




murilo guido battistella

Where the id things are
(Onde vivem os eu’s) 

A construção da identidade narrativa 
na coexistência do real com o digital

universidade de são paulo
escola de comunicações e artes

departamento de relações públicas, 
propaganda e turismo

são paulo
2014





murilo guido battistella

Where the id things are
(Onde vivem os eu’s) 

A construção da identidade narrativa 
na coexistência do real com o digital

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Departamento de Relações Públicas, Propaganda 
e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, como requisito para 
a obtenção título de bacharel em Comunicação 
Social – habilitação em Relações Públicas, sob a 
orientação do Prof. Dr. Luiz Guilherme de Car-

valho Antunes.

universidade de são paulo
escola de comunicações e artes

departamento de relações públicas, 
propaganda e turismo

são paulo
2014



Banca Examinadora

Prof Orientador

Prof (a) Examinador (a) 

Prof (a) Examinador (a) 

Avaliação 



Resumo

O presente trabalho busca apresentar a estreita 
relação entre a construção narrativa e a confi-
guração da identidade pessoal, acrescentando 
alguns elementos como o impacto das novas mí-
dias dentro de todo este processo.
O estudo passará pelas teorias da construção 
narrativa e da estruturação de roteiros, entrecru-
zando-se com as filosofias sobre o tempo, a arte 
poética e, principalmente, a identidade pessoal. 
Busca-se analisar como é realizada a definição 
da identidade pessoal a partir da criação de um 
personagem de si mesmo, quais fatores influen-
ciam este processo de configuração e, por fim, 
em quais formatos midiáticos esta identidade 
narrativa se apresenta. 

Palavras-chave: Identidade, Narrativa, Mídia, 
Tempo, Histórias.



Abstract

This study aims to present the close relation 
between narrative construction and configuration 
of the personal identity, adding some elements 
such as the impact of new media in this process.
The study will pass through narrative construc-
tion theories and structuring screenplays, criss-
crossing with the philosophy of time, poetic 
art and, specially, personal identity. It seeks to 
analyze how the definition of personal identity is 
performed by the creation of a character of your-
self, which factors influence this configuration 
process and, finally, in which media formats this 
narrative identity is presented.

Keywords: Identity, Narrative, Media, Time, 
Stories.
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Introdução

Figura 1 – Calvin & Hobbes, por Bill Waterson.

Tradução: Quadrinho 1: “Por que será que as pessoas 

foram postas no mundo? Qual é o nosso propósito? Por 

que estamos aqui?”. Quadrinho 2: “Comida de tigre”. 

(Tradução original do livro em português)

A busca da humanidade por uma resposta à 
existência permeia o pensamento humano des-
de sua origem, ao que tudo indica. Quem, afi-
nal, somos nós? Qual é o sentido da vida e o que 
estamos fazendo com ela?

O ser humano, ao que demonstra todo o re-
gistro histórico da evolução das civilizações, da 
filosofia, das ciências exatas, entre muitas outras 
áreas de estudo, está muito ligado à sua existên-
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cia, e tem a percepção de que é único, singular 
e diferente dos demais de sua espécie, mesmo 
levando em consideração o grande número de 
afinidades que possa ter com os demais. Mais do 
que a busca por uma resposta à pergunta “Quem 
somos nós?”, o homem busca, desde o momen-
to em que criou consciência de si, uma resposta 
para a questão no singular: “Quem sou eu?”.

A pergunta está longe de ser simples, tanto 
que é objeto de estudos e do pensamento filosó-
fico há anos. Uma possível resposta veio através 
da ação: se a palavra “eu” representa o agente da 
ação, a questão do significado da existência hu-
mana estaria nos predicados que cada indivíduo 
possui em relação ao sujeito que representa. “Eu 
penso”, “eu sinto”, “eu acredito”. A esse conjunto 
de predicados que o sujeito assume através de sua 
ação, podemos dar o nome de identidade.

Ora, se a ação é o que define o indivíduo, 
como este pode expressar essa identidade? A 
resposta, busca defender este trabalho, está na 
narrativa. Ao contar as histórias de si mesmo, o 
homem afirma suas ações e, ao mesmo tempo, 
deixa o registro de sua permanência no tempo. E 
a partir do momento que o homem configura a 
sua identidade de modo narrativo, ele carece de 
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um suporte midiático para apresentá-la, para ma-
terializar a configuração de sua identidade. 

 Mas como se faz, afinal, a configuração da 
identidade? Quais são as mídias sobre as quais 
o indivíduo apresenta aquilo que é? De que ma-
neira essas mídias impactam na configuração e 
apresentação da identidade? Este trabalho busca, 
partindo dos princípios de configuração narra-
tiva e dos estudos filosóficos sobre a identidade, 
apresentar um ensaio sobre a configuração da 
identidade pessoal na sociedade contemporânea, 
esta que oferece, mais do que nunca, suportes 
midiáticos diversos e evoluídos, boa parte deles 
como fruto do advento da linguagem digital. 
Tentaremos estabelecer, por exemplo, qual é a 
diferença entre o homem primitivo que contava 
o seu dia de caça através de pinturas nas paredes 
das cavernas, e o homem atual, que manifesta em 
uma rede social as atividades que realizou no fi-
nal de semana através de fotos e hashtags.

É importante ressaltar que quaisquer formula-
ções realizadas neste estudo estão completamente 
abertas a contestações, posto que se trata de um 
assunto que divide opiniões entre as mais diversas 
áreas de estudo. O conceito de identidade, prin-
cipalmente, que é demasiadamente complexo e 
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não pode, de forma alguma, ser abarcado e de-
terminado em um trabalho de aprofundamento 
teórico e conteúdo de pesquisa tão modestos. A 
nós nos basta realizar um ensaio com o simples 
objetivo de levantar a discussão e inserir novos 
pontos de vista sobre a questão da identidade pes-
soal em uma sociedade que vem sofrendo cons-
tantes evoluções midiáticas e tecnológicas que se 
mostram capazes de provocar grandes alterações 
no reconhecimento do ser humano no mundo 
e em suas relações sociais. Não temos condições 
de chegar a informações conclusivas ou realizar 
julgamentos, e é preciso ter consciência disso ao 
avaliar o conteúdo deste trabalho.

Na primeira parte serão analisadas as teorias 
de configuração narrativa, estrutura de roteiros e 
histórias, partindo desde o pensamento de Aris-
tóteles sobre a arte poética, as teorias de Santo 
Agostinho sobre o tempo, as funções do narra-
dor, até a construção de personagens na ficção, 
de acordo com diversos manuais de roteiro mais 
recentes. Na sequência, a segunda parte levanta 
a questão da identidade no pensamento filosó-
fico, passando por importantes pensadores, des-
de Locke e suas acepções na segunda edição de 
Ensaio sobre o entendimento humano, até a teo-
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ria da identidade narrativa de Paul Ricouer, esta 
que representa o principal conceito sobre o qual 
apoiamos a argumentação deste estudo. Por fim, 
a terceira parte retorna ao papel do indivíduo 
enquanto personagem de si mesmo, levantando 
as principais mudanças e evoluções dos formatos 
midiáticos que servem de suporte para isto. Será 
levantada a questão da configuração que este in-
divíduo faz de sua identidade dentro desta nova 
realidade, reposicionando a identidade do indi-
víduo e traçando um paralelo com os recentes 
estudos sobre narrativas transmídia. 

Não conseguiremos a partir deste trabalho, ob-
viamente, encontrar uma resposta para existência 
humana, mas esperamos, ao menos, que as ques-
tões aqui levantadas sejam capazes de providenciar 
novas abordagens para a questão da identidade 
pessoal, e também de oferecer algum tipo de su-
porte para a configuração narrativa do universo de 
si mesmo. Acredita o autor que não existe história 
de vida que não seja interessante. Mergulhar nes-
tas histórias pode ser um pequeno passo em busca 
da compreensão de nosso papel no mundo.
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Ato I: a Narrativa

A primeira coisa que deve ser escrita e bem expli-
cada na composição deste trabalho é o conceito 
de narrativa. O que é, afinal, uma narrativa? O 
que é uma história? Há diferença entre elas?

A palavra “Narrativa” é originária do latim. 
Ela quer dizer conhecer e transmitir infor-
mações. Ou seja, em sua definição original, a 
narrativa se refere a uma forma de composição 
linguística que serve de ferramenta para a trans-
missão de conhecimentos, a partir da narração 
de acontecimentos e aprendizados. 

A narrativa se reproduz de tempos em tem-
pos, de pessoas a pessoas, ao longo de eras. 
Pode-se dizer que a narrativa é o recurso que 
permitiu o conhecimento da história da huma-
nidade. Isso é afirmado por Roland Barthes, 
um dos maiores defensores do movimento do 
estruturalismo, no século XX; uma espécie de 
teoria semiótica da narrativa, com a pretensão 
de encontrar uma “gramática” da narrativa, um 
método como o existente para as ciências exa-
tas, de modo parecido como Saussure encon-
trara para a fala. Em seu trabalho Introdução à 
Análise Estrutural da Narrativa, Barthes afirma:
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(…) a narrativa está presente em todos os tem-
pos, em todos os lugares, em todas as sociedades; 
a narrativa começa com a própria história da 
humanidade; não há em parte alguma povo 
algum sem narrativa; todas as classes, todos os 
grupos humanos têm suas narrativas, e frequen-
temente estas narrativas são apreciadas em co-
mum por homens de cultura diferente, e mesmo 
oposta (…) a narrativa está aí, como a vida. 
(barthes, 1971, pg. 19)

A partir das ideias de Barthes pode-se afirmar 
que a narrativa seria uma espécie de manifesta-
ção artística criada pela humanidade para tro-
car experiências. Esta manifestação artística da 
narrativa seria realizada a partir da imitação ou, 
se adotarmos a palavra em sua origem grega, a 
partir da mimesis. Aristóteles observa, ao longo 
da descrição de sua concepção das artes poéticas, 
que há duas grandes divisões nos modos de imi-
tar, dentro das quais todas as outras espécies de 
imitar se reúnem: o modo de imitar por meio da 
narrativa e o modo de imitar por meio de ato-
res. Ao modo de imitação por meio da narrativa 
ele deu o nome de diegesis, enquanto ao modo 
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de imitação por meio de atores deu o nome de 
mimesis. Dessa maneira, fica reservado ao poe-
ta a narrativa dos acontecimentos, mediante os 
personagens, ou a narração dos acontecimentos 
sendo ele próprio o personagem a representar a 
ação. Diegesis pode ser como “contar”, o autor 
narrando a ação diretamente e descrevendo o que 
está na mente dos personagens, suas emoções, 
enquanto a mimesis é vista como “mostrar” o que 
está acontecendo com as personagens através de 
seus pensamentos e suas ações. Essa definição de 
Aristóteles sobre a mimesis era contrária à defi-
nição de Platão, que entendia a mimesis como a 
imitação da natureza. Para Platão, toda criação 
era uma imitação, até mesmo a criação do mun-
do era uma imitação da natureza verdadeira (o 
mundo das ideias). Sendo assim, a representação 
artística do mundo físico seria uma imitação de 
segunda mão, ou seja, a imitação da imitação.

Gérard Genette, em Fronteiras da Narrati-
va, analisa a concepção aristotélica e também a 
platônica da narrativa:

Para Aristóteles, a narrativa (diegesis) é um dos 
modos da imitação poética (mimesis), o outro 
sendo a representação direta dos acontecimentos 
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por atores falando e agindo diante do público. 
(…) Para Platão, o domínio daquilo que ele 
chama lexis (ou maneira de dizer, por oposição 
a logos, que designa o que é dito) divide-se teo-
ricamente em imitação propriamente dita (mi-
mesis) e simples narrativa (diegesis). Por sim-
ples narrativa, Platão compreende tudo o que o 
poeta narra ‘falando em seu próprio nome, sem 
procurar fazer crer que é um outro que fala’.” 
(genette, 1971, pg. 256) 

Aristóteles teria dito que composição poética 
tem como objetivo ensinar, transmitir conheci-
mentos de um modo mais claro, daí a impor-
tância da mimesis, da imitação de uma ação. Se-
gundo ele, há um ponto em ler ou ouvir uma 
narrativa que vai além da própria narrativa, que 
é a sua função referencial. Se as narrativas não 
tivessem essa função referencial, seu propósito 
estaria perdido, e não as entenderíamos em ne-
nhum sentido profundo. Somos, portanto, capa-
zes de entender as narrativas porque entendemos 
a vida, e nosso entendimento de vida é incre-
mentado pelo nosso entendimento das narrativas

O filósofo francês Paul Ricouer, em seus es-
tudos sobre narrativa, buscava ligar a reflexão fi-
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losófica sobre a natureza da narrativa com a pers-
pectiva linguística e poética. Seu pensamento vai 
mais longe que Aristóteles, enxergando a mimesis 
como um processo de três etapas: mimesis1, mi-
mesis2 e mimesis3 (simms, 2003, pg. 84).

Segundo Ricouer, Mimesis1 é uma fase de 
prefiguração, ou seja, o pré-entendimento da 
narrativa, através do qual o leitor é capaz de 
identificar quem o agente (pessoa que executa 
a ação) é, e o que ele é capaz de fazer. Espera-
-se que os personagens que agem tenham mo-
tivos para suas ações.

Mimesis2, logo a seguir, dá início ao reino 
da ficção, ou seja, é a fase de criação e organi-
zação da composição poética a partir dos pré-
-entendimentos levantamos na mimesis1. É o 
trabalho de configuração, ou muthos (emplot-
ment1), que organiza os vários elementos de 
uma narrativa em um todo inteligível. Na mi-
mesis2, podemos ver se o personagem agiu da-

1   A definição de Ricouer para “emplotment” é de que é 

um ato de configuração (ricouer, 1985, pg. 61). Esse 

ato é um julgamento reflexivo. Narrar uma história é 

refletir sobre o evento narrado.
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quela forma, e as razões para a sua escolha em 
termos de contribuição para a história toda.

O que nos leva à Mimesis3, refiguração, que 
é a “intersecção do mundo do texto e do mun-
do do ouvinte ou leitor” (ricouer, 1984 apud 
simms, 2003). É a aplicação do mundo do texto 
no mundo real. (simms, 2003, pg. 85) 

Estas três etapas da mimesis, de acordo com 
o pensamento de Ricouer, representariam um 
processo constante de aprendizado a partir da 
composição e aplicação das narrativas para a 
transmissão de conhecimento, conforme de-
monstra a figura abaixo:

mimesis 1
vida e pré-entendimento da narrativa
                     

mimesis 2
Composição de uma narrativa

                        
mimesis 3
Aplicação da narrativa na vida do indivíduo
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mimesis 1
vida reformada e pré-entendimento da narrativa

mimesis 2
Composição de uma narrativa

etc...      

Figura 2 – As três etapas da mimesis como processo 

de aprendizado

Para Ricouer, o tempo se torna humano quan-
do organizado de forma narrativa. Ou seja, o fi-
lósofo toca em um ponto que este trabalho pro-
cura defender: o entendimento da vida humana 
– quem somos e nosso lugar no mundo – só é pos-
sível quando interpretamos nossas vidas como se 
fossem narrativas. Mais precisamente, a partir do 
trabalho de interpretar nossas vidas, transforma-
mo-las em narrativas, fazendo disso um auto-en-
tendimento (ricoeur, 1984 apud simms, 2003).

o Tempo

Narrativas são dependentes do tempo: os even-
tos, para que se tornem uma narrativa, devem 
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seguir um ao outro em uma ordem lógica, 
estabelecendo relações entre eles. O trabalho 
narrativo é sempre um trabalho temporal. 

Como a narrativa vê o tempo? Há diferen-
ças entre o tempo físico e o narrativo? Dei-
xando de lado as teorias científicas sobre o 
tempo, iniciadas pela teoria da relatividade de 
Einstein, existem essencialmente duas teorias 
filosóficas sobre o tempo.

A primeira é a teoria “racionalista”, ini-
ciada na Física de Aristóteles e desenvolvida 
por Kant. Essa teoria enxerga o tempo como 
uma sequência de “agoras”, uma sequência de 
pontos, cada um sendo passado para um novo 
em uma sucessão (simms, 2003, pg. 81). Para 
ilustrar essa teoria, vamos utilizar de exemplo  
a explicação de Scott McCloud sobre o tempo 
nos quadrinhos, em seu livro Understanding 
Comics: The Invisible Art:
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Figura 3 – O tempo nos quadrinhos - mccloud, 

1993, pg. 104

Tradução: Quadrinho 1: “Nos quadrinhos, assim como 

nos filmes, na televisão e na “vida real”, sempre é agora”. 

Quadrinho 2: “Esse quadrinho, e somente esse quadri-

nho, representa o presente”. Quadrinho 3: “Qualquer 

quadrinho antes deste – este último, por exemplo – re-

presenta o passado”.  Quadrinho 4: “Do mesmo modo, 

todos os quadrinhos que estão por vir – este próximo 

quadrinho, por exemplo – representa o futuro”. Qua-

drinho 5: “Mas diferentemente das outras mídias, nos 
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quadrinhos, o passado é mais do que memórias para a 

audiência e o futuro é mais do que apenas possibilida-

des”. Quadrinho 6: “Tanto passado quanto futuro são 

reais, visíveis e ao nosso redor”. Quadrinho 7: “Onde 

quer que seus olhos estejam focados é agora. Mas ao 

mesmo tempo seus olhos estão cercados pela paisagem 

do passado e do futuro”. (Tradução do autor)

 
A teoria alternativa vem do pensamento de 

Santo Agostinho, que pode ser chamada de teoria 
“fenomenológica” do tempo. Essa teoria começa 
apontando lacunas no entendimento do tempo 
resultante da teoria aristotélica: se o tempo é uma 
série de “agoras”, então sempre que eu digo “ago-
ra”, o agora já se foi. Sempre que se tenta isolar o 
presente ele já está no passado. A percepção do 
tempo, ou melhor, do tempo presente, sempre 
está depois do “agora”. O paradoxo é que a pala-
vra “agora”, que se refere ao presente, nunca pode 
realmente se referir ao presente, posto que assim 
que a palavra é pronunciada, ele já está no passa-
do. Isto não é apenas um problema com a palavra 
“agora”, mas um problema em como o “presente” 
é percebido: queremos dizer que o presente é sem-
pre presente mas, por outro lado, tão logo tenta-
mos isolá-lo, ele já se foi. (simms, 2003, pg. 81)
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Constitui-se, portanto, o paradoxo da inexis-
tência do tempo. Da mesma forma que podemos 
dizer que o tempo presente não existe, isso tam-
bém acontece para os tempos passado e futuro: 
o futuro não existe, pois ainda não aconteceu; 
o passado não existe, pois não está acontecendo 
agora; e o agora não existe, porque nunca é ago-
ra. Não se pode comprovar a existência do tempo 
da mesma maneira em que se comprova a exis-
tência de um objeto. (simms, 2003, pg. 82)

Para Santo Agostinho, a solução para esse 
paradoxo é a noção de  “tríplice presente”. O 
passado e futuro existem na mente, um a partir 
da memória e outro a partir da expectativa. Para 
conceber passado e futuro, a mente precisa ser 
estendida. O presente contínuo contém o passa-
do e o futuro, e uma mente pensante está sempre 
estendida desta maneira. Santo Agostinho decla-
ra, por fim, que o tempo é produzido pelo movi-
mento da mente. (simms, 2003, pg 83)

A teoria do tempo de Santo Agostinho é 
bastante atrativa para o pensamento de Ricouer, 
que adota este modelo para descrever o tempo 
do qual a narrativa depende. O movimento da 
mente constitui o significado (o desdobramento 
de palavras e sentenças em um discurso), que é 
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produzido e entendido dentro do tempo. Esse 
é o tempo humano, entendido por Agostinho 
como o tríplice presente. A narrativa, segundo 
ele, seria a forma de discurso que, através de 
sua configuração, estivesse rica em significado 
humano. Assim, ao descobrir o significado de 
uma narrativa, seria possível descobrir a alma 
do pensamento humano (simms, 2003, pg. 83).  
Este pensamento humano varia de indivíduo a 
indivíduo. Como diria a célebre frase de Gui-
marães Rosa em Grande Sertão Veredas, “Cada 
um é um universo”, e ao mergulhar neste uni-
verso encontramos milhares de histórias. Cada 
um é um universo porque cada um é um ponto 
de vista, uma percepção de mundo: cada um é 
um narrador. Mas o que é um narrador?

o Narrador

O narrador, segundo Ricouer, é o autor fictí-
cio do discurso (ricouer, 1985, pg. 96). Ele 
é o meio através do qual o autor verdadeiro se 
projeta no texto.

As narrativas possuem sempre um ponto 
de vista, explícito ou não. Esse ponto de vis-
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ta é identificado a partir de um narrador, que 
pode operar em diferentes modos narrativos. 
Se o narrador dá vestígios de sua presença na 
narrativa que conta, ele pode adquirir um sta-
tus particular, dependendo da maneira como 
a história é apresentada (guillemette; léves-
que, 2006), conforme demonstra a definição 
de Gérard Genette: 

Iremos, portanto, distinguir aqui dois tipos de 
narrativa: uma com o narrator ausente da his-
tória que conta [...], a outra com o narrador 
presente como um personagem da história que 
conta [...]. Eu chamo o primeiro tipo, por razões 
óbvias, heterodiegético, e o segundo tipo homo-
diegético. (genette, 1980 apud guillemet-
te; lévesque, 2006)2

2  “We will therefore distinguish here two types of narra-

tive: one with the narrator absent from the story he tells 

[...], the other with the narrator present as a character 

in the story he tells [...]. I call the first type, for obvious 

reasons, heterodiegetic, and the second type homodi-

egetic”. (Tradução do autor)
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Complementando a definição acima, se o 
narrador homodiegético é o herói da história, ele 
é chamado autodiegético.

Genette defende que é preciso determinar 
a distância entre o narrador e a história, ou 
seja, qual a relação que o narrador possui com 
a história que está contando. Essa distância 
ajudaria a determinar o grau de precisão em 
uma narrativa e a confiabilidade da informa-
ção transmitida por ela. Utilizando esta de-
terminação como ponto de partida, Genette 
apresenta as funções do narrador e também 
lista cinco funções que também revelam o 
grau em que o narrador intervém em sua nar-
rativa, baseado no grau desejado de distância 
ou envolvimento (genette, 1980 apud guil-
lemette; lévesque, 2006). As funções do 
narrador, segundo ele, seriam:

1) Função narrativa: é o ato de narrar em si, a 
função de contar a história. Sempre que há 
uma narrativa, esse papel é assumido pelo 
narrador, esteja ele presente no texto ou 
não. Por exemplo, imaginemos que um in-
divíduo vá prestar um depoimento para um 
boletim de ocorrência sobre um assalto na 
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padaria. “Irei narrar a minha versão sobre o 
que aconteceu naquela terça-feira. Eu saí de 
casa para ir à padaria às 16:29...”

2) Função de direcionamento: interrupção da 
história para comentar a organização ou ar-
ticulação de seu texto. Aqui o narrador ex-
plica para o seu interlocutor a maneira como 
está apresentando a história com o objeti-
vo de direcioná-lo. Ex: “Quando chegamos 
lá, havia uma mulher de vermelho na por-
ta. Antes de prosseguir, é importante eu te 
explicar o que ela estava fazendo e em que 
momento ela chegou lá”. 

3) Função comunicativa: o narrador se direciona 
diretamente ao interlocutor de modo a esta-
belecer ou manter contato com ele. Ele faz 
isso para garantir o entendimentos de passa-
gens importantes para história, ou simples-
mente para reter a atenção do interlocutor. 
Ex: “Você entendeu o que a mulher estava 
fazendo lá, então? Posso continuar?”

4) Função certificativa: o narrador afirma a verdade 
de sua história, o grau de precisão de sua nar-
ração. Essa função também aparece quando o 
narrador expressa suas emoções sobre a histó-
ria, ou seja, a relação afetiva que possui com ela. 
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O objetivo é oferecer ao interlocutor o grau de 
proximidade do narrador com a história, garan-
tindo ao interlocutor a noção de quanta veraci-
dade pode depositar naquela história, a partir da 
apresentação dos fatos que ele mesmo presen-
ciou e de outros que ele ouviu de terceiros. Ex: 
“Quando a polícia chegou, a mulher em frente 
à padaria disse que estava lá há 10 minutos, mas 
eu havia chegado faziam 20 minutos e constatei 
que ela já estava lá desde antes. Eu sentia que o 
comportamento dela era muito estranho, e que 
ela parecia nervosa naquele momento”. 

5) Função ideológica: o narrador interrompe 
suas história para introduzir comentários ou 
conhecimentos gerais relativos à sua narrati-
va. Ele faz isso para garantir conhecimentos 
que são pré-requisitos para o entendimento 
da história. Ex: “Ela disse que estava procu-
rando uma luthieria ali por perto. Você sabe o 
que é uma luthieria? Uma luthieria é...”. 

O narrador, para Genette, assume diversas 
funções dentro de seu discurso narrativo, mas 
todos convergem para um objetivo final e único: 
contar uma história. Por esse motivo é importan-
te deixar claro a diferença entre as três entidades 
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fundamentais em uma história: história, narrativa 
e narração. A começar pela história que, segundo 
ele, geralmente corresponde a uma série de even-
tos e ações que são contadas por alguém (o narra-
dor), e representadas em uma forma final, que é a 
narrativa (guillemette; lévesque, 2006).

a História

Existem contadores de histórias bons e ruins. Mas 
o que é que faz um história ser boa? Ou o que faz 
de alguém um bom contador de histórias?

As narrativas, como toda forma de composi-
ção artística, possuem uma técnica. Essa técnica, 
na composição de histórias, sofre um desprezo: 
todos acham que sabem contar histórias. É natu-
ral, uma vez que todos contam histórias durante a 
vida inteira. Associada a essa forma de pensar está 
a saturação de histórias contadas pela mídia. Um 
indivíduo que tenha visto muitos filmes, imagine-
-se criativo e escreva bem normalmente acredita ter 
as habilidades necessárias para se tornar um grande 
contador de histórias. Mas isso é um equívoco.

Uma boa comparação pode ser feita com a 
música. Quando alguém deseja se tornar músi-
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co, propõe-se a frequentar uma escola de músi-
ca para aprender teoria e prática, com foco em 
algum gênero musical e instrumento específico. 
Após anos de estudos e aprendizado, torna-se 
possível alinhar conhecimento e criatividade 
para a composição musical. 

Outra comparação dentro do meio musical 
pode ser estabelecida com a arte da dança. Ao 
contrário do que ocorre quando se trata de his-
tórias, nenhum aspirante a bailarino se considera 
qualificado porque pensa “tenho uma excelente 
forma física, ouço muitas músicas, entendo sobre 
ritmos e já assisti a muitas apresentações de dan-
ça”. Muitos aspirantes a autores, roteiristas e escri-
tores possuem a consciência de que compor uma 
narrativa pode ser tão complicado quanto criar 
uma coreografia. Às vezes até mais complicado, 
se considerarmos que as histórias mexem com os 
sentimentos e a complexidade do pensamento hu-
mano (MCKEE, 2006, pg. 28) – e que, ao contrá-
rio de outras manifestações artísticas, relata fatos e 
percepções vividos diretamente por sua audiência.

É preciso entender as narrativas como uma ex-
pressão artística que merece respeito. Uma boa for-
ma de fazê-lo é descontruir os elementos de uma 
boa história para entender os aspectos que fazem 
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com que algumas narrativas encantem, inspirem ou 
até transformem sua audiência, enquanto outras fa-
çam abandonar um livro ou sair das salas de cinema.

Assim como um compositor deve atingir exce-
lência nos princípios da composição musical, 
você também precisa dominar os princípios 
correspondentes da composição da estória. Essa 
arte não é mecânica ou uma série de macetes. É 
um concerto de técnicas pelas quais nós criamos 
uma intriga de interesses entre nós e o público. A 
arte é a soma final de todos os meios pelos quais 
deixamos o público profundamente envolvido, 
mantemos esse envolvimento e, finalmente, 
recompensamo-nos com uma experiência como-
vente e significativa. (mckee, 2006, pg. 33)

Esta experiência comovente e significativa 
à qual McKee se refere é o motivo pelo qual as 
narrativas são tão consumidas. Quando ouvimos 
uma boa história, ficamos exaltados, pois boas his-
tórias provocam mudanças internas a partir dos 
conhecimentos transmitidos. Elas se apresentam 
como um elemento de aprendizado quando nos 
identificamos com a situação dos personagens e 
verificamos que aquilo se aplica à nossa existência. 
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O mundo hoje consome filmes, romances, teatro 
e televisão em tanta quantidade e com uma fome 
tão voraz que as artes da estória viraram a princi-
pal fonte de inspiração da humanidade, enquanto 
ela tenta organizar o caos e ter um panorama da 
vida. Nosso apetite por estórias é um reflexo da ne-
cessidade profunda do ser humano em compreen-
der os padrões do viver, não meramente como um 
exercício intelectual, mas como uma experiência 
pessoal e emocional. (mckee, 2006, pg. 25)

Histórias como equipamentos para a vida

Robert McKee afirma que “a estória não é apenas 
nossa mais prolífica forma de arte, mas também ri-
valiza com todas as atividades – trabalhar, brincar, 
comer, exercitar-se – por nossas horas acordados” 
(mckee, 2006, pg. 24). Seriam as histórias con-
correntes das atividades do nosso cotidiano? Ou 
seriam elas uma parte inerente destas atividades, 
de modo que até passam despercebidas? Um relato 
pessoal deste autor pode servir de exemplo para 
justificar esse questionamento.

Quando saio de casa para ir ao escritório de 
meu cliente, pego dois tipos de condução: primeiro 
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um ônibus, depois um trem. Em ambos os meios 
de transporte, as cenas que encontro são as mesmas. 

Pessoas sozinhas estão acompanhadas de dis-
positivos eletrônicos na quase totalidade dos ca-
sos. Smartphones e fones de ouvido são os mais 
recorrentes. Ou seja, histórias estão sendo consu-
midas, seja através de conversas por mensagens de 
celular, ou acompanhamento de atualizações em 
redes sociais, leitura de notícias, ou para aqueles 
que se isolam acusticamente do mundo através 
de seus fones de ouvido, histórias estão sendo 
passadas em programações de rádio diversas ou 
narrativas presentes em músicas de qualquer gê-
nero. Devo acrescentar, inclusive, que não me 
excluo deste grupo de pessoas. Pessoas acompa-
nhadas naturalmente conversam entre si. E uma 
conversa é quase sempre uma troca de histórias. 

Após esta primeira etapa, a do transporte pú-
blico, chego ao escritório. Lá deixo minha bolsa 
sobre a mesa e vou direto ao café. E do encontro 
diário e rotineiro com meus colegas de trabalho, 
na sequência do convencional “bom dia” e “tudo 
bem” as histórias começam a fluir naturalmente. 
Um trabalho importante que deve ser feito, a 
perspectiva da carga de atividades para aquele 
dia que se inicia, por conta de uma solicitação 
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de um cliente via e-mail na noite anterior, até 
chegar na informalidade dos comentários sobre 
os jogos de futebol da última rodada.

Contamos histórias o tempo todo. Estaríamos, 
de fato, “rivalizando” com as outras atividades de 
nosso dia-a-dia? As histórias coexistem com essas 
atividades de modo tão natural que passam às ve-
zes despercebidas. Em uma breve análise, é possí-
vel notar que há a presença da construção narra-
tiva em praticamente todas as ações cotidianas de 
um indivíduo, o que me leva a crer que não exista 
esta rivalidade entre as histórias e outras atividades 
do cotidiano, mas sim que, conforme a citação de 
McKee do crítico Kenneth Burk: “estórias são equi-
pamentos para a vida” (mckee, 2006, pg. 24).  

As histórias são uma moeda do contato hu-
mano. Utilizamos a histórias que carregamos co-
nosco como um ativo de valor para a interação 
social com outros indivíduos, através de uma tro-
ca de experiências. E o talento para contar estas 
histórias, apesar de raro, pode residir na natureza 
de alguns que possuem facilidade para encantar 
plateias. Em conversas de escritório, conforme 
os exemplos em alguns parágrafos acima, isso é 
muito nítido. Às vezes histórias banais se tornam 
centro das atenções graças a um narrador envol-
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vente. E, como que por um feitiço, aquela pessoa 
consegue envolver todos os presentes em uma 
grande trama banal sobre como foi preparar o 
café para sua esposa naquela manhã, inspirando 
a todos que, antes de iniciar o dia de trabalho, 
não resistem em comentar: “Poxa, lá em casa é 
exatamente assim também!”. 

Da mesma forma, outros não conseguem apli-
car este mesmo feitiço. Mesmo que possua uma 
narrativa mais emocionalmente carregada como, 
por exemplo, sobre como o seu cachorro morreu 
naquele final de semana. Ainda que seus interlo-
cutores busquem sentir a empatia pelo sofrimento 
de seu colega, não conseguem se envolver com a 
história  pela forma como ela está sendo contada. 

Dada a escolha entre um material trivial bri-
lhantemente contado contra um material profun-
do mal contado, o público vai sempre escolher o 
trivial bem contado. Os grandes contadores de es-
tórias sabem como retirar a vida das coisas meno-
res, enquanto maus contadores de estória reduzem 
o profundo ao banal. (mckee, 2006, pg. 39)

As histórias são um mundo estrangeiro onde 
ocorre a busca por si mesmo. Dentro do con-
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flito dos personagens, um indivíduo encontra 
a sua própria humanidade. Quando este indi-
víduo vai ao cinema, ele não tem o objetivo de 
escapar da vida, mas sim de encontrar a vida, 
flexionar suas emoções, adicionar intensidade 
aos seus dias (mckee, 2006, pg. 19). É possível 
entender as narrativas porque é possível enten-
der a vida, e o entendimento de vida é acrescen-
tado pelo entendimento das narrativas.

Estrutura da história

Retomando a comparação de narrativas com a 
música, toda história deve possuir um certo arranjo 
para que fique boa. Da mesma forma como em uma 
sinfonia, as notas, por mais belas que sejam, preci-
sam estar dispostas de uma forma que faça sentido. 
Precisam também estar arranjadas num espaço de 
tempo que lhes confira harmonia. Paul Ricoeur afir-
ma em sua filosofia na obra Tempo e Narrativa, ar-
gumento também usado por Robert McKee, que a 
arte das narrativas é uma arte que muito mais se as-
semelha às artes temporais, música e dança, do que 
às artes estáticas, como pintura, escultura e desenho.

Toda composição narrativa pressupõe uma 
configuração, ou seja, uma ordem. Os compor-
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tamentos, atitudes e ações de um personagem em 
uma história não podem e não devem ser aleato-
riamente distribuídos. O papel da estrutura da 
história é exatamente este: selecionar eventos da 
história de vida dos personagens e ordená-los de 
modo a passar uma mensagem específica, capaz 
de despertar emoções específicas.

De um instante à eternidade, do intracraniano 
ao intergaláctico, a estória da vida de todo e 
qualquer personagem oferece possibilidades en-
ciclopédicas. A marca de um mestre é selecionar 
apenas alguns momentos, mas nos dar uma vida 
inteira (mckee, 2006, pg. 43).

Esta seleção de momentos na composição de 
uma história irá se revelar muito pertinente à frente 
deste trabalho, na questão da construção da identi-
dade. A estrutura é o arranjo de episódios dentre di-
versas possibilidades que permitem ao autor de uma 
narrativa transmitir a sua mensagem e provocar as 
emoções que espera em decorrência da mesma.

Um evento que marque uma mudança signifi-
cativa é chamado por Aristóteles de peripécia. É um 
ponto de inversão na vida de um personagem, que 
o tira de seu lugar comum e o faz questionar seus 
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próprios valores, através de um conflito. Um even-
to pode ser, por exemplo, dentro de uma narrativa a 
chegada de uma notícia importante, o falecimento 
de alguém, ou qualquer outra situação que resulte 
em um redirecionamento da vida do personagem.

Em uma aula que tive o prazer de assistir, mi-
nistrada por Ruy Mendes Reis Neto, ele afirmou 
que o papel do roteirista é o de complicar a vida do 
personagem. E que isso é exatamente o ponto cha-
ve de toda e qualquer narrativa. Histórias que não 
apresentam mudanças na vida de seus personagens 
costumam ser “sem graça”, daí a importância dos 
eventos em uma narrativa. É através deles que se 
faz o jogo de alternância entre os valores da história.

“Valores da estória são as qualidades univer-
sais da experiência humana que podem mudar 
do positivo para o negativo, ou do negativo para 
o positivo, a cada momento” (mckee, 2006, pg. 
46). Positivo e negativo, neste caso, variam de 
acordo com a situação do personagem.

Imagine que um homem americano de meia 
idade descobre que tem câncer de pulmão. Ele é 
professor de química e seu salário está longe de ser 
suficiente para cobrir as despesas decorrentes do tra-
tamento médico necessário não contemplado pelo 
sistema público de saúde dos Estados Unidos (sim, 
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eu estou falando da história do seriado ‘Breaking 
Bad’). Este homem possui um cunhado, casado 
com a irmã de sua esposa, que é policial do Depar-
tamento de Narcóticos, e ao acompanhá-lo em uma 
operação policial, descobre o potencial financeiro 
do tráfico de metanfetamina, produto que ele, com 
sua formação química, é facilmente capaz de pro-
duzir. Na mesma operação ele reencontra um ex-
-aluno, e une-se a ele para a produção da droga, cuja 
venda lhe renderia dinheiro para o seu tratamento.

Repare que no exemplo de Breaking Bad os va-
lores da história não são os valores morais (sua ín-
dole ao optar por uma ação criminosa como forma 
de ganhar dinheiro). Esse valores podem até fazer 
parte do conflito interno do personagem, mas os 
valores da história aos quais me refiro, nesse caso, 
são “sem dinheiro“ (negativo) e “com dinheiro” 
(positivo). Os eventos na série são conflitos que o 
levam de uma situação de vida à outra. Vale ressal-
tar que os valores da história podem ser, sim, mo-
rais: bom/mau, certo/errado; mas, independente 
de sua classificação, o importante é sabermos em 
qual lado da experiência nós estamos, e quais even-
tos estão trilhando esse ritual de passagem.



54

Figura 4 – Walter White, personagem protagonista da 

série Breaking Bad.3

A passagem de uma carga de valor para outra, 
a inversão, é o papel fundamental de uma cena.

3    Walter White ou Heinsenberg? Na série Breaking Bad, o per-

sonagem protagonista muda suas ações morais para inverter 

os valores da história: sem dinheiro/com dinheiro para o seu 

tratamento medico. O resultado desta mudança de ações é a 

criação de uma dualidade identitária do personagem: Walter 

White, pai de família dedicado x Heinsenberg, temido inte-

grante da rede de tráfi co de metanfetamina.
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Cena é uma ação com o conflito em tempo mais 
ou menos contínuo, que transforma a condição de 
vida de um personagem em pelo menos um valor, 
com grau de significância perceptível. O ideal é 
que toda cena seja um evento da estória. Todas as 
cenas devem virar. (mckee, 2006, pg. 47)

A carga de valor do início de uma cena deve ser 
sempre inverso (ou ao menos diferente) do valor que 
se chega no final dela. Do contrário, a cena não pos-
sui muitas razões para estar no roteiro, a não ser a 
exposição de informações a respeito dos personagens 
ou do mundo da narrativa (mckee, 2006, pg. 47). 
É trabalho de um bom roteirista conseguir realocar 
estas informações em outro momento da história. 

Um série de cenas constitui uma sequência. 
A sequência organiza os eventos da história e suas 
inversões em um movimento maior no design da 
história. O que difere é o grau de mudança. Elas 
culminam sempre em um impacto maior do que 
qualquer cena anterior.  Enquanto cenas causam 
mudanças diferentes, porém significativas, a cena fi-
nal de uma sequência transmite uma mudança mais 
poderosa e determinante (mckee, 2006, pg. 49). 

A história se estrutura de acordo com o grau 
das mudanças na carga dos valores. Vimos que um 
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evento que constitui uma cena possui um grau me-
nor de mudança, enquanto a sequência atinge um 
grau moderado. Uma série de sequência constitui, 
agora, o ato: um grau de mudança maior.

“Um Ato é uma série que sequências que cul-
minam em uma cena climática, causando uma 
grande reversão de valores, mais poderosa em seu 
impacto do que em qualquer cena ou sequência 
anterior˜ (mckee, 2006, pg. 52). E uma série de 
atos constitui a maior das estruturas: a história.

Syd Field, em sua obra Manual de Roteiro, 
apresenta o que seria o roteiro se fosse uma pin-
tura pendurada na parede. Se pareceria assim:

Figura 5 – A estrutura básica de um roteiro – field, 

1979, pg. 13

início
Ato I

apresentação
págs. 1-30

confrontação
págs. 30-90

Ponto de Virada I
(Plot Point I)
págs. 85-90

Ponto de Virada II
(Plot Point II)
págs. 90-120

resolução
págs. 90-120

meio
Ato II

fim
Ato II
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Para Field, os Atos I, II e III compõem a 
forma de todo roteiro. 

O Ato I é a apresentação da história: quem é 
o personagem principal, qual é a premissa dra-
mática da história (sobre o que ela se trata) e 
qual é a situação dramática (as circunstâncias 
em torno da ação (field, 1979, pg. 14). O Ato I 
tem como objetivo situar o leitor ou espectador 
no universo da história que irá contar.

O Ato II é a confrontação. Aqui retomamos o 
que já foi dito anteriormente sobre “complicar” a 
vida do personagem. Na confrontação é revelada 
a necessidade dramática do personagem principal. 
O que ele quer? Em busca de qual necessidade o 
personagem se movimenta ao longo da história? 
No Ato II é o momento de criar obstáculo após 
obstáculo que o personagem deve ultrapassar 
para alcançar (ou não) sua necessidade dramática 
(field, 1979, pg. 15). Os obstáculos pelo perso-
nagem encontrados e superados ditam a ação dra-
mática da história. “Todo drama é conflito. Sem 
conflito não há personagem; sem personagem, 
não há ação; sem ação, não há história; e sem his-
tória, não há roteiro” (field, 1979, pg. 15). 

O Ato III é a resolução. Ou seja, nele é apre-
sentada a solução da história. Não confundir so-
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lução com fim: o fim é a cena ou sequência com 
a qual o roteiro termina, enquanto a solução é a 
cena ou sequência que resolve o roteiro. O per-
sonagem alcança a sua necessidade dramática? 
Consegue aquilo que buscava? Tem sucesso ou 
fracassa? (field, 1979, pg. 15) A resolução é a 
resposta para a ansiedade do leitor ou espectador. 

Ato I, II e III, portanto – apresentação, con-
frontação, resolução – são a partes que compõem 
o todo da história, e que são amarradas por um 
ponto de virada (plot point): “Um ponto de vira-
da (plot point) é qualquer incidente, episódio ou 
evento que “engancha” na ação e a reverte noutra 
direção” (field, 1979, pg. 15).

Fica bastante claro que uma história, para 
ser boa, precisa de mudanças. Inversão de va-
lores. Na definição aristotélica, peripécias. E 
essas peripécias culminam no reconhecimento, 
a anagnorisis, um conhecimento maior sobre si 
próprio (no caso, do personagem). Histórias 
que não pressupõem mudanças acabam sendo 
sem graça. É imprescindível que o personagem 
sofra sempre conflitos internos, pois é em situa-
ções sob pressão que se revelam o verdadeiro ca-
ráter do personagem. Iremos falar melhor sobre 
isso mais à frente neste mesmo capítulo.
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Dentro dos elementos da estrutura da his-
tória, o grau de mudança vai se intensificando, 
de modo que a carga final de valores constitua 
o arco da narrativa. De modo que a condição 
final, a última mudança, seja absoluta e irrever-
sível. Isso é o que chamamos de clímax.

Clímax da estória: estória é uma série de atos cons-
truídos em função do último clímax de ato ou clí-
max da estória, que carrega consigo uma mudança 
absoluta e irreversível. (mckee, 2006, pg. 53)

Todas as mudanças em cenas, ou sequências, 
ou até mesmos de atos podem ser revertidas. Mas 
esse não é o caso do clímax do último ato (mckee, 
2006, pg. 53). Se a mudança do último ato apre-
senta-se reversível, o arco da narrativa é destruído 
e, consequentemente, a história também.

o Personagem

No tópico anterior vimos que a estrutura da histó-
ria está intrinsecamente relacionada às situações que 
provocam a mudança dos personagens. Mas, afinal, o 
que é mais importante, o personagem ou a estrutura?
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Aristóteles teria dito que a estrutura antecede 
o personagem:

(…) na tragédia, o que exerce efeito mais im-
portante sobre as almas são os elementos da 
narrativa (roteiro), a saber, as peripécias4 e os 
reconhecimentos5. (…) Assim, a narrativa (ro-
teiro) é o princípio e, por assim dizer, a alma da 
tragédia, enquanto o caráter moral não passa de 
secundário. (aristóteles, 2011, pg. 51)

4   “A peripécia é uma mudança para a direção contrárias dos 

eventos, como já indicado, em conformidade com a prob-

abilidade ou com a necessidade, como ocorre no Édipo, 

em que a pessoa que crê vir trazer alegria a Édipo, e ten-

ciona livrá-lo da apreensão em relação à sua mãe, produz 

o resultado contrário”. (ARISTÓTELES, 2011, pg. 57)

5 “O reconhecimento (anagnorisis), como denota o 

próprio nome, é uma mudança da ignorância para 

o conhecimento, que conduz à amizade ou à inimi-

zade, e envolvendo personagens destinados à boa sorte 

ou ao infortúnio. O melhor reconhecimento é o que 

ocorre concomitantemente a uma peripécia, como 

acontece no Édipo”. (ARISTÓTELES, 2011, pg. 58)
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Este é um debate ainda recorrente, porém 
ilusório. Não é possível fazer distinção de im-
portância entre personagem e estrutura pois eles 
estão intimamente relacionados. Estrutura é per-
sonagem e personagem é estrutura. Um depende 
do outro. Como bem apresenta McKee:

Estrutura e personagem estão entrelaçados. A es-
trutura de eventos de uma estória é criada a partir 
das escolhas que um personagem faz sob pressão e 
as ações que escolher fazer, enquanto os persona-
gens são as criaturas reveladas e mudadas confor-
me agem sob pressão. Se você mudar um, muda o 
outro. Se você muda o design de eventos, mudou 
também o personagem; se muda a natureza do per-
sonagem, deve reinventar a estrutura para expres-
sar a sua nova natureza. (mckee, 2006, pg. 110)

Para criar o personagem, é preciso conhecê-lo 
em duas dimensões: interior e exterior. A vida in-
terior do personagem diz respeito à sua formação 
(biografia) desde seu nascimento até o momento 
em que acontece a história, enquanto a vida exte-
rior diz respeito à mudança causada no persona-
gem no decorrer da história, desde seu início até 
a resolução (field, 1979, pg. 24). 
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Field coloca na seguinte forma:

Figura 6 – O personagem interior e exterior - field, 
1979, pg. 25

A vida interior do personagem responde se 
ele é homem ou mulher, onde nasceu, quem 
são seus pais, se tem irmãos, como foi a vida 
dele até chegar ao ponto da história. A vida 
exterior responde o que ele faz, se ele é feliz 
com as escolhas que fez na vida, se desejaria 
uma vida diferente com outro emprego, outra 
esposa, ou até mesmo se desejaria ser outra 
pessoa (field, 1979, pg. 25). 
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Figura 7 –  O personagem interior e exterior (2) - 

field, 1979, pg. 27

Complementando o que Field apresenta 
como vida interior e vida exterior, há o que 
McKee apresenta como a diferença entre per-
sonagem e caracterização.

O que McKee entende por caracterização é a 
“soma de todas as qualidades observáveis de um 
ser humano” (mckee, 2006, pg. 105), ou seja, 
tudo aquilo que pode ser percebido através de um 
olhar cuidadoso: sua idade, sexo, nível social, nível 
intelectual, suas opções de roupas e acessórios que 
carrega consigo, entre outros atributos físicos ou 

interiorforma o
personagem

define o
personagem

biografia do
personagem

profissional pessoal privado

sozinhomarital
ou social

trabalho

define a
necessidade

ação é
personagem

exterior
personagem



64

psicológicos que podem ser externamente perce-
bidos. Ou seja, a persona, na definição jungiana, a  
personalidade que o sujeito apresenta aos demais 
como algo real, que no entanto pode ser uma ver-
são muito contrária à verdadeira6.

E é exatamente neste ponto que McKee faz 
a diferenciação. Todos esses traços caracterizam 
um indivíduo, mas não um personagem. Em 
concordância com Field, personagem é ação.

O verdadeiro personagem é revelado nas esco-
lhas que um ser humano faz sob pressão - quan-
to maior a pressão, maior a revelação e mais 
verdadeira a escolha para a natureza essencial 
do personagem. (...) A única maneira de saber-
mos a verdade é testemunhá-la escolhendo sob 
pressão para tomar uma ou outra atitude na 
busca por seu desejo. Quando ele escolhe, ele é. 
(mckee, 2006, pg. 106)

Ou seja, a essência do personagem vai além 
da superfície da caracterização. Enquanto a ca-
racterização atende a uma necessidade de iden-

6   http://www.dicio.com.br/persona/
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tificação e apresentação de si mesmo, na qual 
o indivíduo apresenta aquilo que lhe convém 
melhor para uma adaptação social (algo que es-
tudos aprofundados em psicologia e sociologia 
apresentam muito melhor), o personagem real 
é uma descoberta maior sobre sua essência. Seus 
valores morais. Suas virtudes.

No coração deste personagem, o que é pos-
sível encontrar? Uma pessoa bondosa ou cruel? 
Altruísta ou egoísta? Verdadeira ou mentirosa? E 
essas revelações só podem ser obtidas  através de 
situações de provação, ou seja, conflito, e pressão.

Pressão é essencial. Escolhas feitas sem nenhum 
risco significam pouco. Se um personagem esco-
lhe contar a verdade em uma situação em que 
uma mentira não lhe traz risco, a escolha é tri-
vial, o momento não expressa nada. Mas se o 
mesmo personagem insiste na verdade quando 
uma mentira poderia salvar sua vida, perce-
bemos que a honestidade está no núcleo de sua 
natureza. (mckee, 2006, pg. 106)

Personagem é ação, ou seja, ele é revelado a 
partir das escolhas que faz sobre pressão. Essas 
escolhas revelam a verdadeira essência do per-
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sonagem que pode estar escondida por trás da 
máscara da caracterização: o que parece pode 
ser diferente do que é. E é pressuposto de toda 
boa história que o personagem seja revelado 
ao longo da trama, a partir de situações que o 
colocam sob pressão. Novamente, o que já foi 
falado sobre “complicar” a vida do personagem. 
Uma história na qual um personagem termina 
da mesma maneira como começou nos decep-
ciona. A anagnorisis de Aristóteles é um elemen-
to básico dentro da estrutura de uma narrativa, 
do contrário encontramos uma série de atitudes 
previsíveis e repetidas e, desta forma, não existe 
o encanto que nos faz ler, ouvir ou assistir a uma 
história na qual buscamos a nós mesmos, atra-
vés dos conflitos do(s) personagem(s).  
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Ato II: a Identidade

Quando se parte em busca de uma resposta 
para a nossa unicidade do mundo, os conflitos 
aparentam surgir naturalmente na memória..  
Nosso passado apresenta-se em nossas lem-
branças no formato uma série de eventos dos 
quais participamos, das nossas escolhas de vida 
e das razões que nos levaram a fazê-las. O que 
acontece com um indivíduo tem o poder de 
moldar e formar a sua identidade. Quais são, 
então, os recursos que temos, ao longo da vida, 
para responder quem somos nós?

Durante toda nossa vida andamos de costas. 
Tudo o que conseguimos enxergar, ao longo de 
nossa trajetória, é o nosso passado. Por mais que 
diversas propostas tenham já sido feitas na ficção, 
na vida real, até hoje, não criamos métodos que 
nos permitam enxergar o futuro (por mais que 
alguns charlatões o insistam).

Logo, quando alguém nos pergunta “Quem é 
você?”, qual é a nossa reação? A primeira, e mais 
natural, é entrar em pânico. Obviamente. Afinal, 
ao longo de toda a vida, a maioria das pessoas busca 
uma resposta para isso. Algo que por uma simples 
razão é muito difícil: nós mudamos o tempo todo. 
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Estamos andando de costas. E quando olha-
mos para o nosso passado, único mirante que te-
mos, como enxergamos a nós mesmos? É difícil 
selecionar um combinado de características que 
acreditamos que nos definem, enquanto seres.

Somos pessoas. E pessoas são complexas. Pes-
soas são complexas porque carregam muita coisa. O 
que este trabalho procura defender é que essa baga-
gem pesada que carregamos, e que é cada vez mais 
acumulada ao longo do tempo, são nossas histórias. 
Essas histórias nos permitem construir aquilo que 
pretendo chamar neste capítulo de identidade.

Quando escolhi a identidade como um tema 
central de meu trabalho, eu sabia que alguma di-
ficuldade viria pela frente para conceituar bem 
o que é, afinal, essa identidade da qual eu estou 
falando. A identidade assume diferentes concei-
tos dependendo da área de estudo que se abor-
da. Identidade pode ser social, pode ser pessoal. 
Pode ser individual, pode ser coletiva. Psicologia, 
sociologia, antropologia: cada ramo do conheci-
mento possui suas próprias e diversas definições 
conforme o enfoque que se dá.

Sendo assim, sinto-me na obrigação de de-
finir o foco da identidade que procuro abordar 
neste trabalho. Primeiro, o entendimento do 
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significado da palavra identidade que me ren-
deu a ideia deste trabalho; e, segundo, resulta-
dos de estudos realizados em busca da sustenta-
ção desta minha definição de identidade.

Entendo identidade neste trabalho, basi-
camente, como o conjunto de gostos, crenças, 
cultura, costumes e filosofias pessoais de um in-
divíduo humano que permitam a este mesmo se 
descrever enquanto único em meio a um grupo 
de pessoas. Uma conceituação que se mostra 
bastante próxima daquilo que chamamos perso-
nalidade. A carga emocional e a suscetibilidade 
de variação da mesma de um indivíduo. 

A minha ideia de identidade é intrinseca-
mente relacionada à busca por uma resposta 
para a pergunta “quem é você?”. Esse tema me 
veio à mente quando realizei um trabalho para 
um cliente que passava por uma “crise de identi-
dade” corporativa (neste caso, o branding), após 
ter renovado sua marca e logomarca duas vezes 
em um período de um ano. Os profissionais 
da empresa perguntavam a mim, o responsável 
pela comunicação e administração dessa marca: 
“O que a gente é? Quem somos nós, afinal?”. 
Claro que, na prática, eles simplesmente que-
riam saber qual logo utilizar no momento de 
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enviar um material para um cliente, mas isso me 
deu a ideia de aprofundar no tema e relacionar 
a crise de identidade corporativa com a crise da 
definição pessoal da identidade, no sentido de 
que é difícil traçar uma definição de si mesmo, 
seja como indivíduo ou como grupo de pessoas.

O que eu fiz, então, para provar esse ponto, foi 
armar uma câmera em uma das salas do escritó-
rio. Um por um, eu interrompia os profissionais 
em suas atividades e pedia para me acompanha-
rem por um minuto. Eu então conduzia-os até 
a sala onde estava a câmera, posicionava-os em 
frente a ela, iniciava a gravação e pedia: “olhando 
para está câmera, quero que me responda a uma 
única pergunta simples: quem é você?”.

As reações eram diversas mas, no geral, todos 
travavam com a pergunta. Os que não travavam 
tentavam se desviar do assunto, questionavam 
o porquê de eu estar perguntando aquilo, ou 
então recorriam a uma definição a partir das 
atividades que desenvolviam, grupos sociais 
aos quais pertenciam, ou seja, respondiam não 
quem eles eram, mas o que eles faziam.  E existe 
uma grande proximidade no que diz respeito a 
quem você é ou o que você faz. Mas pretendo 
me aprofundar nisso mais à frente.
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De qualquer maneira, quando lhe é pedida 
uma definição de quem você é, naturalmente 
você cria um personagem de si mesmo. Seleciona 
dentre uma série de características que lhes são 
pertencentes ou atribuídas  aquelas que mais lhe 
convém e faz assim a caracterização de si. Cons-
trução bastante semelhante com a caracterização 
de um personagem narrativo, conforme vimos 
anteriormente. Você pode revelar-se um atleta, 
por exemplo. Talvez um cientista, ou um poe-
ta. Um ser pensante. Pode apelar para definições 
mais biológicas, dizer que é um ser vivo formado 
por milhões de células. Definir-se através de sua 
profissão, um médico ou engenheiro, ou até por 
sua religião ou preferência sexual. Tudo isso é va-
riável. O erro na crise de identidade é acreditar 
que é possível ter um única representação de si.

“A identidade é uma exigência da vida em 
sociedade” (barros filho, 2013, pg. 88). Para 
responder quem é você, faz-se um processo de re-
flexão para elaborar uma resposta capaz de suprir 
esta exigência social. Ela é extremamente variável,  
o que faz com que a  resposta seja também. O que 
insere aqui, portanto, a noção de que a construção 
da identidade é um processo contínuo: apesar de 
sermos únicos, não somos sempre os mesmos.
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Do princípio de identidade decorrem duas in-
ferências importantes: em primeiro lugar, o ser 
é necessariamente uno. Porque se houvesse dois, 
tipo A e B, então B seria não-A e A seria não-
-B. Em segundo lugar, o ser não se transforma. 
Porque se houvesse mudança, haveria o “vir a 
ser” e o “deixar de ser”. Se A muda, vira outro. 
Que será qualquer coisa, menos A. Portanto, 
um não-A. Um B, por exemplo. (barros fi-
lho, 2013, pg. 87).

Levando isto em consideração, como pode-
mos, então, possuir uma identidade? Posto que 
evoluímos constantemente, estamos sempre 
nos transformando em outro ser. Ou seja, se 
somos A, nos transformamos em um não-A. 
Que informação podemos oferecer como de-
monstração de nossa identidade? 

Na verdade, a identidade pessoal é uma apo-
ria – beco sem saída filosófico – por excelência. 
Não surpreendem posições como as de Hume, 
para quem a identidade é só uma ficção, ou de 
Ludwig Wittgenstein, que a toma por um ab-
surdo. Afinal, vivemos em relação. E o mundo 
com o qual nos relacionamos não sai da nossa 
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frente e nos afeta ininterruptamente. Ora, se 
nos afeta, nos transforma. Portanto, nada em 
nós permanece idêntico. Fica difícil achar al-
guma identidade no fluxo. (barros filho, 
2013, pg. 91)

É neste fluxo, porém, que devemos buscar 
uma permanência no tempo. Uma mesmidade. 
A construção da identidade pessoal se inicia com 
a busca por uma resposta à pergunta que questio-
na quem é o nosso eu.

Quem é Você?

“Sim, nós dizemos que é o mesmo indivíduo des-
de a infância até à velhice, e contudo ele jamais 
retém as mesmas características, seja nos cabelos, 
na carne, nos ossos, no sangue, em todo o seu 
corpo: ora nasce continuamente para umas, ora 
morre para outras...”. platão, o banquete

A que nos referimos quando pronunciamos 
a palavra eu? Esta é a questão que nos ocupa ao 
abordarmos o tema da identidade pessoal. À des-
peito do uso recorrente que se faz da palavra eu 
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no cotidiano, quando digo “eu sou”, é o mesmo 
que dizer que sou um indivíduo particular, úni-
co, que se distingue dos demais não só pela mi-
nha aparência estética, minhas características físi-
cas, mas também pelo conjunto de experiências, 
sejam elas físicas ou subjetivas, que apenas eu vivi 
e, portanto, são exclusivas de meu ser.

Todos cremos que somos diferentes dos de-
mais. Por mais que tenhamos características seme-
lhantes, o fato de pertenceremos à mesma espé-
cie humana, por exemplo, sabemos que cada ser 
carrega em si uma subjetividade que o diferencia. 
Responder o que é esse algo constituinte da identi-
dade pessoal é de uma imensa dificuldade.

A identidade pessoal, portanto, é tema da fi-
losofia, dentro da qual alguns pensadores como 
John Locke defendem a existência de um “eu”, 
enquanto outros como David Hume a negam. 

John Locke foi o primeiro filósofo a levantar a 
questão da identidade pessoal. Para ele, não basta 
afirmarmos ter uma identidade, como também 
devemos abordar o tema e levantar questões per-
tinentes que impedem a sua definição. Suas refle-
xões sobre a identidade pessoal estão no Ensaio 
sobre o entendimento humano (An Essay Con-
cerning Human Understand), mais precisamente 
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no capítulo “Da Identidade e Diversidade” (Of 
Identity and Diversity), este que foi acrescentado 
na segunda edição da obra. Locke questiona o 
que faz com que um indivíduo, além de suas alte-
rações físicas e psicológicas, continue a ser a mes-
ma pessoa ao longo da continuidade do tempo.

A partir daquilo que chama Principium indi-
viduatonis (locke, 1690, pg. 297), Locke afirma 
que a nossa própria existência está confinada em 
um certo tempo e espaço, não podendo, por-
tanto, haver dois seres do mesmo tipo.  Ou seja, 
espaço-tempo nos individualizam materialmen-
te. O que Locke busca é entender o que faz par-
ticular um determinado indivíduo mesmo após 
sucessivas mudanças.

Locke aborda primeiramente o princípio 
corporal. Para ele, 

(...) a sua identidade não depende de uma mas-
sa das mesmas partículas, mas de outra coisa 
qualquer, visto que nelas a variação de grandes 
quantidades de massa não modifica a sua iden-
tidade.7 (locke, 1690, pg. 297)

7   “(…) their identity depends not on a mass of the same 
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Com isto, Locke quer afirmar que as par-
tes que constituem nosso corpo estão em um 
processo contínuo de mudança, modifican-
do-se sempre, mesmo a nível de células que 
se renovam, mas isso não é suficiente para de-
terminar a nossa identidade pessoal. Da mes-
ma forma que um cavalo, às vezes magro, às 
vezes gordo, ainda assim continua sendo um 
cavalo (locke, 1690, pg. 298). Esse raciocí-
nio exemplificado pelo cavalo pode ser apli-
cado a todos os seres vivos irracionais. Neste 
ponto, Locke intervém com a distinção entre 
“ser humano” e “ser pessoa”.

“Ser humano”, na definição do filósofo, é a 
nossa condição biológica pela qual podemos nos 
assemelhar ao cavalo: uma substância física a par-
tir de uma uniformidade biológica. No entanto, 
para o homem, isso varia pois, além de sermos 
seres humanos, somos também pessoas. “Pessoa”, 
segundo a definição do autor, 

particles, but on something else. For in them the varia-

tion of great parcels of matter alters not the identity.” 

(Tradução do autor)



79

é um ser inteligente e pensante, que possui 
razão e reflexão, e é capaz de considerar si 
mesmo como si mesmo, a mesma coisa pen-
sante em diferentes tempos e espaços.8 (loc-
ke, 1690, pg. 301)  

Locke utiliza-se do exemplo de um papagaio 
para fortalecer a importância desta distinção. Uma 
criatura que não é humana mas é capaz de esta-
belecer uma conversa por vezes inteligente e, ain-
da assim, não pode ser considerada pessoa. Um 
exemplo mais moderno seria através da tecnolo-
gia, computadores com inteligência artificial, com 
os quais também temos a possibilidade de intera-
gir. O Siri, da Apple, é um bom exemplo, assim 
como sistemas de GPS nos carros, entre outros 
tantos diversos tipos de interface com usuário.

Ou seja, não basta a criatura ser inteligente 
para ser chamada de humana. É preciso unir o 
“ser humano” (biologicamente falando, o corpo) 

8  (…) is a thinking intelligent being, that has reason 

and reflection, and can consider itself as itself, the 

same thinking thing, in different times and places.” 

(Tradução do autor)
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e o “ser racional” (possuir razão e reflexão, capa-
cidade de reconhecer-se a si mesmo).

A partir disto, em resumo, Locke determina que 
a identidade pessoal é a consciência de si próprio. 
A pessoa é capaz de reconhecer-se a si mesma no 
momento presente e no passado, da mesma forma 
como espera ser capaz de reconhecer-se a si mesma 
no futuro. É a unidade dos estados de consciência. 
Sentir que já passamos por experiências passadas  
das quais nos recordamos no presente.  

Memória e consciência

A identidade pessoal definida por Locke, por-
tanto, adquire uma necessidade da consciên-
cia, posto que o indivíduo deve se identificar 
com seu corpo e seus estados mentais, tanto 
no presente quanto no passado.

Ou seja, a identidade pessoal de Locke tem 
como critério a memória. Esta ganha, aqui, uma 
posição de destaque, ora porque a memória é o 
único recurso que permite o reconhecimento con-
tínuo de um indivíduo para que este se identifique 
com ações passadas pelas quais se responsabiliza.

A dependência da consciência em relação à 
memória traz diversas dificuldades, posto que 
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nossa memória é limitada: não temos total re-
cordação consciente de todos os fatos de nossa 
trajetória. Daqui faço minha primeira inserção 
daquilo que defendo neste trabalho como as nar-
rativas para a construção da identidade: levando 
em consideração que só temos a possibilidade 
de definirmos nossa identidade a partir de nossa 
consciência, e que esta, por sua vez, é dependente 
da memória, há de se convir, portanto,  que a 
nossa identidade pessoal, aquela construída por 
nós mesmo através do processo de razão e refle-
xão, é determinada a partir daquilo que consi-
deramos os momentos mais marcantes de nossa 
vida. Os “episódios” de nossa existência que mais 
impactam e/ou impactaram a construção de nos-
sa consciência de si são o primeiro elemento fun-
damental para a construção de um personagem 
de nós mesmos, este que inserimos em uma nar-
rativa através do nosso ponto de vista e percep-
ção, do nosso universo que chamamos de vida.

Mas e se esse personagem que criamos de nós 
mesmos não for um singular, mas um plural? O 
próprio Locke levanta uma série de hipóteses 
como a transferência de consciência e, se isso é 
possível, também é a sua possibilidade de plura-
lidade, ou seja, a de duas pessoas distintas habi-



82

tarem o mesmo corpo com consciência de si. É o 
que chamamos de múltipla personalidade. 

É de minha crença que todos nos identi-
ficamos em diferentes personalidades que nos 
atribuímos e que se revezam em nosso corpo. 
Esta temática que já foi, inclusive, bastante 
explorada pela ficção, cinema ou literatura, 
tendo “Clube da luta”, de Chuck Palahniuk, 
como um exemplo clássico de duas persona-
lidades que coexistem em um mesmo corpo. 
Do meu ponto de vista, o homem enquanto 
ser social, inserido em um contexto de coexis-
tência, possui muitos heterônimos de si mes-
mo, sendo cada um em um ambiente, ao lado 
de outros personagens. Ou seja, a partir do 
trabalho de razão e reflexão no qual resgata-
mos de nossa memória as nossas ações passa-
das, construímos a nossa identidade pessoal, 
a partir da construção de um personagem de 
nós mesmos. Esse personagem é fruto de um 
trabalho de configuração, portanto mutável, 
assim como a identidade pessoal que apresen-
tamos. Dentro de um contexto social somos 
influenciados na construção dessa identida-
de, pois fazemos uma configuração que seja 
conveniente ao que queremos apresentar para 
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a situação em que nos encontramos. Neste 
ponto a alteridade é um fator de influência 
da identidade pessoal no âmbito social. Ao 
que assumimos, desta forma, várias identida-
des: vezes por conta de nosso estado mental, 
psíquico, influenciado ora por situações que 
nos ocorrem ou pela convivência com tercei-
ros que possuem a capacidade de alterar nos-
so estado emocional; e  vezes por conta dos 
papéis sociais que assumimos em nossa vida 
cotidiana: papel de pai ou mãe, filho ou filha, 
profissional, esportista, entre outros.

O que nos leva à conclusão deste tópico e a 
abertura da discussão da relação da nossa identi-
dade com aquilo que fazemos. Aquilo que serve 
como suporte escapatório da pergunta “Quem é 
você?”, e a mais comum de surgir em um diálogo 
de apresentação pessoal: “O que você faz?”. 

o Que Você Faz?

“Você não é o seu trabalho. Você não é o saldo da 
sua conta bancária. Você não é o carro que você 
dirige. Você não é o que está dentro da sua car-
teira. Você não é as calças cáqui que veste. Você 
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é toda a porcaria que canta e dança pelo mundo 
afora.9” chuck palahniuk, clube da luta.

A apresentação pessoal é um processo demanda-
do pela existência social, daí toda a preocupação fi-
losófica em encontrar uma resposta para a definição 
e método de construção de uma identidade pessoal.

Quando estamos conhecendo alguém, o 
fazemos a partir de uma conversa que sem-
pre segue uma alternância de questões de um 
indivíduo a outro, construindo um diálogo 
único de apresentação. Todo encontro possui 
inerente a ele uma unicidade proveniente de 
uma virgindade daquele momento: quando 
eu conheço alguém, sou um alguém inédito, 
modificado pela experiência ocorrida durante 
o intervalo entre a última vez que apresentei a 
minha até então identidade pessoal que, além 
de não ser mais a mesma, é influenciada pela 

9   “You are not your job. You are not how much money 

you have in the bank. You are not the car you drive. You 

are not the contents of your wallet. You are not your 

fucking khakis.  You are the all-singing, all-dancing 

crap of the world.” (Tradução do autor)



85

interação e intenção que possuo para aquele 
indivíduo que é meu interlocutor, e o mesmo 
vale para ele. Toda apresentação pessoal é úni-
ca e construída em retórica.

Esse diálogo, apesar de único, acaba se-
guindo uma forma representada por pergun-
tas que formam um questionário padrão de 
recolhimento de informações que nos permi-
tem formar a imagem daquele que estamos 
conhecendo. E uma das primeiras perguntas 
que se faz numa situação dessas é “o que você 
faz?”. A correlação entre identidade e ação é 
muito comum e pertinente na construção da 
descrição sobre si mesmo. Ao mesmo tempo, 
é perigosa a tendência de associar quem so-
mos ao que fazemos.

Explico melhor, no que diz respeito ao senti-
do da pergunta “o que você faz?”. Somos, sim, o 
que fazemos. Isso enquanto se encara ação como 
um predicado para o sujeito eu. Vimos que tan-
to na história quanto na ficção, a construção de 
um personagem se dá a partir de suas escolhas, ou 
seja, a partir de suas ações pelas quais o indivíduo 
se reconhece e sobre as quais tem responsabilida-
de. Mas aqui não estamos falando de “fazer” en-
quanto profissão. Quando se pergunta em relação 
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ao seu trabalho, mais precisamente seu emprego, 
a questão evoca uma série de questionamentos 
sobre um papel que você assume no seu ambien-
te de trabalho, um papel prático decorrente de 
uma necessidade social que é ganhar dinheiro e 
sobreviver. Uma pequena parte que não necessa-
riamente diz aquilo que somos verdadeiramente. 
Obviamente que o ideal é que o trabalho este-
ja alinhado com a expressão que se busca de si 
mesmo, a exemplo de um médico que pode dizer 
que não deixa de ser médico mesmo quando está 
fora de um hospital. Este indivíduo se reconhece 
a partir da profissão que tem, mas isto não se apli-
ca como uma regra válida para todos a partir do 
momento em que se considera que muitas outras 
pessoas não possuem as condições de exercer uma 
atividade que lhes encanta ou à qual atribuem um 
significado maior. O que somos é extremamente 
mais complexo do que aquilo que fazemos (en-
quanto ocupação profissional).

Por isso defender a pergunta “Quem é você?” 
ao invés de “O que você faz?”. Somos sim o que 
fazemos, pois a nossa identidade é construída a 
partir das escolhas de nossa vida, ações que defi-
nem quem somos. Segundo Ricouer, dizer a iden-
tidade de um indivíduo é narrar a história de uma 
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vida (ricouer, 1988 apud simms, 2003), ou seja, 
uma narrativa que, construída por um agente,  re-
sulta em uma história que aponta o responsável de 
uma ação. Dizer a identidade de um indivíduo é 
dizer quem é o agente, autor da ação.

 Identidade é um processo de construção no 
qual os indivíduos vão se definindo a si mesmos, em 
estreita interação simbólica com outras pessoas. Essa 
definição é apresentada em uma estrutura narrativa 
na qual a consciência de si mesmo é a apresentada a 
partir de uma avaliação da trajetória da própria vida, 
ou seja, do olhar do passado em contraste com o 
presente que é resultado das escolhas que foram fei-
tas até então. Essa narrativa trata-se tanto da história 
real quanto da ficção, conforme observa Ricouer. É 
possível que os elementos da historiografia se cru-
zem com os elementos de uma narrativa fictícia, ou 
seja, de um romance, fazendo que o relato identitá-
rio se torne uma reconstrução  na qual se une o real 
e o imaginado. (barros filho, 2013).

É, portanto, a partir do reconhecimento da 
união entre a narrativa histórica e a narrativa fictí-
cia para a construção da identidade, que o concei-
to da identidade narrativa de Ricouer se torna base 
de sustentação para o que defendo neste trabalho.
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Identidade Narrativa

Ao fim de uma longa viagem através da nar-
rativa histórica e da narrativa de ficção, eu me 
perguntei se existia uma estrutura da experiên-
cia capaz de integrar as duas classes de narrati-
vas. Elaborei então a hipótese segundo a qual a 
identidade narrativa, seja de uma pessoa, seja 
de uma comunidade, seria o lugar procurado 
desse cruzamento entre história e ficção. Segun-
do a pré-compreensão intuitiva que temos desse 
estado de coisas, não tomamos as vidas humanas 
como mais legíveis quando elas são interpretadas 
em função das histórias que as pessoas contam a 
seu respeito? E essas histórias de vida não são 
tornadas, por suas vez, mais inteligíveis quando 
lhes são aplicados modelos narrativos – intrigas 
– obtidas por empréstimo à história propria-
mente dita ou à ficção (drama ou romance)? 
Pareceria, portanto, plausível considerar válida 
a cadeia seguinte de asserções: a compreensão de 
si é uma interpretação; a interpretação de si, 
por sua vez, encontra na narrativa, entre outros 
signos e símbolos, uma mediação privilegiada; 
esse último empréstimo à história tanto quanto 
à ficção fazendo da história de uma vida uma 
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história fictícia ou, se preferirmos, uma ficção 
histórica, entrecruzando o estilo historiográfico 
das biografias com o estilo romanesco das auto-
biografias imaginárias. Faltava a essa apreensão 
intuitiva do problema da identidade narrativa 
uma clara compreensão do que está em jogo na 
própria questão da identidade aplicada às pes-
soas ou às comunidades. A questão do entrecru-
zamento entre história e ficção de algum modo 
desviava a atenção das dificuldades considera-
das ligadas à questão da identidade como tal. A 
essas dificuldades é que se consagrou o presente 
trabalho. (ricouer, 1991, pg. 138)

A narrativa é a resposta que Ricouer en-
contra para a questão da identidade. Identida-
de, aqui falamos, refere-se a uma categoria da 
prática. Dizer a identidade de um indivíduo 
é apontar e responder “quem” é o autor ou 
agente de uma ação. A essa questão responde-
mos nomeando o indivíduo que se apresenta 
como o agente da ação, ou seja, a partir de um 
nome próprio. Mas como é possível sustentar 
a permanência deste nome próprio? De modo 
que se possa considerar este mesmo sujeito da 
ação o mesmo durante toda a vida? A respos-
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ta, para Ricouer, só pode ser narrativa. A pes-
soa é o que ela faz e o que ela sofreu.

Seríamos, afinal, a mesma pessoa durante 
a vida? Por um lado sim, e por outro lado não. 
Existem duas distinções de identidade que são 
trabalhadas na filosofia de Ricouer, mais espe-
cificamente na obra Soi-même comme un autre 
(O Si-mesmo como um outro) e pela qual deve-
mos obrigatoriamente passar para o conceito de 
identidade narrativa: uma identidade no sentido 
de igual, “ser o mesmo”, a qual é nomeada de 
mesmidade (idem), e outra identidade no sentido 
de mutável, variável, chamada ipseidade (ipsem).

A identidade idem, ou mesmidade, é aqui-
lo que nos une no passado, presente e futuro. 
Aquilo que éramos e continuaremos sendo. 
Diz respeito à permanência de um substrato 
como, por exemplo, a nossa identidade gené-
tica. A identidade idem para Ricouer assume o 
sentido de permanência no tempo. 

A identidade ipse, que do latim é entendida 
como “alguém como si-próprio”, é para Ricou-
er o significado de identidade que constitui a 
identidade narrativa e, portanto, a identidade de 
uma pessoa. Ipse significa “constância própria” 
que, ao contrário da “mesmidade” da identidade 
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idem, é capaz de incluir a mudança com a coesão 
do tempo de uma vida (simms, 2003, pg. 102). 
Somos a “mesma” pessoa ao longo dos anos, 
apesar de nos apresentarmos completamente 
diferentes, e essa “mesmidade em diferença” é a 
nossa ipse, nossa identidade narrativa. 

Como a análise literária da autobiografia con-
firma, a história de uma vida continua a ser 
refigurada por todas as histórias verdadeiras ou 
fictícias que um sujeito contra sobre ele mesmo. 
Essa refiguração faz dessa vida um pedaço do 
tecido das histórias contadas.10 (ricouer, 1998 
apud simm, 2003, pg. 102).

A filosofia de vida de Ricouer enxerga que 
o conhecimento de si-mesmo é uma interpre-
tação: interpretação de si que, por sua vez, en-
contra na narrativa uma forma de meditação, 

10  As the literary analysis of autobiography confirms, the 

story of a life continues to be refigured by all the truth-

ful or fictive stories a subject tells about himself or her-

self. This refiguration makes this life a cloth woven of 

stories told. (Tradução do autor)
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que se apodera tanto da história quanto da fic-
ção, fazendo da vida uma história ficcional ou, 
caso se prefira, um ficção histórica, realizando 
a intersecção entre o estilo historiográfico das 
biografias com o estilo romancista da obras de 
ficção. (ricouer, 1992 apud simms, 2003, pg. 
103). Isso é o que faz a mediação entre descri-
ção e prescrição. Para agir, precisamos primeiro 
descrever o contexto da situação dada, e então é 
possível decidir o que se deve fazer. “Descrever, 
narrar, prescrever” é a fórmula de Ricouer para 
a ação humana (simms, 2003, pg. 103).

Para o filósofo não existe  narrativa eticamen-
te neutra (ricouer, 1992 apud simms, 2003, pg. 
103), pois as narrativas avaliam as situações e nos 
dizem o que devemos fazer, no sentido moral. En-
xergar nossas vidas como uma narrativa, no entan-
to, é o que nos dá o senso de conectividade. Esse 
conceito depende de permitirmos um pouco de 
idem, mesmidade, na ipse, identidade narrativa. É 
por isso que conseguimos nos reconhecer em fotos 
como sucessivos estágios de nossas vidas, uma série 
ordenada de pequenas mudanças. O significado da 
palavra mesmo enquanto idem responde à questão 
“O que sou eu?”, enquanto ipse responde à questão 
“Quem sou eu?”. (simms, 2003, pg. 103).
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A maneira como mudamos a nossa identidade 
é entendida como ipse; e a nossa constante mes-
midade com a qual carregamos um nome próprio 
para descrever o mesmo objeto “eu” em todos os 
pontos de nossa vida é a identidade idem. Para ser-
mos uma pessoa, é preciso possuir ambos os atri-
butos: idem e ipse. E o lugar onde esses dois atribu-
tos se unem, de acordo com Ricouer, é no caráter. 
Caráter, segundo o filósofo, é compreendido como 
duas disposições (maneira como estamos dispostos 
a agir de certa forma). A primeira delas é o hábito, 
que oferece uma história ao caráter (ricouer, 1992 
apud simms, 2003, pg. 103). Um hábito, quando 
adquirido, se torna um sinal distintivo pelo qual a 
pessoa é reconhecida, reidentificada como a mes-
ma (ricouer, 1992 apud simms, 2003, pg. 103). A 
segunda disposição é a sequência de identificações 
adquiridas pela qual o outro entra na composição 
de si-mesmo (ricouer, 1992 apud simms, 2003, 
pg. 104). “Outro” entendido aqui por Ricou-
er como outras pessoas: nós reconhecemos a nós 
mesmos nos identificando com outras pessoas, ou 
seja, identificando com os valores, normas, ideais, 
modelos e heróis de comunidades das quais consi-
deramos fazer parte (simms, 2003, pg. 104). Nos 
identificamos especialmente em figuras heroicas 
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por dividirmos seus valores, de modo que, aos nos 
identificarmos com alguém, evocamos um senti-
mento de lealdade e fidelidade ao nosso caráter, o 
que novamente mantém a nós mesmos (ricouer, 
1992 apud simms, 2003, pg. 103), o que Ricou-
er enfatiza na importância de “manter a palavra” 
de um indivíduo como uma forma de demonstrar 
uma constância de si mesmo.

Ricouer coloca o princípio de ética sobre a mo-
ral: enquanto a moralidade se apresenta como um 
conjunto de regras estabelecidas, a ética é o que per-
mite o objetivo de viver uma vida que possa ser con-
siderada boa. E a definição de uma vida boa, para 
Ricouer, se dá a partir do exame desta vida, lendo-a 
como se fosse uma história. Influenciado pelo dito 
de Sócrates de que uma vida que vale a pena ser vi-
vida é uma vida que vale a pena ser contada, o filó-
sofo novamente estabelece um paralelo entre vida e 
narrativa. A vida é uma narrativa: ao viver, criamos a 
história de nossas vidas (simms, 2003, pg. 104).

Vida e História

Nossas vidas são, então, histórias. Assim como 
em quaisquer outras histórias que lemos ou às 
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quais assistimos, nós não sabemos o final. Seria, 
portanto, uma afirmação forte dizermos que so-
mos os autores de nossa própria história. Isso é 
possível caso resolvamos escrever uma autobio-
grafia, ao final de nossas vidas, mas isso não é 
o mesmo que dizer que estamos escrevendo de 
modo autoral as nossas vidas ao mesmo tempo 
em que as vivemos. Enquanto o autor de uma 
história possui controle total sobre os perso-
nagens e sobre o ambiente de sua ficção, nós, 
pessoas na vida real, temos um controle limi-
tado sobre o mundo que nos cerca, a partir de 
nossas ações e, no máximo, a partir das possíveis 
influências que podemos exercer sobre os ou-
tros. O resto são atos sobre os quais não temos 
controle, os quais podemos chamar de “atos da 
natureza”, “atos de Deus”, “karma”, “universo”, 
ou qualquer outra definição que se possa ter de-
pendendo da crença que se adota.

Essa é uma primeira objeção para quando se 
enxerga a vida como uma narrativa da qual somos 
autores. A segunda é que as histórias possuem 
uma resolução e um fim e, no nosso caso, dife-
rente de um autor que pode encerrar como bem 
entender a sua história, nós somos incapazes de 
olhar em retrospecto a nossa vida a partir de um 
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ponto que procede a nossa morte. Não temos essa 
possibilidade apresentada por Machado de Assis 
através do  narrador protagonista em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, o que nos leva à conclu-
são de que o entendimento de nossas vidas, por 
completo, só pode ser realizado por outros.

Portanto, há uma diferença, por menor que 
seja, entre vida e história: a primeira é vivida, en-
quanto a segunda é contada. A configuração de 
uma vida como uma narrativa atinge um “quase-
-passado” do personagem sobre o qual se narra, 
levando a um “quase-conhecimento” sobre ele: 
como a análise de Ricouer sobre a narrativa em 
termos de Mimesis1, Mimesis2 e Mimesis3 revela, 
as narrativas levam seus leitores a chegar a uma re-
solução, um fechamento. Esse fechamento é feito a 
partir da aplicação do texto no mundo real, por um 
processo de compreensão. Compreensão essa que, 
em contrapartida, nunca oferecerá um fechamento 
definido, posto que ele é realizado através da ação 
de ler, ao passo que novas leituras permitem novos 
significados (simms, 2003, pg. 106-107).

O que nos leva à seguinte conclusão de que 
não temos, de fato, controle sobre nossas vidas e 
nossos destinos da mesma maneira como um au-
tor possui o controle sobre sua obra de ficção. No-
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tamos que apesar de a história ser narrada a partir 
de um único ponto de vista, seja quem for esse 
narrador, essa mesma história nunca é sobre um 
único personagem. Constata-se aqui, portanto, a 
relação de alteridade de uma narrativa com outras, 
a necessidade de haver o outro para estabelecer por 
comparação e diferença a identidade que busca-
mos apresentar. Sem o outro, não há história para 
contar. Não temos controle sobre nossas vidas e 
sobre nossos destinos mas temos, no entanto, con-
trole sobre nossas ações e a maneira como elas in-
fluenciam aqueles ao nosso redor, ou seja, aqueles 
que detêm a possibilidade de se tornarem narrado-
res de nossa história. A constância de nós mesmos 
é construída de modo a apresentarmos uma inten-
ção daquilo que queremos que reconheçam como 
nossa identidade, como aquilo que somos, a partir 
de nossa “promessa” de mesmidade.

Em busca de escrevermos a nossa identidade 
a partir da história de nossas vidas, oferecemos 
aos possíveis autores que contarão a nossa tra-
jetória de vida, garantindo a nossa presença ao 
longo do tempo, os resultados interpretativos de 
nossas ações para que sejamos “escritos” da ma-
neira como queremos ser lembramos e identifica-
dos. O indivíduo teme o esquecimento, e a iden-
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tidade narrativa torna-se uma possibilidade de 
permanência no tempo. Nós vivemos passando, 
através de nossas interações sociais e dos nossos 
comportamentos em sociedade, uma narrativa 
sobre nós e nossos valores, nosso caráter, aquilo 
que acreditamos, para que, a partir do trabalho 
de “leitura” realizado pelos outros, tenhamos o 
objetivo de ter nossa história contada e interpre-
tada da maneira mais próxima de um significado 
que buscamos ao longo de nossa vida.
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Ato III: a Construção de Si Mesmo

A partir dos conceitos de identidade narrativa, tra-
balhados principalmente por Paul Ricouer e abor-
dados no capítulo anterior, fica estabelecido que a 
definição de si mesmo, de sua própria identidade, 
o reconhecimento de sua unicidade no mundo, 
dá-se através da narrativa, a partir do momento 
em que nos olhamos como um outro e nos coloca-
mos como personagens de nós mesmos. Ou seja, 
construímos um personagem de nós com base em 
nossas histórias de vida, as tramas nas quais estive-
mos inseridos, as inversões de valores e os apren-
dizados decorrentes delas (nossas anagnorisis) e  a 
memória que nos permite um olhar do passado 
enquanto uma distensão do pensamento. 

Essa construção do próprio personagem é 
feita por um trabalho de configuração. Ordena-
mos os elementos  e construímos o nosso discur-
so, a narrativa do eu. Eu, sendo aqui, o agente 
da ação, que carrega uma série de predicados e 
atitudes que conferem ao personagem uma es-
sência, uma identidade. Essa identidade carrega 
uma promessa de nós mesmos, a nossa palavra 
por uma mesmidade, uma permanência no tem-
po. Uma necessidade para a vida em sociedade, 
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que garanta que amanhã eu ainda serei o mesmo 
indivíduo, isso sendo sustentado tanto a partir 
da permanência de um substrato (idem) quanto 
por uma constância própria, a coesão que inclui 
a mudança causada pelo tempo (ipse).

Vamos agora começar a inserir a importân-
cia desta identidade para a convivência em so-
ciedade. É preciso deixar bem claro que esta 
identidade não é construída puramente para um 
autoconhecimento. A definição da identidade 
pessoal tem como principal função atender a um 
pré-requisito social, acima de tudo. Buscamos sa-
ber quem somos para poder nos diferenciar dos 
demais, apresentando que somos um ser único. 
A alteridade, portanto, é o conceito que está in-
timamente ligado à busca de uma resposta para 
a pergunta “quem sou eu?”. Entendo alteridade 
como a concepção de que todo indivíduo huma-
no interage com outros e ao mesmo tempo in-
terdepende deles. É fundamental existir o outro 
para a existência do eu-individual. 

A questão que se levanta, no entanto, é: até 
que ponto o eu-individual é, de fato, individual? 
Quantas identidades pessoais são capazes de ocu-
par um mesmo corpo, ou seja, o mesmo código 
genético? Distintas identidades que habitam em 
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um mesmo indivíduo com consciência de si? O 
que causa essa multiplicidade? Defendo que a 
possibilidade de se possuir diversos heterônimos 
se dá a partir do trabalho de configuração, este 
que varia de acordo com o outro ao qual esta-
mos nos apresentando e com a situação em que 
estamos inseridos. É mutável a configuração do 
personagem de nós mesmos e, consequentemen-
te, a construção da nossa identidade pessoal neste 
âmbito social. O que nos leva a outro questio-
namento: onde está, efetivamente, este âmbito 
social? Do que ele é constituído? 

Levando em consideração a vertente deste 
trabalho, que fundamenta suas concepções nos 
estudos teóricos e filosóficos das narrativas para a 
construção da identidade, podemos adotar como 
âmbito social o equivalente ao universo narrati-
vo. Para tanto, aproprio-me do conceito de Da-
vid Herman de universo narrativo (Storyworld):

Universo narrativo pode ser definido como os 
mundos evocados pelas narrativas; reciproca-
mente, narrativas podem ser definidas como dia-
gramas para um modo específico de criação de 
mundo. Mapeando palavras (ou outros tipos de 
sugestões semióticas) em mundos é um requisito 
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fundamental – talvez o requisito fundamental 
– para que uma narrativa faça sentido; ainda 
que essa operação de mapeamento possa parecer 
tão normal e natural que nenhuma “teoria”, 
nenhuma nomenclatura ou quadro específicos 
de conceitos sejam necessários para descrever e 
explicar os procedimentos específicos envolvidos. 
(herman, 2009, pg. 105)11

O universo narrativo, se o concebermos como 
as representações mentais construídas ao longo de 
uma leitura (seja esta leitura escrita, visual, intera-
tiva), não é apenas um recipiente estático sobre o 
qual acontece uma história, mas sim um ambiente 

11 Storyworlds can be defined as the worlds evoked by 

narratives; reciprocally, narratives can be defined as 

blueprints for a specific mode of world-creation. Map-

ping words (or other kinds of semiotic cues) onto 

worlds is a fundamental – perhaps the fundamental – 

requirement for narrative sense-making; yet this map-

ping operation may seem so natural and normal that no 

“theory,” no specialized nomenclature or framework of 

concepts, is necessary to describe and explain the spe-

cific procedures involved. (Tradução do autor)
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dinâmico que se transforma a partir das  situações 
e ações que sobre ele são desenvolvidas.

O âmbito social, portanto, é o ambiente 
mutável sobre o qual se desenvolvem as ações e 
histórias que constroem a identidade pessoal do 
indivíduo. Ambiente este que é transformado 
constantemente, ao mesmo tempo que é trans-
formada também a configuração da construção 
de si, do personagem de si mesmo.

o Personagem de Si Mesmo

Vamos procurar modestamente entender agora, 
com toda a consciência da complexidade do ob-
jeto, como se dá a construção de um personagem 
de si mesmo. Tomaremos como ponto de partida 
a maneira como é realizada a construção de um 
personagem em uma ficção, inspirados nos va-
riados manuais de roteiro que foram consultados 
para a elaboração deste trabalho, e aplicaremos, 
na medida do possível, a uma vida real.

Esta aplicação do personagem a um ser hu-
mano já vai, de início, contra algo defendido por 
McKee: personagens não são seres humanos.
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Um personagem é tão humano quanto Vênus 
de Milo é uma mulher de verdade. Um perso-
nagem é uma obra de arte, uma metáfora para 
a natureza humana. Relacionamo-nos com os 
personagens como se fossem reais, mas eles são 
superiores à realidade. Seus aspectos são feitos 
para serem claros e reconhecíveis; ao mesmo 
tempo, os humanos são difíceis de serem com-
preendidos, se não enigmáticos. Conhecemos 
os personagens melhor do que nossos amigos, 
pois um personagem é eterno e constante, en-
quanto as pessoas mudam – quando pensa-
mos tê-las finalmente entendido, descobrimos 
que não estamos nem perto disso. De fato, eu 
conheço o Rick Blaine de CASABLANCA 
melhor do que conheço a mim mesmo. Rick 
é sempre Rick. Comigo já não é bem assim. 
(mckee, 2006, pg. 351)

Como fica evidente acima, o próprio autor 
coloca suas incertezas sobre o conhecimento 
que tem de si mesmo. Mas vamos considerar, 
para fins de andamento deste raciocínio, que 
o personagem pode ser um ser humano. Neste 
caso, nós mesmos. O que é necessário levantar 
para realizar a construção deste personagem?
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Um fator importante e que não pode ser des-
considerado, neste caso, é a questão da mutabi-
lidade das pessoas, conforme menciona McKee 
na citação acima. E como nosso personagem 
em questão é uma pessoa, não se pode ignorar o 
fato de que ele irá se transformar o tempo todo, 
mantendo uma determinada inconstância no re-
conhecimento de si mesmo. A primeira determi-
nação a ser realizada, portanto, é a concepção do 
tempo que será adotada como base de sustenta-
ção da identidade deste personagem.

É conveniente para nós, neste caso, adotar 
uma concepção de tempo fragmentada, capaz 
de abarcar e resolver a problemática da transfor-
mação constante de nosso personagem. Assim 
como fez Ricouer em sua teoria narrativa, vamos 
também adotar, então, a teoria fenomenológica 
do tempo, de Santo Agostinho, analisada ante-
riormente neste trabalho. O tempo é, portanto, 
uma série de “agoras” inserida em um paradoxo 
de inexistência do tempo, já que quando pronun-
cio “agora” esse momento já está no passado. Ao 
tentarmos isolar o presente, ele já se foi. O tempo 
em que nosso personagem estará inserido, por-
tanto, é a solução de Santo Agostinho, a noção 
de “tríplice presente”, na qual o passado e o futu-
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ro existem na mente, um a partir da memória e 
outro a partir da expectativa. Ou seja, para con-
ceber passado e futuro, a mente do personagem 
em questão precisa ser estendida. A existência 
deste personagem estará sustentada, portanto, no 
presente contínuo, através de sua mente pensante 
estendida desta maneira. Desta forma, não igno-
ramos a história de vida percorrida pelo persona-
gem até o momento (passado), nem sua mudança 
constante e inevitável (futuro), nem seu ponto de 
localização no espaço-tempo em que está sendo 
realizada a configuração de sua identidade (pre-
sente, ou o mais próximo possível disso).

Fica estabelecido que a construção do perso-
nagem de si mesmo que estamos propondo nes-
te trabalho tem como produto uma identidade 
social que é, em parte, perecível. Melhor di-
zendo, uma identidade líquida constituída por 
partículas em movimento, que se rearranjam 
o tempo todo. Esta construção será constante, 
oferecendo a cada situação e a cada momento 
específico, uma nova identidade, que varia de 
acordo com o momento, a situação, o local e o 
interlocutor a quem ela se apresenta. 

Nosso modelo de design de personagem 
humano será organizado em três etapas, a sa-
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ber: caracterização e biografia; ação e situa-
ção; localização e universo.

Caracterização e biografia

A primeira parte para a construção do persona-
gem é a vida interior: caracterização e biografia. 
Caracterização diz respeito às características fí-
sicas e qualidades observáveis do personagem: 
aparência física, maneirismos, estilos de fala, 
sexualidade, idade, QI, profissão, personalida-
de, atitudes, valores, onde mora, como mora, 
entre outros. Já a biografia conta a história de 
vida do indivíduo, desde seu nascimento até o 
momento em que está acontecendo a configura-
ção de sua identidade: onde nasceu, que tipo de 
infância teve, seu relacionamento com os pais e 
amigos, que tipo de criança era, que momentos 
passou ao longo da vida que puderam influen-
ciar na formação de seus valores. 

A caracterização e biografia é, talvez, a mais 
constante (se não a única) etapa do processo de 
construção do personagem de si que apresen-
ta elementos invariáveis. Em todos os casos de 
configuração, as informações de caracterização 
serão praticamente as mesmas, cabendo mais à 
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biografia as alterações no substrato identitário 
do personagem, já que a biografia vai se esten-
dendo ao longo do tempo vivido, e irá variar 
de modo que o personagem de três anos atrás 
poderá e provavelmente será muito diferente do 
personagem de hoje. O que irá variar mais, no 
entanto, é a seleção que será feita destas infor-
mações na segunda etapa, ação e situação.

Ação e situação

Ação e situação juntas apresentam um  elemen-
to variável na construção do personagem de si 
mesmo. Aqui, obtém-se uma revelação maior 
da essência pessoal, algo que pode estar escon-
dido por trás da máscara da caracterização. É o 
fundo da alma, revelado a partir das escolhas 
deliberadas do indivíduo, escolhas que irão va-
riar de acordo com a situação.

A chave central para a determinação da essên-
cia do indivíduo é o desejo. A configuração da 
identidade será, aqui, orientada pelo desejo do 
indivíduo, ou seja, aquilo que ele quer dada a de-
terminada situação em que se encontra. Definida 
essa necessidade, esse desejo, é possível encontrar 
uma verdadeira resposta para o contexto que a 
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identidade vive naquele momento. Para melhor 
visualização, podemos utilizar o exemplo de uma 
entrevista de emprego. Em uma situação deste 
tipo, determinemos que o objetivo, o desejo, seja 
a conquista do emprego. Que configuração fará 
o indivíduo de sua identidade? Certamente, uma 
configuração enviesada, de modo a aumentar 
suas chances para a conquista daquilo que alme-
ja. Aqui entra a seleção das qualidades elencadas 
na caracterização e biografia. A identidade apre-
sentada será uma montagem das características 
mais pertinentes do indivíduo em uma busca por 
identificação de seu interlocutor, para que este 
reconheça naquele as qualidades demandadas 
pelo emprego, o desejo em questão.

Ação e situação pressupõem, portanto, uma 
influência específica na construção da identi-
dade, do personagem de si. Essa influência que 
é capaz de induzir o indivíduo a repensar sua 
configuração, às vezes abrindo mão de suas ca-
racterísticas e crenças mais marcantes em prol 
de um objetivo determinado por seu desejo. 
Devemos lembrar que este tipo de definição 
da identidade pressupõe uma situação social, 
e essa configuração, portanto, é mais frágil do 
que o autoconhecimento puro do ser, até por-
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que o próprio indivíduo tem consciência, neste 
caso, de que está realizando uma seleção de suas 
características e definições atribuídas a favor de 
sua situação. O indivíduo sabe, no fundo de seu 
raciocínio, por mais que talvez não perceba no 
exato momento, que está “falsificando” em par-
tes uma identidade que não lhe é a mais pura. 
E influenciando e ditando o teor desta situação, 
vem a terceira etapa: localização e universo.

Localização e universo

Apesar de exercer influência sobre a ação e situa-
ção, é importante deixar claro que a localização 
que aqui falamos atende a um sentido mais car-
tesiano, não devendo ser confundido com a etapa 
precedente. A localização insere-se como um fator 
de influência enquanto universo narrativo do per-
sonagem humano que configura sua identidade.

Retomando o que já foi dito sobre univer-
so narrativo, na acepção de Herman, podemos 
definí-lo como o ambiente mutável sobre o 
qual se desenvolvem as ações e histórias que 
constroem a identidade pessoal do indivíduo. 
Mais precisamente, falamos aqui do universo 
em que está inserido o personagem humano no 
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momento em que está realizando uma configu-
ração de sua identidade pessoal social. 

A grande e principal diferença aqui, enquan-
to falamos de universo narrativo, é que, no caso 
da aplicação para o personagem humano que 
estamos buscando construir, o universo é um 
só: o planeta Terra e a sociedade humana. Dife-
rentemente das obras de ficção, onde podemos 
construir mundos que não são limitados pelas 
possibilidades de nossa realidade, onde há uma 
vasta série de realidades alternativas que podem 
ser criadas em seus âmbitos metafísicos, biológi-
cos e estruturais, o mundo do personagem hu-
mano é um só, sobre o qual não temos controle 
e possibilidade de alteração, como haveria um 
autor de ficção sobre o universo de sua obra.

Por que, então, incluir localização e univer-
so como um fator de influência na construção 
do nosso personagem humano? Ainda que se te-
nha uma invariabilidade do mundo em si, exis-
te a variação cultural entre sociedades existentes 
deste mesmo mundo. Construir um personagem 
humano localizado no Brasil é completamente 
diferente de construir um personagem humano 
no Japão, ou na Índia, Europa ou Estados Uni-
dos. As diferenças culturais predominantes no 
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espaço de configuração, embora não tenhamos 
controle sobre este, não podem ser ignoradas na 
construção da identidade pessoal do personagem 
humano. A cultura é o primeiro principal fator 
de influência deste universo para a concepção da 
identidade. Os valores que nela se incluem são 
fundamentais para o entendimento da identi-
dade do personagem, seja ele originário daquela 
cultura ou apenas esteja inserido nela.

Não temos controle sobre este contexto, este 
universo narrativo real no qual trabalhamos a 
construção da identidade do personagem huma-
no. O mundo real, sua configuração e suas carac-
terísticas inerentes não são manuseáveis. Quem 
é capaz de modifica-lo é a natureza, ou Deus, ou 
karma, ou o que quer que se assuma enquanto 
verdade dependendo da crença que se tem.

As três etapas constituem, portanto, o nosso 
modelo de design de personagem humano en-
quanto determinação de sua identidade. Lem-
bramos, mais uma vez, que este modelo só faz 
sentido quando tratamos da identidade pessoal 
enquanto inerente a um personagem humano 
dentro de um contexto social. A identidade re-
sultante deste processo de configuração é em 
parte perecível, constantemente atualizada e, 
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principalmente, produto para uma demanda so-
cial de identificação e manifestação de unicidade. 
Pressupõe-se aqui que o indivíduo possui dife-
rentes manifestações de sua identidade pessoal 
quando esta é aplicada em uma situação social 
específica. A identidade pessoal social que bus-
camos atingir com a criação de um personagem 
de si mesmo a partir deste nosso modelo é uma 
adaptação muito modesta que busca acrescentar 
novos elementos aos modelos de construção de 
personagens na ficção, na composição poética e 
artística; e, de modo ainda mais modesto, aplicar 
a construção da identidade pessoal através da fi-
losofia de Ricouer, a identidade narrativa, em um 
contexto específico de interação social. Está longe 
do objetivo deste trabalho contestar ou atualizar 
uma teoria de tamanho embasamento e conteúdo 
como a de Paul Ricouer. Fica aqui a minha prin-
cipal consideração sobre o modelo apresentado.

Ainda relembrando o trabalho de Ricouer na 
construção da identidade narrativa, o que o filó-
sofo francês defende, sobre o autoconhecimento 
do indivíduo enquanto personagem de sua pró-
pria história, estaria talvez muito bem resolvido 
e estruturado na primeira etapa de nosso singelo 
modelo, a caracterização e biografia. Ambas as 
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identidades idem e ipse são abarcadas por esta 
única etapa, pois ela trata ao mesmo tempo do 
indivíduo enquanto permanência de um substra-
to (seu código genético, seu nome próprio, etc.), 
como também de seu complemento  de coesão no 
tempo a partir das mudanças causadas ao longo 
de sua trajetória. O resultado é uma identidade 
pessoal apresentada em forma de uma narrativa 
que une elementos da historiografia e elementos 
de uma narrativa fictícia, ou seja, a união entre 
o real e o imaginado na percepção do indivíduo 
enquanto personagem de si mesmo.

O que acrescentamos aqui, afinal, é a aplicação 
desta identidade sendo influenciada pelo meio, 
pelo lugar onde reside esta identidade dentro de 
um contexto social, e este lugar tem o poder de 
influenciar a configuração desta identidade narra-
tiva, ainda que resultando em um produto des-
cartável, se assim podemos dizer, uma identidade 
conveniente e aplicada a uma situação específica. 
O que inserimos é a interferência do meio, lugar 
e situação, apresentadas nas duas outras etapas de 
nosso modelo de construção de personagem hu-
mano: ação e situação; localização e universo.

Encaramos universo, até então, como o lugar 
onde está inserido o personagem de si mesmo, 
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no momento em que realiza a configuração de 
sua identidade. Este universo que, para nós, apre-
senta-se imutável e incontrolável por nossa parte, 
mas que, ao mesmo tempo, exerce uma grande 
influência no processo de construção de si. 

Mas o que aconteceria se redefiníssemos o 
posicionamento e a relação de personagem e 
universo? E se passássemos a encarar o próprio 
personagem como este universo, sobre o qual 
se desenvolvem milhares de narrativas, todas 
elas partes inerentes de sua identidade pessoal? 
Retomando o que falamos anteriormente, no 
primeiro capítulo, sobre o narrador enquanto 
um ponto de vista, o autor fictício do discurso, 
novamente cabe lembrar a frase de Guimarães 
Rosa: “Cada um é um universo”. Se adotarmos 
este pensamento, ao considerarmos o indivíduo 
como um universo, abrimos novas possibilidades 
na construção narrativa, pois o indivíduo deixa 
de ser apenas um elemento da história e passa 
a ser o palco da história, algo que, para o nosso 
objetivo de construção da identidade a partir das 
narrativas, tem muito a acrescentar. O universo, 
que até então era inalterável e incontrolável, pas-
sa a ser um mundo ao redor do qual transitam 
outros personagens, sobre o qual se projetam as 
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ações do próprio indivíduo e de outros, enrique-
cendo a construção da narrativa, que agora pode 
transitar entre diversos meios e formatos.

o Universo de Si Mesmo

Ao encararmos o indivíduo como um universo 
narrativo, este passa a conferir uma maior com-
plexidade, o que é bastante coerente se lembrar-
mos que estamos lidando também com a com-
plexidade do pensamento humano. A identidade 
pessoal é uma busca por um significado que, de 
tão amplo, acaba se manifestando de modo dis-
perso, distribuído em diversos meios. Sobre este 
trânsito de informação narrativa entre diversas 
plataformas, é interessante e pertinente observar-
mos os recentes estudos sobre a cultura de con-
vergência e as narrativas transmídia.

Narrativa transmídia, ou narrativa transmi-
diática, é aquela que se desenvolve em múltiplos 
canais de mídia, no qual cada um deles contribui 
à sua própria maneira para a compreensão do 
universo narrativo. Para a indústria cultural e de 
entretenimento, é uma oportunidade de explorar, 
a partir de mídias diferentes, nichos de consumi-
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dores diferentes, aumentando o grau de aproveita-
mento de uma mesma história ao oferecê-la em di-
versas plataformas. O principal elemento de uma 
narrativa transmídia, portanto, não está em uma 
única boa história, nem mesmo em um ou mais 
bons personagens, mas sim na riqueza do universo 
narrativo, sobre o qual podem se desenvolver di-
versas histórias, com diversos personagens, através 
de diversas mídias. O acesso a este universo, quan-
do realizado por diferentes meios, promove uma 
experiência maior em termos de profundidade e 
compreensão, criando assim, também, uma rela-
ção mais afetiva e duradoura.

Os elementos de um universo transmídia

A fim de examinarmos o indivíduo enquanto um 
universo narrativo, este elemento  que se mostra de 
principal importância no que diz respeito às narra-
tivas transmídia, vamos elencar os principais com-
ponentes encontrados em um universo transmidiá-
tico a partir dos estudos de Lisbeth Klastrup, que 
defende que são três os elementos de um universo 
transmídia: mythos, topos e ethos (klastrup, 2004).

O mythos estabelece os conflitos e as batalhas 
do universo, que também apresenta os seus per-
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sonagens. Também inclui histórias ou rumores 
sobre itens ou criaturas que são únicas naquele 
mundo. É possível dizer que o mythos do univer-
so é a história por trás de todas as histórias de 
fundo, o conhecimento geral que alguém preci-
so ter para interagir e interpretar os eventos que 
acontecem no mundo narrativo.

Topos é a localização deste mundo em um 
período histórico específico e sua geografia deta-
lhada, como por exemplo um mundo futurístico 
composto por planetas desertos, ou um mundo 
na idade média com natureza e espécies próprias, 
com dragões. Da perspectiva do leitor, podemos 
dizer que conhecer o topos é saber o que se pode 
esperar da física e da navegação naquele universo.

Ethos, por fim, é a implícita e explícita ética 
do mundo construído, seu código moral de com-
portamento que os personagens deste mundo, 
teoricamente, devem seguir. Como é o bom e o 
mau comportamento naquele mundo, de modo 
a se saber que atitudes são aceitáveis ou inaceitá-
veis por parte dos personagens. Em suma, o ethos 
é o conhecimento requerido para que se saiba 
como se comportar neste mundo.
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Figura 8 – Mythos, Ethos e Topos em um uni-

verso narrativo
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Mythos, topos e ethos compõem, portanto, os 
três elementos de um universo transmídia, este 
que é capaz de se repercutir em diferentes forma-
tos, criando uma experiência imersiva e afetiva 
a quem se apresenta. Podemos dizer que os três 
elementos podem ser aplicados no universo de 
um personagem, de um indivíduo humano, pois 
assim como um mundo, o personagem humano 
também possui os conjuntos de políticas internas 
e conhecimentos sobre si mesmo que afetam aque-
les que interagem em sua existência. Todo indiví-
duo possui um mythos, no sentido de que possui 
seus próprios conflitos internos e externos, assim 
como personagens que habitam em seu mundo, 
sejam esses personagens quem for (seus pais, seus 
amigos, seus companheiros de trabalho, etc), e 
essa dinâmica é capaz de explicar em boa parte os 
traços de sua personalidade. Possui também um 
topos, no sentido de que existe em um determina-
do período histórico, e, por fim, um ethos, a partir 
do conhecimento de que o ser possui um código 
de ética próprio e valores que identifica como im-
portantes, realizando uma análise dos comporta-
mentos que considera bons ou ruins, e a partir dos 
quais os personagem que habitam em seu mundo 
sabem como orientar suas condutas.
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Mas, se estamos tratando o indivíduo como 
o universo, que comparação podemos estabele-
cer para determinar os meios e os formatos onde 
serão apresentadas as narrativas sobre o mesmo? 
Quais são os formatos narrativos pelos quais o 
indivíduo expressa a sua história e, consequen-
temente, a sua identidade pessoal?

A narrativa, conforme definimos no pri-
meiro capítulo deste trabalho, é uma forma de 
composição linguística existente desde quando 
o homem se organizou socialmente, servindo de 
ferramenta para a transmissão de conhecimen-
tos, a partir da narração de acontecimentos e 
aprendizados. A narrativa é constituída de lin-
guagem, e esta linguagem pode ser manifestada 
nos mais diferentes formatos. Não é, portanto, 
plausível que se limite a composição narrativa 
de um indivíduo que expressa sua identidade a 
um único meio. O emissor da narrativa com-
põe um discurso, e este discurso é um exemplo 
atestado de linguagem, seja ele um filme, um 
conto, um romance, um poema, uma pintu-
ra, um fragmento de conversa, entre outros. A 
narrativa pode ser articulada de modo que se 
sustente nas mais variadas estruturas, conforme 
nos mostra Roland Barthes:
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Inumeráveis são as narrativas do mundo. 
(…) a narrativa pode ser sustentada pela 
linguagem articulada, oral ou escrita, pela 
imagem, fiz ou móvel, pelo gesto ou pela mis-
tura ordenada de todas estas substâncias; está 
presente, no mito, na lenda, na fábula, no 
conto, na novela, na epopeia, na história, na 
pintura, no vital, no cinema, nas histórias em 
quadrinhos, no fait divers, na conversação. 
(barthes, 1971, pg. 19)

As narrativas, enquanto expressão humana, 
foram apresentadas ao longo da história nestes 
diversos formatos: pintura, dança, texto, discur-
so oral, teatro, entre outros. Os processos nar-
rativos acompanham a humanidade há milhares 
de anos, e isto é comprovado pela quantidade de 
histórias, mitos, lendas e até documentos históri-
cos que compõem o vasto repertório da existên-
cia humana. Além de se apresentar como um me-
canismo básico para a compreensão do mundo, 
as narrativas também exerceram a função de criar 
identificações e, assim, construir comunidades. 
Nós contamos histórias sobre amor, ódio, perda, 
triunfo, traição, entre outros sentimentos, e nos 
compreendemos mutuamente.
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Este suporte midiático para as narrativas tam-
bém evoluiu ao longo de eras, tendo começado 
com pinturas rupestres, a tradição oral, as formas 
de registro escritas, as grandes pinturas, as óperas, 
o teatro, as cantigas, passando pelas brincadeiras 
de criança, até começar a evolução tecnológica 
que nos trouxe a fotografia, o cinema, rádio, te-
levisão, dentre outras tantas manifestações. Cada 
uma delas trouxe consigo grandes discussões so-
bre seu próprio  formato, sobre as consequências 
do novo em detrimento do antigo, na ocasião do 
surgimento de um novo formato ou nova tecno-
logia, e as potencialidades desse novo formato.

Todos esses formatos se apresentam, portan-
to, como uma possibilidade de mídia para o in-
divíduo que estamos considerando como o uni-
verso sobre o qual se desenvolvem as histórias. 
Ao realizar uma configuração narrativa em bus-
ca de sua identidade pessoal, o indivíduo pode, 
hoje, realizar um processo parecido com o que 
ocorre nas narrativas transmídia, ou seja, oferecer 
sua identidade em diversos suportes para realizar 
uma maior compreensão e imersão em seu pró-
prio universo. A possibilidade de “transmidiar” 
os elementos de sua identidade entre diversos 
destes meios dá ao indivíduo uma expansão das 
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suas capacidades de expressão, apresentação e de-
fesa daquilo que reconhece como si próprio. A 
criação de um universo de si mesmo, portanto, 
é uma abordagem narrativa enriquecedora no 
que diz respeito ao acompanhamento da evolu-
ção tecnológica, pois também confere agora ao 
indivíduo alguma capacidade de controlar certos 
elementos de sua própria história que antes não 
estavam sujeitos à sua interferência, que eram 
inalteráveis. O indivíduo enquanto universo 
pode, agora, transitar entre estes diversos supor-
tes midiáticos, cada um com sua especificidade, 
garantindo ainda mais a pluralidade de identida-
des que um mesmo ser pode incorporar em si.

as Mídias de Si Mesmo
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Figura 9 -  Calvin & Hobbes, por Bill Waterson (2)

Tradução: Quadrinho 1: “É disso que eu gosto na fo-

tografia. As pessoas acham que a câmera sempre diz a 

verdade”. Quadrinho 2: “Elas pensam que a câmera 

é uma máquina impessoal que registra apenas fatos, 

mas na verdade as câmeras mentem o tempo todo! É 

só selecionar os fatos e manipular a verdade!”. Qua-

drinho 3: “Por exemplo, arrumei este canto da minha 

cama. Tira uma foto minha aqui, mas deixa a bagun-

ça toda fora do enquadramento, assim vai parecer que 

tá tudo arrumadinho”. Quadrinho 4: Hobbes: “Isso 

não é uma espécie de crime?” Calvin: “Espera, deixa 

eu pentear o cabelo e pôr uma gravata”. (Tradução 

original do livro em português)

O homem se expressa desde o início da humani-
dade, aproveitando-se sempre dos meios que possui 
ao seu alcance para deixar sua marca, seu registro de 
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permanência no tempo. Não me parece errado afir-
mar que o homem desde sempre foi muito cons-
ciente de sua própria existência, afinal, diferente 
dos outros animais da natureza, regidos puramente 
pelo instinto, o homem sempre teve consciência de 
si e de sua deliberação. Podemos retornar aqui a 
questão da identidade em Locke, que afirma que 
o ser pessoa “é um ser inteligente e pensante, que 
possui razão e reflexão, e é capaz de considerar a si 
mesmo como si mesmo, a mesma coisa pensante 
em diferentes tempos e espaços” (locke, 1690, pg. 
301). Ao ter a consciência de que é um ser, que 
existe e que é único, o homem tende a se expressar e 
a deixar suas marcas, buscando deixar no ambiente 
em que vive um registro de sua identidade. Essa 
prática se iniciou desde os tempos das cavernas, no 
qual as pinturas rupestres representavam uma nar-
rativa, contando o cotidiano do indivíduo, regis-
trando o que descobria, o que caçava, o que fazia e 
como influenciava o ambiente ao seu redor.

A partir dali, ao longo da evolução tanto 
do homem quanto das ferramentas que criava, 
as narrativas foram conquistando novos meios. 
Surgiram as primeiras formas de comunicação 
oral, seguidas historicamente das formas de 
comunicação escrita, as composições poéticas 
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e dramáticas, o teatro, entre outros. E a evo-
lução tecnológica foi sempre melhorando estes 
suportes midiáticos e criando novos, todos ser-
vindo de plataforma para o desenvolvimento 
de narrativas, para a construção de discursos 
com o objetivo de transmitir conhecimento e 
deixar uma marca de sua existência.

Ou seja, os processos narrativos acompanham 
a humanidade há milênios, manifestando-se atra-
vés de diversas formas. Desde a tribo que se reu-
nia ao redor de uma fogueira até a família moder-
na que se reúne em frente à televisão, a narrativa 
é um dos nossos mecanismos básicos para a com-
preensão do mundo e para a construção de comu-
nidades. E a narrativa é, por excelência, na minha 
concepção, a primeira e principal ferramenta de 
expressão humana: o homem está, por natureza, 
enclausurado em um único corpo que condicio-
na o seu espírito, a sua identidade. Ora, se esta 
identidade está ocupando um único corpo, po-
demos inferir também que este corpo constitui a 
única perspectiva, o único ponto de vista que este 
indivíduo tem do mundo ao seu redor. Também 
desta constatação, podemos afirmar que além de 
um único ponto de vista, o corpo do indivíduo 
confere a ele o único substrato, em forma de códi-
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go genético, que o permite agir de modo a trans-
formar o ambiente em que está inserido. Daí a 
importância que as mídias apresentam para o in-
divíduo que busca expressar sua identidade, que 
busca gritar: “eu estou aqui, eu existo e eu atuo 
sobre o mundo em que vivo”. Eu, eu e eu. Limi-
tado em sua materialização física, no corpo que o 
contém, as mídias como a fala, a escrita, a pintura 
e todas as outras são como extensões do corpo do 
ser que busca transcrever em matéria tudo aquilo 
que pensa, que sente, que acredita. Sendo assim, 
ao longo da evolução do homem, evoluíram tam-
bém as tecnologias midiáticas como um esforço 
na busca da criação de novas extensões para a tra-
dução da complexidade do pensamento humano.

Convergência e evolução dos formatos 
midiáticos

Se estamos considerando a expressão da identi-
dade pessoal do homem como uma necessida-
de intrínseca de sua natureza, podemos trazer a 
questão para os tempos de hoje e, através de uma 
comparação, questionar, realizando uma analogia 
cronológica: qual é a diferença entre o homem 
que, no tempo das cavernas, realizava pinturas 
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nas paredes das cavernas contando o resultado de 
seu dia de caça e do homem que hoje, no século 
XXI, compõe um texto contando sobre um fato 
de seu dia e o publica em uma rede social?

Apesar de muito distantes em relação às suas 
localizações no tempo histórico, e de se utiliza-
rem de diferentes formatos midiáticos, ambas as 
situações podem ter em sua origem e causa de 
ação um sentimento parecido. Que impactos, 
portanto, poderiam causar na configuração e ex-
pressão da identidade pessoal de um indivíduo a 
mídia utilizada para externalizar este sentimento?

A necessidade do homem de expressar a sua 
identidade é um objeto de estudo de grande pro-
fundidade, não podendo este autor, portanto, 
realizar quaisquer afirmações sobre um tema de 
tamanha complexidade e que tange tantas áreas 
do conhecimento humano. Não irei, portanto, 
afirmar qualquer coisa em relação a isso, mas 
partindo do pressuposto de que essa necessidade 
existe e que, ao existir, suporta-se  nas mídias a 
possibilidade de externalização da identidade pes-
soal, cabe a nós realizarmos uma breve análise da 
estrutura das mídias em sua evolução no tempo.

Tendo como ponto de partida os tempos pre-
sentes, pode-se considerar como a grande revo-
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lução tecnológica midiática o advento do digital. 
Mas que mudanças efetivas e estruturais o digital 
trouxe de fato?  Utilizemos de alguns exemplos 
modernos de mídia para pensar nesta questão.

Podemos utilizar como primeiro exemplo a fo-
tografia. Ela é dada, fundamentalmente, quando o 
filme fotográfico é exposto à luz e, posteriormen-
te, revelado e ampliado em papel fotográfico. O 
mesmo procedimento ocorre com os vídeos, que 
necessitam de uma câmera para conduzir a luz até 
um filme que também será posteriormente revela-
do ou, no caso de um formato VHS, em uma fita 
magnética que depois necessitará de um aparelho 
para ler esses dados. Podemos pegar também o 
exemplo dos livros, que são impressos e publica-
dos, ou manuscritos, tendo no papel o seu prin-
cipal suporte, seja ele impresso através de uma 
prensa tipográfica de Gutenberg ou em uma im-
pressora de novíssima geração. Em todos os casos 
acima, independente de sua complexidade de exe-
cução, cada formato possui o seu próprio suporte 
que pressupõe uma tecnologia específica.

O que terá, portanto, sido o principal impac-
to do digital? O digital, este novo formato, de 
muitas características peculiares, também chama-
do por Lev Manovich (2001) de Nova Mídia, tem 
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como uma de suas características mais importan-
tes o fato de que todos os formatos de lingua-
gem podem ser traduzidos para o digital. Ou seja, 
todos os formatos que o precederam podem ser, 
agora, traduzidos digitalmente. É o cruzamento 
entre dado numérico e arquivo, onde imagem, 
som, vídeo e texto são convertidos em uma nova 
linguagem, única, em forma de dados que podem 
ser lidos de igual maneira por um computador.

A princípio, portanto, o digital transformou 
a linguagem das mídias, mas não alterou os seus 
formatos. O que poderia então ser considera-
do, de fato, uma Nova Mídia? Internet, web-
sites, computadores, videogames, CD-ROMs e 
DVDs? De acordo com Manovich (2001), a de-
finição popular de nova mídia identifica aquilo 
que utiliza computadores e seus derivados para 
distribuição e exibição, mais do que apenas pro-
dução (manovich, 2001, pg. 43). É o caso, por 
exemplo, de um jornal, que antes era impresso 
em papel através de uma prensa tipográfica e 
hoje é produzido digitalmente para depois pas-
sar pelo processo de impressão, no entanto, ge-
rando um produto final similar, em forma de 
papel. Neste caso, um texto apresentado em um 
computador (website e livros eletrônicos) seria 
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considerado nova mídia, enquanto um texto 
impresso em um livro não.

Para entender os efeitos do digital na cultura 
como um todo, esta definição é muito limita-
da, defende Manovich, pois não há razão para 
privilegiar o computador enquanto exibidor e 
distribuidor de mídia sobre um computador 
utilizado como ferramenta para produção ou 
armazenamento da mesma. Todos possuem o 
mesmo potencial de modificar culturas linguís-
ticas existentes e, ao mesmo tempo, o mesmo 
potencial de manter a cultura da mesma exata 
maneira que ela é (manovich, 2001, pg. 43).

Retornando ao ponto principal deste tra-
balho, o maior impacto que podemos perceber 
ter sido causado pelo advento do digital existe 
mais nas alterações que esta nova linguagem 
realizou nas relações dos usuários (indivíduos) e 
suas mídias, do que necessariamente na essência 
destas mesmas mídias. Um livro, por exemplo, 
continua a ser lido da mesma maneira, esteja ele 
impresso em papel ou esteja ele apresentado em 
um e-reader. A experiência da leitura do livro 
continua similar, o que é alterado de fato são as 
ferramentas que são utilizadas para sua produção 
e a maneira como ele é distribuído e comparti-
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lhado. Portanto, para fins de expressão da identi-
dade, as ferramentas digitais são as responsáveis 
mais diretamente pelo impacto na configuração 
identitária do indivíduo, pois o computador, por 
exemplo, semelhante ao que representavam an-
tigamente os papéis, as tintas e a tela para pin-
tura, as câmeras e filmes fotográficos, é uma das 
ferramentas mais expressivas que o indivíduo 
utiliza para construir uma narrativa que conte a 
sua trajetória. Se a experiência humana de estar 
no mundo e na narrativa é representada como 
navegação contínua no espaço, bases de dados e 
espaços virtuais baseados em programação com-
putacional se tornaram formas culturais, modos 
usados pela cultura para representar experiência 
humana. O digital causou a convergência das 
mídias, não por meio dos novos aparelhos, por 
mais sofisticados que seja, mas dentro de nos-
sos cérebros individuais e em nossas interações 
sociais com os outros. Nas novas mídias, “cada 
um de nós constrói a própria mitologia pessoal, 
a partir de pedaços e fragmentos de informações 
extraídos do fluxo midiático e transformados em 
recursos através dos quais compreendemos nossa 
vida cotidiana” (jenkins, 2009, pg. 30). 
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Identidade Transmídia

Diz o dito socrático que uma vida boa é uma vida 
que vale a pena ser contada, o que nos demons-
tra a existência de um paralelo direto entre vida e 
narrativa: a vida é uma narrativa. Mas há uma ob-
jeção para esta teoria, que reside no entendimento 
de que as vidas são vividas, enquanto as histórias 
são contadas. Essa objeção é superada se entender-
mos a narrativa da maneira que analisou Ricouer 
em termos de mimesis1, mimesis2 e mimesis3. Assim 
como as histórias que lemos nos livros, a história de 
nossas vidas requerem os outros para a realização 
de sua interpretação. Esta interpretação dos outros 
é o que nos deixa mais próximos da narrativa da 
vida. Além disso, nossas vidas estão relacionadas às 
outras. Para que haja uma identidade narrativa, é 
preciso interagir com outros, pois se não houves-
sem outras pessoas em nossas vidas, não teríamos 
histórias para contar. Essa maneira como interagi-
mos com os outros é o que promove a constância 
de nosso caráter: a manutenção de nossa palavra, 
uma promessa na qual dizemos que os outros po-
dem contar conosco, pois seremos os mesmos ape-
sar da mudança causada pelo tempo. As questões 
sobre identidade que movem nosso pensamento 
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sobre nós mesmos como “o que sou eu?” e “quem 
sou eu?” dão lugar à asserção “Eu estou aqui!”, uma 
expressão de que nos importamos com o outro e 
estamos à disposição dele (simms, 2003).

Cada indivíduo é um universo, e cada univer-
so é formado por este conjunto de características 
que buscamos tanto definir, chamado identida-
de. Ao entender a alteridade como um elemento 
importante para a manutenção de nossa unicida-
de, ficamos conscientes de que a expressão deste 
nosso universo deve ser realizada, tanto de modo 
a deixarmos nosso registro no tempo, como 
também de modo a se tornar um atrativo, um 
convite para que o outro venha fazer parte des-
te universo de nós mesmos. Não temos controle 
de nossas vidas, por isso buscamos dividir nossas 
histórias para que ofereçamos aos nossos possí-
veis autores o entendimento de nosso universo 
da maneira mais próxima de um significado que 
desejamos, para que os resultados interpretativos 
de nossas ações sejam “escritos” da maneira como 
queremos ser lembramos e reconhecidos. 

E, finalmente, para que esse nosso universo 
possa ser entendido pelos personagens que nele 
habitam, utilizamos os suportes midiáticos que 
nos são convenientes para sua apresentação, 
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para oferecer uma “experiência” imersiva e afeti-
va com o mundo que é a nossa identidade. Essa 
identidade, no entanto, está sempre submetida 
a um processo de configuração. Ela é composta 
por diversos elementos que são como partículas 
em movimento, como se nossa identidade fosse 
uma substância líquida que, apesar de ser com-
posta sempre dos mesmos elementos, se rearranja 
o tempo todo de acordo com o suporte midiático 
em que está alocada. É como se a identidade fosse 
um líquido que preenche diferentes recipientes, 
e estes recipientes são as mídias nas quais inseri-
mos a visão que temos de nós mesmos.

Sobre este trânsito e esta variabilidade de for-
ma que a identidade apresenta de acordo com as 
mídias é que proponho o conceito de identidade 
transmídia. A configuração da identidade que 
é suscetível à alteração de sua forma a partir do 
meio em que ela se desenvolve. E a apresentação 
da nossa identidade diversificada em diversas pla-
taformas que convidam o outro a compreender 
melhor o nosso universo, todos os nossos gostos, 
crenças, conflitos, leis de comportamento entre 
outros elementos que nos definem.

O conceito de identidade transmídia pode ser 
relacionado aos estudos de Stuart Hall em A Identi-
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dade Cultural na Pós-Modernidade (2006). Da mes-
ma forma que o autor propõe uma fragmentação 
do indivíduo moderno, que antes era visto com um 
sujeito unificado, também defende este trabalho 
que o indivíduo esteja passando por um processo de 
descentralização de sua identidade, sendo, em nos-
so caso, um resultado da crescente oferta de novos 
suportes midiáticos advindos das transformações 
estruturais e culturais nos meios de comunicação 
entre as pessoas. A descentralização seria, portanto, 
uma distribuição dos elementos da identidade do 
indivíduo, que vão  sendo rearranjados, reafirmados 
e, em alguns casos, construídos em um processo de 
configuração narrativa no qual o histórico e o fic-
tício se unem. Diferente do que o estudo de Hall 
propõe, não estamos aqui pressupondo que esta 
descentralização possa ser a causa de uma crise de 
identidade. Pelo contrário, é mais provável que a 
nossa análise venha a nos direcionar na afirmação 
de que a identidade transmidiada se torne como 
um elemento de reforço da identidade do indiví-
duo, que apresenta sua identidade em diversos su-
portes midiáticos, em diversas configurações, cau-
sando uma situação de convergência de sua visão de 
si também em resposta às reações dos personagens 
que habitam eu seu universo identitário. 
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No entanto, o mesmo cuidado e pré-aviso de 
Hall em sua obra vale para o nosso trabalho. En-
tendemos que quaisquer formulações realizadas 
neste estudo estão completamente abertas a con-
testações, posto que se trata de um assunto que 
divide opiniões entre as mais diversas áreas de es-
tudo. O conceito de identidade, principalmente, 
que é demasiadamente complexo e não pode, de 
forma alguma, ser abarcado e determinado em um 
trabalho de aprofundamento teórico e conteúdo 
de pesquisa tão modestos. A nós nos basta realizar 
um ensaio com o simples objetivo de levantar a 
discussão e inserir novos pontos de vista sobre a 
questão da identidade pessoal em uma sociedade 
que vem sofrendo constantes evoluções midiáticas 
e tecnológicas que se mostram capazes de provocar 
grandes alterações no reconhecimento do ser hu-
mano no mundo e em suas relações sociais. Não 
temos condições de chegar a informações conclu-
sivas ou realizar julgamentos, e é preciso ter cons-
ciência disso ao avaliar o conteúdo deste estudo.

A identidade transmídia pode ser encarada 
como uma nova abordagem daquilo que se en-
tende como múltipla personalidade: a existência 
de mais de uma identidade coexistindo em um 
mesmo corpo. O que se nota aqui, no entanto, 
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não é a coexistência ou revezamento entre duas 
ou mais identidades, mas sim uma única identi-
dade, a identidade pessoal, resultado de um pro-
cesso interno de autoconhecimento que gera uma 
resposta para uma demanda social, e esta única 
identidade se reconfigurando de acordo com a 
mídia na qual se suporta para sua apresentação. 
Aqui também se coloca um novo ponto de vista 
em relação aos papéis sociais que qualquer indiví-
duo exerce, por exemplo, o papel de pai ou mãe, 
de filho ou filha, de profissional, de cônjuge, en-
tre outros. Não entende-se a existência de papéis 
sociais como a existência de diversas identidades, 
mas sim como a existência de várias configurações 
de uma identidade pessoal única. Cada processo 
de configuração prioriza determinados elementos 
a favor de uma situação de convívio e suporte 
midiático específicos, não sendo esse processo de 
configuração capaz de eliminar ou ignorar outros 
aspectos da identidade, mas apenas inibir a mani-
festação destes aspectos durante a dada situação.

Em um mundo onde, apesar das constan-
tes evoluções culturais dos significados sociais, 
ainda se faz uma separação dos modos de com-
portamento e manifestação da identidade, a 
diferença entre o ser inserido em um contexto 



142

pessoal ou profissional é um bom exemplo para 
ilustrar a nossa premissa. O quão diferente pode 
ser um indivíduo ao se apresentar por e-mail em 
uma relação profissional e o mesmo indivíduo 
ao se apresentar a conhecidos através de uma 
rede social? É possível argumentar que as duas 
situações possuem diferentes níveis em termos 
de convívio e regras sociais (e realmente são), 
mas é nítido, de qualquer maneira, que o mes-
mo indivíduo apresenta duas visões diferentes 
de sua pessoa que, a nível externo, são completa-
mente distintas. No entanto, elas não represen-
tam a existência de duas identidades, afinal, são 
os mesmos elementos de identidade pessoal ine-
rentes àquele ser que formam essas duas visões. 
O que muda a visão externa é a configuração 
narrativa destes elementos. É importante ressal-
tar que estas duas configurações de identidade 
não são conflitantes ou, melhor dizendo, que 
uma não anula a outra. O indivíduo, ao reali-
zar um configuração A para uma relação profis-
sional e outra configuração B para uma relação 
pessoal, não está, necessariamente, sobrepondo 
a configuração A em relação à configuração B, 
e vice-versa. Não está o indivíduo, portanto, al-
ternando entre duas versões de si, mas, em outra 
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abordagem, são essas duas versões de si que po-
dem se complementar, se entrecruzar e fornecer 
um conhecimento maior e mais profundo sobre 
a sua identidade pessoal. Reafirma-se assim a 
narrativa identitária, este discurso em circula-
ção, e uma redefinição constante e ininterrupta. 
Todo enunciado que parte do indivíduo é um 
momento da trajetória de sua construção identi-
tária, causando sempre um resultado provisório 
entre sujeito e interlocutor na qual se encontra 
uma das múltiplas representações que o sujeito 
faz de si, em uma incessante rearticulação.

O fluxo de conteúdo desta incessante rearticu-
lação percorre entre múltiplas plataformas de mí-
dia, e a dinâmica inerente a esse fluxo se desenvolve 
enquanto passa de uma mídia para outra, sofrendo 
alterações de acordo com as disposições particulares 
destas mídias. As redes sociais, que são um fenôme-
no comunicacional nos dias de hoje, podem servir 
como um bom exemplo deste desenvolvimento da 
identidade no fluxo de uma mídia à outra.

Imaginemos um indivíduo que, em meados 
de 2005, era um membro da rede social Orkut 
e que, hoje, em meados de 2014, esse mesmo 
indivíduo é um membro do Facebook. É, sem 
dúvidas, a mesma pessoa, garantida por sua iden-
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tidade idem, que o confere uma mesmidade, um 
código genético que se presencia em um subs-
trato. Ao mesmo tempo, este indivíduo sofreu 
inúmeras alterações e evoluções em termos de 
identidade: o reconhecimento de si mesmo, seus 
valores que podem ter mudado, seus gostos, suas 
crenças, todo o conjunto de disposições internas 
que é modificado incessantemente. O intervalo 
de tempo entre o indivíduo de 2005 e o de 2014, 
por si só, já garante uma grande diferença da 
identidade. Mas vamos supor, hipoteticamente, 
que não houvesse nenhuma alteração, por menor 
que seja, de sua identidade ao longo deste tempo. 
Seria possível, ainda assim, que sua identidade se 
alterasse de acordo com a sua manifestação nas 
diferentes redes sociais, Orkut e Facebook? Até 
que ponto o ambiente social (digital incluso) in-
terfere na manifestação da identidade?

Nas redes sociais tem-se o exemplo da in-
fluência da alteridade na configuração do univer-
so de si mesmo por excelência. Já foi dito e repe-
tido neste trabalho que a identidade é construída 
nas relações interpessoais que ganham expressão 
a partir do recurso socialmente compartilhado da 
linguagem. Ou seja, nestas mídias, todos os que 
nela estão inseridos estão compartilhando das 
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mesmas ferramentas, portanto a diferença entre 
as ferramentas das duas plataformas já modifica 
todo o processo de interação entre as pessoas que 
delas se utilizam e, consequentemente, as confi-
gurações identitárias. Vale ressaltar aqui, antes de 
prosseguirmos, que apesar de possuírem funções 
parecidas, as duas redes não são contemporâneas 
(e consequentemente não coexistem em igualda-
de de destaque em um mesmo período histórico), 
e que o Facebook, por exemplo, ganhou destque 
no Brasil quando o Orkut entrou em decadência. 

De qualquer forma, ambas possuem recur-
sos parecidos, como a possibilidade de trocar 
recados, de se organizar em grupos em torno de 
temas específicos, compartilhar mídias como ví-
deos, músicas e fotos, e tudo isso converge na 
criação da identidade do usuário no site. A dife-
rença é que elas possuem dinâmicas diferentes de 
interação entre usuário. No Orkut, usuários se 
reúnem em comunidades cujos temas podem ou 
não fazer sentido (notar o fenômeno de criação 
de comunidades com títulos desconexos como 
uma ferramenta de humor), são avaliados a par-
tir de votos de popular, sexy e cool, são testemu-
nhados a partir do outro por meio de depoimen-
tos que complementam o perfil do usuário (ou 
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se utilizam deste recurso para trocar mensagens 
particulares) e contam com um mural de recados 
para a troca de mensagens em geral. Já o Face-
book, além de contar também com o mural de 
recados e com as comunidades, tem também o 
recurso de mensagens instantâneas, o de criação 
de eventos, o de associação entre usuários quan-
to ao grau de parentesco ou relação profissional, 
entre outras funcionalidades. O mais interessan-
te do Facebook, no entanto, para nossa questão 
de sua análise enquanto plataforma para a iden-
tidade, é o fato de que este introduziu, com um 
simples botão sinalizado por um ícone de um 
polegar estendido, uma relação binária de inte-
ração e identificação entre seus usuários. Desde 
sua existência, entre o “curtir” e o “não curtir”, 
usuários reafirmam suas identidades a partir da 
aprovação e reprovação da identidade do outro, 
e esta atitude, dentro desta mídia, passa a fazer 
parte da linguagem que permite o processo de 
configuração da identidade pessoal neste for-
mato. Passa a haver, portanto, uma cultura de 
convergência nas relações entre as identidades na 
rede: indivíduos que se interagem e se identifi-
cam a partir da afinidade de conteúdos que com-
partilham e, por consequência, tendem também 



147

a monitorar estes conteúdos para serem enqua-
drados nestes modelos de usuários dos quais 
buscam aproximar de sua identidade pessoal 
naquela rede. Por exemplo, os conteúdos hu-
morísticos que reúnem milhões de usuários em 
torno do 9gag, ou até a divisão que se criou no 
momento da Copa do Mundo no Brasil, entre 
aqueles que possuem um posicionamento mais 
político e engajado com o movimento “Não Vai 
Ter Copa” e aqueles que possuem uma atitude 
mais cômica e descontraída com a contrapropos-
ta do “Vai Ter Copa Sim”. Isso não significa que 
os dois posicionamentos não possam ser conco-
mitantemente assumidos pelo mesmo usuário, 
mas sim que o mesmo tende a criar um ponto de 
vista mais bem definido em relação às suas prefe-
rências, neste exemplo de um caso de dualidade 
(ser engajado ou ser engraçado), e apresentar a 
escolha deste ponto de vista como algo inerente 
à sua identidade, ao seu modo de ser.

Portanto, a construção da identidade nestes 
tipos de mídia tendem a seguir um caminho de 
exibição deste universo de si da maneira que lhes 
é mais conveniente, valorizando alguns elementos 
enquanto outros são escondidos. Este tipo de ma-
nipulação é possível pois, nestes ambientes, toda 
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a linguagem, seja ela um texto, uma foto ou um 
vídeo, é pré-configurada pelo usuário, ou seja, há 
uma total capacidade de controle por parte do 
usuário daquilo que ele pretende mostrar, dife-
rente de uma situação presencial na qual, apesar 
de o indivíduo possuir controle sobre seus enun-
ciados verbais, acaba sendo exposto por outras 
expressões sobre as quais não tem total controle, 
como gestos e reações corporais, que podem con-
firmar ou não a veracidade daquilo que é dito.

Se fôssemos analisar todas as informações so-
bre a construção da identidade nas redes sociais, 
este estudo já seria por si só demasiado comple-
xo. Contentamo-nos portanto em parar por aqui 
os ensaios sobre estes modelos de relação para 
retornar ao ponto central deste nosso estudo que 
é apresentar a noção de que a identidade pode 
ser totalmente reconfigurada de acordo com a 
mídia em que se apresenta. Além da interação 
social presencial, o indivíduo hoje conta com di-
versos suportes para apresentar a sua identidade 
e expressar tudo o que pensa, que sente e que 
acredita. Essa identidade é um universo singular, 
com suas próprias características, e que passa por 
um constante processo de evolução. Finalizando, 
o que permite uma aproximação desta definição 
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de si mesmo é a construção das narrativas de si, o 
recurso de um enunciado linguístico que confere 
ao indivíduo a possibilidade de se enxergar como 
um outro e fazer suas próprias conclusões sobre a 
observação que tem de si mesmo e sua trajetória 
de vida, a partir da distensão de sua mente, rega-
tando as memórias e se questionando, sempre, 
quantas histórias tem em si.

O advento das novas mídias trouxe, portan-
to, uma nova possibilidade no que diz respeito à 
configuração da identidade na pós-modernidade. 
O indivíduo pós-moderno não está mais limita-
do a uma única realidade de si, na qual está inse-
rido e sobre a qual não possui nenhum controle. 
Hoje, ao suportar sua identidade sobre mídias di-
gitais que o conferem o poder de controle de seu 
universo, total planejamento de sua configuração 
linguística e dos enunciados que constroem sua 
identidade, o indivíduo ganha um poder inédito: 
o poder de ser o autor de sua própria história. 
Não se pode ignorar, é claro, a distinção entre 
vida e história que já foi mencionado anterior-
mente neste trabalho: a vida é vivida, enquanto 
a história é contada. O indivíduo tem o poder, 
dentro deste contexto, de ser autor  de sua pró-
pria história, disfarçando o fato de que não pos-
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sui controle sobre sua vida. Ele apresenta, agora, 
uma configuração de si na qual demonstra pos-
suir total controle sobre sua existência aos seus 
leitores, embora esse controle, de fato, não exista. 
A questão que se coloca, ao final de tudo isso, é 
até que ponto o indivíduo se percebe consciente 
desta possibilidade, e quais são os impactos que 
ela pode trazer na atuação deste indivíduo no 
mundo, através desta mudança de percepção.

Por fim, os novos formatos midiáticos rea-
locaram, pela primeira vez, o papel do indiví-
duo em sua própria história: antes ele se apre-
sentava como um personagem passivo, vivendo 
a trama que a própria vida lhe reservava e en-
viava; hoje ele vê na variedade de suportes que 
pode fugir do papel de mero personagem para 
se tornar um universo, do qual se torna autor 
e detentor de sua configuração. Se somos, pela 
primeira vez, autores de nossa própria história, e 
se essa autoria de fato está se tornando cada vez 
mais comum, transmídia e presente, precisamos 
ter plena consciência de como se dá essa auto-
ria. Ela pode se tornar uma problemática para 
a constância identitária do indivíduo, gerando 
uma crise, como já foi pressuposto por Hall. No 
entanto, a partir do momento em que o indiví-
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duo tem consciência dessa autoria, ela tende a 
ser um impacto positivo no fortalecimento da 
identidade, pois o indivíduo passa a buscar uma 
coerência maior nas constantes  e sucessivas con-
figurações que faz de si o tempo todo. A crise 
de identidade proposta por Hall não se aplica, 
no sentido de que o autor tratava do indivíduo 
como um personagem não-protagonista, e se es-
tamos agora afirmando que, a partir do ambien-
te pós-moderno no qual o mundo real e o digi-
tal de entrecruzam da mesma maneira como na 
identidade narrativa se entrecruzam o histórico 
e o fictício, o indivíduo se torna um universo do 
qual o mesmo é autor e possui controle sobre sua 
construção. É de extrema importância, mais do 
que nunca, estar consciente da maneira como se 
faz a configuração narrativa para que se realize a 
configuração narrativa de si mesmo: saber como 
as histórias são contadas para que este mesmo 
indivíduo saiba usar isso a seu favor, para ser 
coerente com sua própria identidade e para que 
não seja vítimas das histórias alheias, que estão, 
ao mesmo passo que a dele, sendo configuradas 
e reconfiguradas o tempo todo.
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Considerações Finais

Figura 10 – Daytripper, por Fábio Moon e Gabriel Bá.

Tradução: Quadrinho 1: “A vida é como um livro, filho. 

E todo livro tem um fim. Não importa o quanto você 

goste do livro... você vai chegar na última página... e ele 
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vai terminar”. Quadrinho 2: “Nenhum livro é comple-

to sem o fim”. Quadrinho 3: “E quando você chega lá... 

somente quando você lê as últimas palavras...”. Quadri-

nho 4: “...é que você vê como o livro é bom. Ele parece 

mais real.” (Tradução original do livro em português)

Quantas histórias temos em nós? Somos os mes-
mos durante toda a vida? Mantemos igual a apresen-
tação de nós mesmos em nossas interações sociais 
presenciais e em nossas interações sociais digitais? 
Se este trabalho chega à sua conclusão apresentando 
novos questionamentos mais do que certezas, seu 
propósito pode ser considerado cumprido.

De acordo com o que foi pressuposto desde 
a introdução deste estudo, é impossível, a partir 
de um embasamento teórico tão concentrado e 
limitado dentro da vasta produção narrativa hu-
mana, chegar a conclusões sobre a questão do 
reconhecimento do indivíduo enquanto confi-
gurante constante de sua identidade. Identidade 
que, como observamos, é objeto de estudo nas 
mais diferentes áreas e questão do pensamento 
humano, ao que consta nossos registros narrati-
vos históricos, há milhares de anos. 

Podemos chegar próximos de uma resposta 
para a nossa identidade, para quem somos nós. 
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Mas, da mesma forma como se apresenta o para-
doxo da inexistência do tempo na teoria de Santo 
Agostinho, também se apresenta um paradoxo da 
inexistência de uma definição para a nossa iden-
tidade pessoal. Ora, se quando dizemos “agora” 
este momento já está instantaneamente no passa-
do, e portanto nunca é “agora”, da mesma forma 
pode-se dizer que quando apresentamos nossa 
identidade pessoal e afirmamos “eu sou isto”, 
esta configuração da nossa identidade já está no 
passado, e desta forma nunca somos o que apre-
sentamos ao nosso interlocutor.

Uma possibilidade de resposta, no entan-
to, se apresenta na narrativa. Da mesma forma 
como Ricouer se aproveitou desta concepção 
filosófica do tempo para a sua teoria, podemos 
nos aproveitar desta mesma concepção para 
entender que a identidade pessoal de cada in-
divíduo encontra-se no movimento da mente  
estendida entre o passado através da memória, 
o futuro através da expectativa e o presente 
através do que se vive e se pensa no exato mo-
mento. E é graças a essa distensão da mente 
enquanto um trabalho de autoconhecimento 
que configuramos, incessantemente, a nossa 
identidade, e sentimos em nós a necessidade 
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de registrarmos nossas ações, garantindo a 
nossa permanência no tempo.

Esse registro de nossas ações, de tudo que 
sentimos, pensamos e acreditamos, necessita de 
um suporte midiático para garantir a sua per-
manência. Graças à evolução tecnológica que 
nos proporcionou novas linguagens e, conse-
quentemente, novas estruturas midiáticas, es-
taria o indivíduo contemporâneo o mais abas-
tecido possível de formatos para a manifestação 
de sua configuração de si. O mais importante: 
novos formatos que conferem a ele possibilida-
des inéditas, como a possibilidade de ser autor 
de sua própria história, de construir e apresen-
tar o universo de si a todos aqueles que se apre-
sentam como personagens dispostos a habitar 
neste universo e a interagir com ele.

Este trabalho buscou, dentro de suas possibi-
lidades, apresentar a estreita relação entre a cons-
trução narrativa e a construção da identidade 
pessoal, acrescentando alguns elementos como 
o impacto das novas mídias dentro de todo este 
processo. É natural que não tenhamos chegado a 
nenhuma conclusão concreta, ao que passo que 
também  é interessante observar como a própria 
configuração deste trabalho foi, no fim das con-
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tas, uma configuração narrativa sobre um ponto 
de vista único, que é a interpretação deste autor 
sobre tudo aquilo que leu e pesquisou para a ela-
boração deste trabalho. Tudo o que foi escrito e 
levantado neste estudo nada mais é do que a ter-
ceira etapa da mimesis de Ricouer transcrita em 
um trabalho acadêmico. Poderia ser, quem sabe, 
totalmente diferente se transcrita em uma peça 
de teatro, em um tweet, ou em uma história em 
quadrinhos, por exemplo.

Que a aplicação de todos os textos consulta-
dos no pensamento deste autor possa ser, ainda 
que minimamente, uma nova narrativa, e que 
resulte em uma mimesis3 no momento de sua 
aplicação na realidade de todos os leitores que 
tiverem contato com este trabalho. Afinal, tudo 
o que foi aqui levantado passará, inevitavel-
mente, por um processo de compreensão. Em 
consequência, soma-se a contrapartida de que 
não podemos oferecer um fechamento definiti-
vo, posto que ele é realizado através da ação de 
ler, ao passo que novas leituras permitem novos 
significados. Não chegamos a uma resposta, 
mas chegamos ao fim do terceiro ato.
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