerca de 100 anos. Antecessor do tênis); 
Valdir Pereira: melhor jogador da Copa de 1958);  

G) Figurinistas e carnavalesco - Arlindo Rodrigues (1831 – 1987; 
cenógrafo, figurinista, carnavalesco; estreou no Salgueiro); Fernando 
Pamplona (carnavalesco). 

H) Intelectuais (escritores, jornalistas, arquitetos) – Anísio Teixeira (1900 
– 1971; jornalista, intelectual, escritor. Personagem central na história da 
educação do Brasil); Gonçalves Dias (1823 – 1864; poeta, escritor, teatrólogo); 
H. G. Wells (1886 – 1946; escritor britânico); Leonardo da Vince (1452 – 1519; 
cientista, matemático, engenheiro, pintor, escultor, arquiteto); Lúcio Costa 
(1902 França – 1998 Rio de Janeiro; arquiteto, urbanista e professor. Pioneiro 
da arquitetura modernista no Brasil); Jacinto de Thormes (pseudônimo de 
Maneco Müller, pioneiro do colunismo social no Brasil. O pseudônimo é de um 
personagem de Eça de Queiróz, no livro A cidade e as serras); José de Alencar 
(1829 – 1864; jornalista, político, romancista; era do Partido Conservador); 
Marquês de Sade (1740 – 1814; aristocrata francês e escritor libertino. 
Sadismo. Fazia apologia ao crime); La Fontaine (1621 / 1695; poeta e fabulista, 
considerado o pai a fábula moderna); M. Delly (pseudônimo do casal de irmãos 
Fréderic e Jeanne P. de Rosière, escritores franceses bem populares (1870 / 
1949 mais ou menos), uma época de mudanças estruturais sociais); Padre 
Álvaro Negromonte (exímio educador brasileiro, escreveu catecismos. Um dos 
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mais eloquentes e esclarecidos da moral católica, entre as décadas de 30, 60 
do séc. XX); Pascal (1623 – 1662; físico, matemático, filósofo moralista. Criou a 
geometria projetiva e a teoria das probabilidade); Tristão de Ataíde (1893 – 
1983; pseudônimo de Alceu Amoroso Lima, crítico literário, pensador); e outros. 

I) Instituições financeiras, economistas, magnatas – Banco Ambroisiano 
(de 1986, um dos principais bancos privados católicos italianos); Bill Gates 
(1957; magnata fundador da Microsoft, com Paul Allen); Delfim Neto 
(economista e professor); os Guinle (família da elite financeira brasileira, dona 
do Copacabana Palace); os Rockfeller (família tradicional do setor industrial e 
bancário. Maior fortuna privada do final do séc. XIX e início do séc. XX);os 
Rothschild (família de banqueiros. Já teve a maior fortuna privada no mundo); 
Thomas Robert Malthus (1766 – 1834; economista britânico, considerado o pai 
da demografia, por sua teoria – o malthusianismo – para o controle do aumento 
populacional);  

J) Instituições e organizações – INPS (Instituto Nacional de Previdência 
Social, criado em 1966); Nasa (National Aeronautics and Space Administration, 
agência do governo americano, criada em julho de 1958. Enviou o homem à 
lua); Opus Dei (instituição hierárquica da igreja católica que tem como 
finalidade a evangelização; fundada em 1928); Organização Mundial da Saúde 
(agência fundada em 1948, subordinada à ONU); Organização das Nações 
Unidas (fundada em 1945, após a II Guerra Mundial. Tem 193 países-
membros); Unesco (fundada em 1945; seu objetivo é o de contribuir para a paz 
e segurança no mundo, mediante a educação, a ciência, a cultura e as 
comunicações); União Nacional dos Estudantes (fundada em 1937, no Rio de 
Janeiro); etc. 

K) Inventores e invenções – Cavalo de Tróia (grande cavalo de madeira 
usado como estratagema na Guerra de Troia, ocorreu entre 1300 a 1200 a. C.); 
Gutenberg (1695 – 1468; inventor e gráfico. Teve papel fundamental no 
desenvolvimento da Renascença, Reforma e na Revolução Científica, lançando 
as bases materiais para a moderna economia, baseada no conhecimento e 
disseminação da aprendizagem em massa. Primeiro no mundo a usar a 
impressão por tipos móveis – tipografia / prensas mecânicas / caracteres hoje); 
Hermann Kümmerly (1857 – 1905; fez mapas topográficos); Huble (telescópio 
especial Huble é um satélite artificial não tripulado, criado em 1990 pela Nasa); 
liquidificador. 

L) Lugares criados pelo homem – avenida Atlântica; Broadway (o teatro 
da Broadway é a mais prestigiada forma de teatro profissional nos EUA. 
Também é uma rua em Nova York); Casa Branca (residência oficial, sede 
oficial do poder executivo americano, construída em 1792); Copacabana; rua 
Barata Ribeiro (em homenagem ao abolicionista e político de mesmo nome); 
Largo do Machado (praça do Catete, zona sul, desde o século XVIII; milhares 
de pessoas de todas as classes passam pelo local); Museu do Louvre 
(instalado no Palácio do Louvre; é um dos mais famosos do mundo e mais 
visitado. Aí estão abrigadas e expostas as obras Monalisa (obra mundialmente 
conhecida, de Leonardo da Vince), Vitória de Smotrácia (de escultor 
desconhecido, realizada provavelmente entre os anos 220 e 190 a.C), e a 
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Vênus de Milo (estátua de autoria de Alexandros de Antióquia)); Planetário da 
Gávea (criado em novembro de 1970); Sodoma e Gomorra (duas cidades que 
teriam sido destruídas por Deus, devido a práticas imorais); praça Mauá (no 
RJ, foi inaugurada em 1910 e representou grande avanço para o comércio); 
Times Square (área formada na confluência de duas grandes cidades de NY. 
Ponto turístico mais visitado do mundo); avenida Niemeyer (via de ligação da 
cidade do RJ; uma das mais importantes da zona sul. Sua construção terminou 
em 1916); e outros. 

M) Lugares da natureza – Corcovado; lagoa Rodrigo de Freitas; pico do 
Everest; rio Sena; Via Láctea.    

N) Mitologia – Apolo (uma das principais divindades da mitologia greco-
romana, um dos deuses olímpicos. Depois de Zeus, foi o deus mais influente e 
venerado de todos os da Antiguidade Clássica); Ariadne (filha de Minos, rei de 
Creta. Apaixonou-se por Teseu); Euterpe (deusa; uma das nove musas da 
mitologia grega. Euterpe = Doadora dos Prazeres. Musa da Música, depois da 
poesia lírica; usava flauta); Hércules (herói, filho de Zeus e Alamena. Famoso 
por sua força); Sansão (foi o 13º juiz de Israel, por 20 anos. Tinha força sobre-
humana); Telêmaco (filho de Penélope e Odisseu (mais conhecido como 
Ulisses). Passou a vida buscando informações sobre seu pai); e outros. 

O) Música e rádio – Beethoven (1770 – 1827, data provável; compositor 
alemão dos mais respeitados e influentes de todos os tempos. “O resumo de 
sua obra é a liberdade”, segundo o crítico Paul Bekker); Carmem Miranda 
(1909 – 1955; cantora, nascida em Portugal; é das mais famosas e populares 
do mundo); Chico Alves (1898 - 1952; cantor paulista, dos mais populares); 
Dalva de Oliveira (1917 – 1972; cantora de muita expressão); Haendel (1685 / 
1759; compositor alemão, naturalizado britânico. Foi chamado de divino por 
seus contemporâneos. Hoje é considerado um dos grandes mestres do 
Barroco Musical); Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959; maestro e compositor. 
Principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente 
brasileira em música; considerado o maior expoente da música do modernismo 
no Brasil); Herivelto Martins (1912 – 1992; um dos maiores compositores, 
também era cantor); Nelson Gonçalves (1919 – 1998; cantor e compositor, 
considerado o terceiro maior vendedor de discos no Brasil); Originais do 
Samba (formado em 1960; foi o primeiro grupo de samba a se apresentar no 
teatro Olympia, de Paris); Orquestra Tabajara (tradicional; existe desde 1936); 
PRK 30 (maior programa de rádio de todos os tempos no Brasil; estreou no RJ, 
na rádio Mayrink Veiga, em outubro de 1944); Oscar Ornstein (empresário e 
produtor artístico, muito forte; chegou ao RJ em 1941); Pedro Vargas (1906 – 
1989; cantor bem popular e ator mexicano; conhecido por “rouxinol da 
América"); Programa César de Alencar (de maior prestígio e popularidade da 
Rádio Nacional. Tinha audiência esmagadora, a partir de 1945); Raul Seixas 
(1945 – 1989; cantor e compositor, um dos pioneiros do rock brasileiro e muito 
popular); Tom Jobim (1927 – 1994; maestro, compositor; o maior expoente da 
música brasileira de todos os tempos); “Se você disser que eu desafino amor” 
(parte da letra da conhecidíssima canção “Desafinado”, de Tom Jobim e 
Newton Mendonça); e outros.  
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P) Personagens universais – Batman (personagem de quadrinho 
caracterizado como morcego, que apareceu pela primeira vez em 1932; como 
super-heroi, é um dos mais conhecidos do mundo); Capitão América (alter ego 
de Steve Rogers, personagem de quadrinhos da Marvel Comics; criado por Joe 
Simon e Jack Kirby, apareceu pela primeira vez em 1941. O Capitão América é 
talvez o maior de uma gama de super heróis que surgiram com a concepção de 
patriotismo norte-americano); Fantasma (personagem de Lee Falk, que teve 
início em 1936 e existiu até 2006; foi o primeiro personagem de HQ a usar 
uniforme); Coringa (um dos maiores vilões dos quadrinhos norte-americanos da 
DC Comics. Criado por Bill Finger e Bob Kane, o personagem é psicótico. 
Raros são os vilões que conseguem popularidade tão elevada como ele, sendo 
considerado por muitos como o mais célebre vilão das histórias em quadrinho); 
Hamlet (criado por Shakespeare, entre 1599 e 1601; um dos mais citados da 
literatura dramática); Mandrake (personagem mágico, criado em 1934 por Lee 
Falk; possui poderes impossíveis, de hipnose instantânea, que o permite 
transformar em buquê de rosas ou em uma pomba a arma do vilão); Marília de 
Dirceu (Thomas Antonio Gonzaga); Pluft, o Fantasminha (personagem e peça 
infantil da escritora Maria Clara machado); Romeu (e Julieta, personagem dos 
mais populares; criado por Shakespeare, entre 1591 e 1595. A peça é uma das 
mais levadas ao palco no mundo inteiro); Ulisses (personagem do romance, do 
mesmo nome, de James Joyce, composto entre 1914 e 1921. Ulisses adapta a 
odisseia de Homero); e outros. 

Q) Políticos – Getúlio Vargas (1882 – 1954; líder da revolução de 1930); 
Adhemar de Barros (1901 / 1969; aviador, médico, político. Defendeu presos 
políticos como Caio Prado Júnior); Josué de Castro (1908 – 1973; também 
médico, professor e geógrafo; dedicou-se ao combate à fome); Adolf Hitler 
(1889 – 1945; líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães); 
Mussolini (1813 – 1945; figura-chave do fascismo. Liderou o Partido Nacional 
Fascista); Pôncio Pilatos (juiz que condenou Jesus à morte na cruz. Foi prefeito 
da Judeia); os Kennedy (família americana, de políticos importantes); Roberval 
Cordeiro de Farias (foi Ministro da Saúde); Roosevelt (1882 – 1945; 32º 
presidente dos EUA, que conseguiu mais dois mandatos); Francisco Negrão de 
Lima (1901 – 1981; Governador da Guanabara, de 65 a 70. Sua vitória 
precipitou a adição do Ato Institucional 2, que acabou com o pluripartidarismo 
no Brasil); Ernesto “Che” Guevara (1928 / 1967; também médico e jornalista; 
uma das 100 personalidades mais importantes do séc. XX. Seu retrato, obra de 
Alberto Korda, é uma das imagens mais reproduzidas do mundo e um dos 
ícones do movimento contracultural); Lyndon B. Johnson (1908 – 1972; 36º 
presidente dos EUA, 37º vice-presidente. Ascendeu ao cargo após o 
assassinato de Kennedy); e outros.  

 R) Publicações – revista Times (tradicional, americana, primeira edição 
saiu em 1923); Larousse Cultural (dicionário enciclopédico, publicado pela 
Larousse, entre 1960 e 1964); revista O Cruzeiro (semanal, lançada em 
novembro de 1928; foi a principal revista ilustrada brasileira da primeira metade 
do séc. XX. Parou de circular em 1975); Ulisses (de James Joyce); Bíblia; 
revista Veja (criada em 1968, por Vitor Civita e Mino Carta). 
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S) Religião católica – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (título 
conferido a Maria, mãe de Jesus. Virgem da Paixão); Lázaro (personagem 
bíblico. Amigo que Jesus teria ressuscitado); Pôncio Pilatos.  
 O que todas essas citações relacionadas ao passado (até o século XX) 
nos querem dizer, ou provocar, no contexto de O falso mentiroso? Pelos 
exemplos acima é possível perceber que são alusões que trazem consigo a 
representatividade, a influência, a origem, etc. em diversas áreas. Uma 
resposta muito simples escapa-nos desde já, tendo em vista a junção mundo 
externo / ficção / originalidade / cópia. Fica perceptível na obra de que no 
mundo de hoje nada se cria – o que também não é novidade, inclusive – tudo é 
uma cópia do que já foi um dia ou dá continuidade a algo já iniciado 
anteriormente e que se encontra agora deformado, de certa forma. Em síntese, 
não há nada de novo nessa modernidade toda que se vive. A vida se repete e 
isso não é tudo, embora seja também, de certa forma, fácil de verificar na obra, 
até pelo discurso literal do narrador, aqui com a palavra: 

 
Século XX, século da invenção. Uma pinóia! Ainda irão 
reconhecer que, por debaixo da crosta auriverde da 
inventividade a todo custo, existe o miolo, assim como por 
debaixo da casca, a polpa do fruto e, ao meio dela, a semente. 
Essa semente metafórica é o fundo comum que une os artistas 
brasileiros da nossa época aos de todos os tempos. A semente 
é única assim como, dizem os teólogos, só é único o Deus 
verdadeiro. A semente da produção artística é uma planície por 
onde planam os olhos à cata dos pequenos relevos que 
sobressaem, se repetem, se repetem, se repetem. Em 
diferença. Já disse e reitero. (SANTIAGO, 2004, p. 219).  

 
O narrador reclama quando diz, em uma reflexão: “De tempos em 

tempos o mundo fecha as cortinas do passado” (p. 168). Seu romance, 
contrariamente a isso, abre-se e recupera as experiências anteriores e mais do 
que isso. A abertura ocorre com uma consciência crítica, recuperando a história 
da civilização, valorizando o compromisso com a verdade e a produção 
artística. 
 É o autor mesmo quem esclarece, quando aponta para a manipulação 
de elementos tanto da baixa quanto da alta cultura, que o que deseja “passar, 
em última instância, é a balbúrdia da pós-modernidade e não há possibilidade 
de ordenar essa coisa”. Completando, diz: “Eu me vali dessa confusão atual, 
não diria uma anomia, mas uma balbúrdia. Há um excesso de tudo. Então, 
para apreender esse excesso, só há a bagunça, o saco de gato”. Em seguida 
transcrevemos a parte dessa entrevista concedida por Santiago, que 
demonstra a sua preocupação com o resgate histórico e literário: 
 

(Carlos Miranda) O seu livro assume tons narrativos muito 
variados, do sublime ao grotesco, da paródia escrachada à voz 
filosofante, do romance picaresco ao intimismo confessional. É 
justo dizer que esses tons narrativos se formam a partir da 



 

 

 

341 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

341 

junção da ironia machadiana e da voz modernista, da utilização 
de elementos populares e da chama alta cultura?  
Santiago: Eu acho mais justo pensar a pós-modernidade do 
que propriamente Machado e a modernidade. Mas sem 
descartá-los, você tem razão, uma vez que a pós-modernidade 
não descarta esses elementos. [...] Já a partir do subtítulo do 
meu livro, “Memórias”, há a influência de “Memórias de um 
Sargento de Milícias”, de Manuel Antônio de Almeida, que é, a 
meu ver, a melhor expressão em português do chamado 
romance picaresco espanhol. Por outro lado, em relação às 
“Memórias póstumas de Brás Cubas”, as alusões são bastante 
óbvias, e, finalmente, as “Memórias sentimentais de João 
Miramar”, de Oswald de Andrade. Esses três livros serviram de 
objeto de reflexão, de modelo, recorri a eles quando me 
encontrava em becos sem saída, no meio do trabalho. Muitas 
vezes a solução vinha dessas leituras, dessas lógicas externas. 
Nesses três livros você perceberá, não de forma tão 
escrachada como no meu, que há essa mistura de gêneros. 
Aliás, se você toma a própria situação de Machado de Assis 
dentro do realismo / naturalismo, ele é um autor que foi buscar 
inspiração no século XVIII, e não na estética dominante, e isso 
também é importante para mim. Em lugar de buscar apoio na 
estética dominante e fazer um romance semelhante aos outros 
que já fiz, que seria a pós-modernidade, eu imaginei que a 
melhor maneira de me situar nessa pós-modernidade seria 
buscar modelos que escapam tradicionalmente a ela, como o 
modelo picaresco do romance espanhol. O modelo picaresco 
traz juntamente essa vantagem, a mistura de gêneros, e 
também a possibilidade de manipular elementos que são da 
alta costura, da baixa cultura e da cultura pop. Esse modelo 
permitiu algumas digressões do narrador, a alusão a Kubrick, a 
Orson Welles, ao marxismo, ao liberalismo, e assim por diante. 
São fábulas que dão uma dimensão da balbúrdia em que nós 
vivemos.  

 
 É necessário reconhecer a “balbúrdia em que vivemos” e igualmente 
reconhecer as digressões e alusões selecionadas por Santiago, pela unidade 
que há entre eles, do ponto de vista do pioneirismo principalmente, ainda que 
seja um pioneirismo também fruto de experiências anteriores às que lemos no 
romance em questão. Assim, mais importante do que adequar o romance ao 
modelo picaresco – como o autor fala na entrevista recém-citada – é verificar o 
referencial em excesso, para usar sua expressão. Até porque percebemos 
nesse livro que Silviano Santiago ao levar tais referências a O falso mentiroso 
está ele próprio refletindo sobre a nossa civilização, fazendo-nos segui-lo nisso. 
E refletir sobre a civilização é refletir sobre uma saída, um solução para ela.  

O contexto da obra em tela obriga-nos ainda a pensar a literatura e seu 
papel, posto que a literatura é forma de conhecimento, embora diferente das 
demais, e contém a vida e a história. Esse pensar sobre o nosso processo de 
modernização, absorvendo e considerando as condições sobre as quais as 
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coisas aconteceram, absorvendo o processo histórico, é crucial nesse 
momento literário. Ao invés de se desprezar o passado, trazê-lo à discussão, à 
memória, já que os homens, em geral, são tão pouco preocupados com ela. 
Cabe-nos observar o breve comentário da historiadora Mary Del Priore: “a 
história tem compromisso com a responsabilidade, a exigência ética e a 
vontade da verdade na transmissão dos conhecimentos”. Mas e a arte literária? 
O autor de O falso mentiroso considera que o que é importante na arte literária 
é que ela contenha a verdade. Nesse quesito, esta sua obra é fiel ao 
pensamento do autor. Ela contém a verdade e a ficção.  
 Importante observar – como assim também considerou Rosenfeld – que 
para apreendermos, esteticamente falando, “a totalidade e a plenitude de uma 
obra de arte ficcional” o leitor e o crítico precisarão ser capazes de sentir com 
vigor 

 
todas as nuanças dos valores não-estéticos – religiosos, 
morais, político-sociais, vitais, hedonísticos, etc. – que sempre 
estão em jogo onde se defrontam seres humanos. Todos estes 
valores em si não-estéticos, assim como o valor até certo ponto 
cognoscitivo de uma profunda interpretação do mundo e da 
vida humana, que “fundam” o valor estético, isso é, que são 
pressupostos e tornam possível o seu aparecimento, de modo 
algum o determinam.  [...] O valor estético suspende o peso 
real dos outros valores (embora os faça “aparecer” em toda a 
sua seriedade e força); integra-os no reino lúdico da ficção, 
transforma-os em parte da organização estética, assimila-os e 
lhes dá certo papel no todo (ROSENFELD, 2011, p. 46-47). 

 
Esses aspectos todos vão demonstrando a construção de O falso 

mentiroso: obra metódica, filosófica, histórica, literária, crítica; assim como 
também vai revelando o intelectualismo do autor e do tema da originalidade. 
Este se associa à busca, por parte do narrador, de sua origem / nascimento 
que também se vincula e esbarra em questões como a dos “sentimentos 
obrigatórios”, abominados pelo narrador, o que estaria presente nos 
sentimentos seus sobre seus pais falsos e/ou verdadeiros. Curiosamente, tal 
tema pode ser encontrado também na obra Os moedeiros falsos, de André 
Gide, que foi objeto da tese de doutorado de Santiago. Nesse clássico da 
literatura, a personagem Robert de Passavant diz ao personagem Vincent 
Molinier, após a morte do pai do primeiro: 

 
Escute, meu caro amigo, não gostaria de parecer-lhe cínico, 
mas tenho horror aos sentimentos obrigatórios. Eu havia 
fabricado em meu coração um amor filiar sob medida para meu 
pai, mas esse amor, nos primeiros tempos, flutuava um pouco, 
e fui levado a reduzir-lhe o ímpeto. O velho nunca me deu, na 
vida, nada além de aborrecimentos, contrariedades, 
constrangimentos. Se lhe restava um pouco de ternura no 
coração, certamente não foi a mim que ele a fez sentir [...] 
(GIDE, 1927, p. 38).  
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Encontramos outros pontos convergentes entre essas duas obras que 

valem o registro, pelo que aqui destacamos como importante e que fazem 
parte, de forma não aparente, às alusões de Santiago: o tema da paternidade 
do personagem e as dúvidas em torno disso; a discussão que trazem seus 
autores sobre a criação literária, e que é intenso nas duas obras, em especial 
na de Gide pelo fato dos diálogos do narrador com seu leitor serem bem 
detalhados e anunciantes do que está por vir. Em vários momentos, o narrador 
comunica e justifica a forma como irá proceder para desenvolver seu romance. 
Na obra de Santiago há também a comunicação do narrador com seu leitor, 
mas esse diálogo dá-se de forma menos intensa e mais espaçada. O que é de 
louvar, ou apenas verificar, é a valorização da arte literária. 

O livro O falso mentiroso parece tentar equilibrar-se, autonomamente, 
em linhas de reflexão que envolvem um aspecto crucial: a personagem de 
ficção. Nesse sentido, aprendemos com Antonio Candido, por exemplo, a 
respeito dos argumentos de F. Mauriac quanto às possibilidades da origem do 
personagem que ficam sintetizadas como “disfarce leve do romancista”, “cópia 
fiel de pessoas reais” e as “inventadas”. O pensamento que se exerce sobre 
isso embute a discussão “entre criação e realidade”, que certamente tem 
consequências fundamentais em termos de valorização (ou não) da obra.   
Candido comenta que a natureza da personagem dependerá muito da 
“concepção e das intenções do autor” e que a “verdade da personagem” 
depende, antes do mais, da função que exerce na estrutura do romance, de 
modo a concluirmos que é mais um problema de organização interna que de 
equivalência à realidade exterior. Tudo isso aponta para a questão da 
“organização estética material” que fará com que se localize a verossimilhança, 
em uma estrutura coerente.  

É de se perceber que S. Santiago também obtém do mundo externo 
outros benefícios para sua obra, embora eles também sejam colocados em 
dúvida. Colhemos em Antonio Candido, a propósito, a seguinte observação:  

 
O leitor comum tem freqüentemente a ilusão (partilhada por 
muitos críticos) de que, num romance, a autenticidade externa 
do relato, a existência de modelos compráveis ou de fatos 
transpostos, garante o sentimento de realidade. Tem a ilusão 
de que a verdade da ficção é assegurada, de modo absoluto, 
pela verdade da existência, quando, segundo vimos, nada 
impede que se dê exatamente o contrário (CANDIDO, 2011, p. 
77-78).  
 

Por isso mesmo, é possível crer e descrer das histórias ora inventadas e 
colhidas da imaginação, ora rebuscadas no universo. A junção da mentira e da 
verdade, o uso das metáforas, os discursos sobre a arte criam de fato uma 
estrutura coerente, cujo equilíbrio nos parece estar justamente em seu 
tombamento ora para o real, ora para o ficcional. O alicerce dessa obra rodeia 
o tom filosofante e o da imaginação mesmo do autor. Aliás, toda obra de 
criação tem como alicerce a imaginação, conforme lembra Hobsbawm quando 
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diz que a obra de arte literária sobrevive é em uma “corda bamba entre a alma 
e o mercado, entre a criação individual e a coletiva, até mesmo entre produtos 
humanos reconhecíveis e identificáveis e sua deglutição pela tecnologia e pelo 
barulho que tudo engloba da internet” (HOBSBAWM, 2013, p. 23). 

Para esse historiador, a “criação não segue a ordem de ‘penso e depois 
escrevo’, mas uma muito mais difícil de controlar” (p. 22) dizendo, então, ser 
esse o problema de uma arte do tipo conceitual. Ao dizermos que a obra O 
falso mentiroso contém boa parcela da história moderna, ao demonstrar a 
história passada com todos os elementos comentados, inclusive com as 
reflexões do narrador, resgatamos – junto com o autor e sua obra – todo o 
potencial da ficção e da obra de arte. Para concluir, buscamos em Hobsbawm 
um pequeno exemplo dessa associação entre arte e história: 

 
Examinando retrospectivamente as artes na década anterior a 
1914, vemos que muita coisa nelas previu o colapso da 
civilização burguesa depois daquela data. A pop arte dos anos 
1950 e 1960 reconheceu as implicações da economia fordista e 
da sociedade de consumo de massa e, ao fazê-lo, a deposição 
da velha obra de arte visual [...].  

  
Continuando, ele comenta:  

 
Quem sabe um historiador que escreva daqui a cinquenta anos 
não diga o mesmo sobre o que acontece agora nas artes, ou 
no que se passa por arte, em nosso momento de crise 
capitalista, e se retire para as ricas civilizações do Ocidente (p. 
23). 
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