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AUTOR vs CRIAÇÃO LITERÁRIA: INSPIRAÇÃO E TRANSPIRAÇÃO 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a relação de atração e 

repulsa existente entre o autor e o ato de criação de uma obra literária. Os objetivos 

específicos são 1) Compreender o processo de criação literária em prosa, 2) 

Comparar o processo de criação de um texto próprio com os textos teóricos, 3) 

Analisar o percurso metalinguístico. Para isso serão usadas as teorias de Sérgio 

Vicente Motta (2006) e Massaud Moisés (1975), bem como o de Ruth Silviano 

Brandão e José Marcos Oliveira (2010), engendrando-as às de autores como Poe, e 

Erich Auerbach (1998). O trabalho também traz a autorreflexão do próprio autor 

deste projeto, explicando passo a passo as confusões e dúvidas que ele teve 

quando criou um conto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O que é criar? Diversos dicionários trazem as definições “provocar a 

existência de algo”, “trazer para a vida”, “compor na mente”. Desde o princípio, sabe-

se que a mente do homem está em constante desenvolvimento, ele sempre usa sua 

inteligência para criar coisas que podem ser usadas no dia a dia. Os homens 

criaram as lanças, descobriram o fogo e por fim houve uma necessidade de registrar 

tudo isso, deste modo seus descendentes tomariam nota de sua história.  

Ter um enredo não significa que de um modo mágico os pedaços irão 

aparecendo e o autor os fixará no começo ou no fim. Neste sentido, o objetivo deste 

trabalho é apresentar num primeiro momento a arte de escrever, com isso trazemos 

os professores Massaud Moisés (1975) e Sérgio Vicente Motta (2006), o filólogo 

alemão Erich Auerbach (1998), o poeta Ezra Pound (1997) e o escritor e crítico 

literário Edgar Allan Poe (2008) que nos situarão teoricamente no processo da 

escrita, por exemplo, onde encontrar as ferramentas adequadas e como organizar 

esta tempestade de ideias para que o texto fique carregado de significado. 

Após a combinação de todas as teorias sobre como escrever, alguns 

depoimentos foram usados relacionados à dificuldade na hora da escrita. Para isso, 

conta-se com a obra de Ruth Silviano Brandão e José Marcos Oliveira (2010), que 

trazem, por exemplo, a história de João Cabral de Melo Neto, que enviou uma carta 
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a Carlos Drummond de Andrade e, pela aparência sintética, percebemos que o autor 

não conseguiu se expressar de forma clara, o que tornou a leitura confusa (2001). 

Outros autores que também declaram alguns percalços são Adélia Prado e José J. 

Veiga, de acordo com suas experiências a arte de escrever pode estar em qualquer 

um, mas não é qualquer um que será capaz de abrangê-la, uma vez que a dever 

deste indivíduo será exercitar este lado artístico para poder transformar qualquer 

acontecimento em uma obra artística. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é perscrutar os conceitos sobre a criação literária 

em prosa, num processo metalinguístico e experiencial, visto que ao mesmo tempo 

em que o tema será analisado, o autor desta pesquisa elaborará um conto, 

registrando suas dificuldades, suas escolhas, enfim, seu processo de criação 

literária. 

 

METODOLOGIA  

 

Nesta pesquisa, procurou-se compreender o procedimento de criação 

literária. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a respeito do tema 

propriamente dito e de todos os demais relacionados às ferramentas de linguagem 

do texto literário.  

Juntamente com a pesquisa bibliográfica, o autor deste trabalho propõe-se a 

criar, ele próprio, um conto, a fim de registrar as ideias, sentimentos, escolhas 

lexicais, estruturais, etc. 

Numa última fase, o resultado da pesquisa bibliográfica, cujos dados foram 

analisados, foram cotejados às anotações resultantes da escrita do texto, a fim de. 

verificar em que medida as teorias sobre criação literária respondem aos anseios do 

processo em si. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Desde a idade Paleolítica Superior, o homem busca criar ou registrar os 

acontecimentos vivenciados por eles. Percebe-se, assim, que transmitir 
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acontecimentos é algo intrínseco ao espírito do homem, o qual criava por prazer: “as 

pinturas rupestres causavam prazer quase infantil, mas prazer de uma criação que o 

seu autor involuntário gostava de repetir” (ALMEIDA, p. 22). Tendo em vista que o 

homem gostava de repetir sua criação, ainda que fosse um gesto involuntário, 

podemos supor que tais criações eram imagens carregadas de significado, visto que 

as mensagens nelas presentes eram para usufruto daquela comunidade. 

A expressão literária também teve um início ligado ao usufruto da 

comunidade, ou seja, também a literatura foi, em seus primórdios, uma manifestação 

que respondia aos anseios do povo, como é possível depreender das palavras de 

Motta (2006, p. 23) quando ele menciona que os três principais fios que tece o tecido 

narrativo são o mítico, o mimético e o ficcional.  

Rapidamente esclarecendo, o primeiro dos três principais fios que tece o 

tecido narrativo é o mítico, ou seja, algo inventado pela sociedade e que tinha a 

finalidade de propor um ensinamento que podia conter tanto assuntos políticos, 

quanto assuntos de problemas sociais. O segundo, seguindo a divisão apresentada 

por Motta (2006), é o mimético, em outras palavras, a representação da realidade. A 

raiz mimética foi a que mais se estendeu na história da literatura. Eric Auerbach 

debruçou-se sobre essa raiz e de seus estudos surgiu seu livro Mimesis: A realidade 

exposta na literatura ocidental (publicado em Berna no ano 1946), no qual o autor 

revela o processo mimético no qual está inserida a literatura europeia.  

Por último, o ficcional, o não real, uma história inventada. De acordo com o 

dicionário informal, o termo “ficção” vem do latim Fictione, ou seja, ato ou efeito de 

fingir, no sentido de representação, o fingimento com um tom lúdico, pois é a busca 

por tentar compreender a realidade por meio de sua representação. A ficção nos 

permite viver em um mundo onde regras podem ser quebradas, podemos cometer 

excessos sem nos preocupar com o que é errado. Como Bonet (1970, p. 133) alega: 

“A arte fantasista deriva de uma predisposição natural do homem: a de sonhar 

desperto, aptidão que se minifesta sobretudo na infância do indivíduo e dos povos.” 

O ramo fictício se encontra com o mimético, que por sua vez está 

entrelaçado com o mítico, sendo assim, não há possibilidade de separá-los. Para 

entender melhor este ponto de vista é preciso compreender a origem da narrativa 

ficcional. 
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Esta, a narrativa ficcional, é construída de modo a impressionar ou 

emocionar as pessoas. Quando se lê um romance ou conto, sabe-se que aquela 

história foi inventada e está sendo vivida por personagens fictícios. No entanto, 

interage-se com ela, há o riso, o choro, isso porque o texto literário é resultado de 

uma criação que, segundo Motta (2006, p.21): 

 
revive o mito paradisíaco de retirar do esqueleto da árvore-mãe uma 
costela para a formação de sua criatura, dando-lhe vida ao dotá-la de 
parte da memória do gênero artístico com o sopro da invenção, por 
isso, é uma tarefa instigante caminhar junto a essa obra em busca de 
uma parte da sua infância, mesmo como forma de compreendê-la 
melhor. Cada obra revive o seu passado perdido no jardim da 
infância. Tanto esse passado como esse jardim podem ser 
recuperados num espelho que reflete, arquetipicamente, a sua 
imagem infantil na árvore adulta da narrativa. 

 
É essa relação com as origens que permite a Bonet (1970, p.21) afirmar que 

só se aprende a escrever escrevendo, dispensando-se o estudo de teorias literárias.  

Quanto à classificação do gênero prosa, existem três subdivisões: o conto, a 

novela e o romance. Tendo em vista que neste projeto analisa-se a criação de um 

conto, interessa caracterizá-lo.  

O conto é uma pequena narrativa que se caracteriza com apenas um conflito 

entre as personagens, tal narrativa deverá ser desenvolvida e este conflito poderá 

ser resolvido ou não. Pode-se afirmar que a caracterização de um texto literário 

subentende-se certo aprisionamento quanto à forma. No entanto, se há respeito à 

forma, há liberdade no como se escreve, o que não significa, necessariamente, uma 

facilitação para o processo de criação. Nesse sentido, Moisés (1975, p.39) afirma 

que: “é ainda problemático saber ao certo o modelo expressivo que sua emoção 

deve escolher”. 

Contudo, é necessário o criador seguir algumas regras para que as falhas 

não fiquem visíveis para o leitor.  

 

Se o molde se adapta ao conteúdo, resta ver a altura e a 
originalidade deste, e o jeito como o escritor se utiliza do molde; se 
inadaptado, a falha se torna visível, mesmo que consideremos a 
hipótese de ser um „grande achado‟ perdido numa forma tosca ou 
inadequada, pois, se inadequada, o resultado só pode ser negativo, 
salvo em pormenores. (p. 39) 
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Porém, antes de desenvolver uma narrativa e escolher um tema, é 

necessário criar as personagens. As personagens de uma história são iguais a nós, 

podemos trilhar diversos caminhos e escolher qual “tema” é melhor para nós. Havia 

muita dúvida a respeito do tema a ser escolhido, então, resolvi criar as personagens 

antes. Sendo assim poderia adicioná-las a quaisquer temas que visam despertar os 

interesses da sociedade. Contudo, criei um número pequeno de personagens e as 

coloquei como planas, ou seja, minha intenção foi trazer um conflito apenas no 

clímax e não crescer as personagens no decorrer da narrativa.  

Contudo, criar uma personagem não é apenas pensar em um retrato ou 

imaginar uma personalidade de um conhecido para criá-los, isto deve ser antes de 

tudo um trabalho linguístico, assim como Brait (1987, p.11) menciona “... o problema 

da personagem é, antes de tudo, um problema linguístico, pois a personagem não 

existe fora das palavras”.  

O conto sempre correrá com linhas paralelas e um número de personagens, 

narrados em 3ª pessoa, tudo preso como em um ovo onde nada entra e nada sai, 

devemos restritamente seguir as suas ordens, assim como diz Moisés (1975, p. 

128): “O conto é essencialmente „objetivo‟, „plástico‟, „horizontal‟, e, por isso, 

costuma ser narrado na terceira pessoa. [...] breve história que é, no conto todas as 

palavras hão de ser suficientes e necessárias, e convergir para o mesmo alvo.”  

Munindo de todas estas ferramentas literárias comecei a produzir o conto, 

mas houve diversas dúvidas no começo de como deveria iniciar a narrativa, isto fica 

mais explicado no próximo capítulo. 

 

RESULTADOS 

 

Como resultado desta pesquisa, observou-se que existe uma relação de 

atração e repulsa entre o autor e sua obra. Ordenar as ideias; escolher os melhores 

trechos; re-escrever muito (às vezes por anos) até encontrar a palavra perfeita para 

apenas um parágrafo; construir as personagens e, por fim (e sempre) domar o 

idioma. Eis alguns desafios de qualquer escritor, seja ele consagrado ou não. 

O fato de o escritor ter como matéria-prima a palavra que se desgasta no 

uso cotidiano faz com que o processo de criação literária seja um constante 

combate, quase insano, mas necessário.  
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Visto que o objetivo deste trabalho é, também, acompanhar o processo de 

criação de um texto ficcional escrito pelo autor deste artigo, após discutir-se a 

respeito das perturbações existentes no exercício da escrita ficcional, passar-se-á a 

comentar, portanto, a experiência de criação deste autor, apresentando observações 

relativas às escolhas e às soluções encontradas para a produção dos movimentos 

de Introdução, Desenvolvimento e Conclusão, como o processo de construção da 

trama do conto. 

Bonet (1970) ressalta que a arte de criar é algo natural, vem da veia, está no 

sangue. O autor cita o fato de que muitos se munem de materiais, usam as letras, o 

amor, o sentimento mas sempre falta algo: a imaginação. Esta é a mais complicada, 

não há manual de como ter imaginação, nem mesmo o método de plantar bananeira 

para irrigar o cérebro com sangue.  

É por esse viés que, a partir desse ponto, será apresentado em 1ª pessoa, o 

relato do autor deste artigo a respeito da criação de seu conto. 

Uma vez que a estrutura geral do conto já havia se estabelecido em minha 

mente, o próximo passo seria o mais difícil: iniciar a escrita. Para tanto, levei em 

consideração o conselho da teoria literária a respeito do como deve ser a trama do 

gênero conto: direta, de modo que a cronologia possibilite ao leitor vivenciar os fatos 

como se eles estivessem ocorrendo no exato momento da leitura. Outro fator 

observado no meu processo de criação foi a construção de figuras de linguagem, 

sendo a metáfora uma das mais usadas. 

Pouco mais de cinco parágrafos, vinte e três linhas para ser exato, julguei 

ser o suficiente para prender o leitor já no início do conto. A trama já estava montada 

e o desafio seria manter o leitor atento ao conto apresentando a estes fatos fictícios 

que lhe pareceriam reais. Moisés (1975, p. 144) menciona: “por tudo isso se 

compreende que a posição do leitor diante do conto é de quem deseja, à pressa, 

desentediar-se e, mesmo, enriquecer-se mentalmente.” 

Por se tratar de um conto policial, o desenvolvimento foi composto por uma 

investigação que se iniciaria desde o espaço físico em que aconteceu o crime e se 

estenderia para as outras regiões que teriam ligação com o crime ocorrido. Embora 

a introdução esteja escrita com vários artifícios que possam prender o leitor, há 

ainda as figuras de linguagem, estas são técnicas discursivas indispensáveis para a 

comunicação, pois é necessário cativar e persuadir quem está lendo.  
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Para cativar o leitor, é necessário também que o texto fique coeso. Criar 

uma obra de arte, seja um romance, seja uma escultura, exige muito trabalho. O 

criador que se nega a pesquisar criará apenas uma pilha de palavras que ficarão 

estagnadas nas páginas de um livro em branco. Se aspira prender o leitor dentro de 

um livro para que aquele viaje entre os reinos da linguagem e coma o fruto lexical, o 

criador deve adentrar o maior número de portas que as palavras, que a linguagem, 

que os textos enfim, abrem. Ler para escrever. A boa e velha recomendação 

continua e sempre será válida. 

Sabe-se que Machado de Assis foi, antes de tudo, um leitor voraz. Um 

apaixonado pelos livros desde sua primeira ocupação como tipógrafo. A bem da 

verdade, “[e]scritores são, antes de tudo, leitores e buscam-se uns nos outros, no 

espaço constelar da literatura e se leem e se escrevem. Duplicam-se. Escrevem com 

suas leituras” (BRANDÃO; OLIVEIRA, 2010, p.17).  

Sendo assim, uma ideia nasce de outras ideias, como um processo de 

recriação necessário para a produção artística. No meu caso, também pude verificar 

que foram minhas leituras que provocaram o nascimento de minha escrita. Após ler 

diferentes livros, os assuntos que mais me chamaram a atenção foram ocultismo, 

renascimento, forças ocultas. Como um amante de letras, tenho uma antipatia 

natural por números, mas isso foi antes de descobrir a arte de estudar numerologia, 

então resolvi usar hostilidade a meu favor.  

Quanto à construção das personagens, é interessante observar que isso 

aconteceu antes da escolha do tema do conto. Tendo em vista que a criação não é 

algo que surge naturalmente, o registro das ideias mostrou-se um excelente método, 

pois pude de maneira mais fácil, ordenar minhas ideias e, assim, ter uma visão do 

que poderia ser o começo, meio e fim, além das personagens que iriam fazer parte 

da trama. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como mencionado ao longo deste trabalho, criar um conto literário não é 

somente ter uma imaginação fértil para desenvolver diversas cenas em mente. É 

necessário ter vocação para tal tarefa. A vocação não precisa ser tudo, mas já é 

muito.  
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Antes de iniciar este trabalho, eu já havia criado um conto com a mesma 

temática, conto policial. Era um conto que, embora tivesse uma leitura interessante, 

trazia orações que flutuavam de modo espaçado, meio sem conexão, sobre, 

aproximadamente, cinco páginas.  

A realização deste trabalho, com o objetivo de refletir sobre o processo de 

criação literária, me ajudou (e muito) a recriar outro com uma carga semântica maior. 

Foram necessários oito meses para criar nove capítulos de um conto e inserir e 

transformar signos em palavras. A elaboração começo, meio e fim foi a parte na qual 

tive uma maior inquietação, pois, embora eu não soubesse quem seria o vilão da 

história até o sétimo capítulo, tinha a certeza de que era necessário entrelaçar o 

desenvolvimento do enredo a apenas uma pessoa.   

O resultado foi o conto intitulado: Inácio. O gênero foi o policial e narra a 

história de uma investigação policial sobre o suposto assassinato de Suzana. Após a 

revelação do crime, a trama se desenvolve num tempo cronológico de uma semana 

durante o qual o detetive Cortez interroga os suspeitos: o marido de Suzana, Inácio; 

Renato, irmão da vítima; Regina/Nazaré, vizinha; Venâncio, que é o suposto amante 

de Suzana.  

As informações coletadas pelo detetive são as peças que o leitor deve ir 

juntando para, juntamente com o narrador, que está em terceira pessoa e pode ser 

classificado como heterodiegético. O foco narrativo escolhido classifica-se, segundo 

Bonnici (2003, p. 43), como “modo dramático”, que se caracteriza pelo uso exclusivo 

da cena, predomínio quase absoluto do discurso direto, por meio do qual o leitor é 

informados sobre: “o que pensam, fazem, sentem e objetivam as personagens. A 

história é narrada de um ângulo frontal e fixo – o que cria o efeito de estarmos 

presenciando os fatos no momento em que eles acontecem”. 

Por fim, posso afirmar que escrever foi um trabalho enfadonho, mas 

prazeroso, ou prazeroso, mas enfadonho. Porém, também foi eletrizante, pois 

conseguia vislumbrar um leitor. Um leitor tão ávido pela história que eu criava: eu 

mesmo. Eu escritor. Eu leitor. Depois, o leitor que teria acesso ao texto final, que 

pudesse sentir as mesmas emoções que senti ao escrever e ao ler.  

Nesse momento, faço minhas as palavras de Roland Barthes: “Não é a 

„pessoa‟ do outro que me é necessária, é o espaço: a possibilidade de uma dialética 
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do desejo, de uma imprevisão do desfrute: que os dados não estejam lançados, que 

haja um jogo” (1987, p. 9). E que eu possa sempre jogar. 
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