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RESUMO:

Inquérito Policial: Família Tobias, de Ricardo Lísias (2016), é

um livro diferente, que possibilita repensar o suporte livro,

do modo tradicional como o conhecemos, convidando a

um novo modo de ler. A narrativa, que a todo momento

cita o nome do autor Ricardo Lísias, ao mesmo tempo

sujeito e objeto da escrita, nos remete ao fenômeno

contemporâneo do crescente desvelamento da

intimidade. Pensar na tensão entre escrita ficcional e

escrita autobiográfica e/ou autoficcional será o ponto de

partida da discussão. Refletir sobre os limites éticos a serem

impostos à escrita ficcional também é uma das questões

deste trabalho, que se apoiará nas lições de Florencia

Garramuño (2014) e de Diana Klinger (2012).

Palavras-Chave: Inquérito Policial; autoria; realidade;

ficção; Ricardo Lísias.

OBJETIVO:

O objetivo de reflexão será trazer à discussão esse autor

que narra e o modo como narra, além de problematizar

sobre a existência - ou não - de limites éticos a serem

impostos à escrita ficcional.

METODOLOGIA:

A pesquisa se utilizará de referencial teórico de diferentes

áreas do conhecimento, mas se baseará exclusivamente

na leitura de obras bibliográficas que abordem os temas

trazidos à discussão.

EMBASAMENTO TEÓRICO E DISCUSSÃO:

Livro ou arremedo de processo judicial: como entender o

que o leitor tem em mãos? Inquérito Policial: Família Tobias

(2016) é o que se pode chamar de livro-objeto. Nele, o

autor, Ricardo Lísias traz a provocação do real sobre o

fictício já desde a capa, que estampa um Brasão da

República com a indicação de se tratar de documento

expedido pela Polícia Federal que visa investigar suposto

crime. Além disso, etiqueta colada na capa contém os

dados da autuação e a determinação da abertura do

inquérito por parte do delegado José Adélcio Fonseca e

Souza Lima (que, inclusive, apõe sua "assinatura" na

etiqueta). Abaixo, o nome do autor Ricardo Lísias.

Declarações semelhantes a páginas constantes de

processos judiciais reais são trazidas em diversos momentos

do livro.

A inovação constante no projeto gráfico do livro, e na
maneira como elementos estranhos à narrativa

convencional são trazidos para a obra, nos fazem repensar

o conceito de literariedade e de produto literário. Constam

desde Termo de Declarações, à semelhança daqueles

constantes em processos oficiais, diálogos por WhatsApp,

diversos e-mails, árvore genealógica da Família Tobias,

telegrama, nota fiscal, recibo de compra de passagem
aérea, duas cartas escritas a mão, até desenhos estilizados

de Michele Obama.

Ocorre que, no decorrer do Inquérito, o manifestante Ricardo

Lísias (antes vítima de crime) se torna, ele próprio, o indiciado

e traz para a narrativa, além de questões afetas ao inquérito

policial anterior, no qual foi verdadeiramente acusado de

falsificação de documento público inserido em sua obra

ficcional Delegado Tobias, a história dos três sobrinhos do dito

delegado Tobias.

O livro-objeto nos chama a refletir sobre o ato de narrar e suas

implicações no mundo real, em especial sobre os limites da

escrita ficcional. Amparado nos ensinamentos de Diana

Klinger, em Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e
a virada etnográfica (2012), pode-se perceber que Inquérito

Policial problematiza a questão da autoria, ao trazer um

personagem, de nome idêntico ao do autor Ricardo Lísias,

que se exibe ao vivo no momento mesmo da escrita. E que

indaga sobre sua subjetividade, posicionando-se de forma

crítica perante os seus modos de representação.

A hibridez das formas narrativas é um fato presente nas

narrativas contemporâneas, permitindo, no dizer de Florencia

Garramuño, “uma expansão das linguagens artísticas que

desborda os muros e as barreiras de contenção” (2014, p. 15).

Além disso, ao questionar a especificidade do meio

tradicionalmente usado pela Literatura, usando suportes

diferentes para a confecção de Inquérito Policial, não se

pode perder de vista a dificuldade de categorização e de
definição do livro que temos em mãos, pela aposta em formas

diversas e combinações inesperadas.

CONCLUSÕES:

A literatura contemporânea apresenta uma série de

produções de difícil categorização, ao unir textos a outras

práticas artísticas. Na produção recente de Ricardo Lísias essa
fusão também encontra assento. A tensão entre escrita

ficcional e realidade rende frutos, pois possibilita que o autor

esteja presente na mídia, alavanca a venda de livros, permite

que sua obra seja discutida em ambientes acadêmicos.

Inquérito Policial: Família Tobias acaba borrando as fronteiras

entre arte e vida, ao questionar a maneira de narrar e trazer

para o livro elementos estranhos às narrativas tradicionais,

convidando a um novo modo de ler.
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