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RESUMO

O objeto desta dissertação é Uma comovente obra de espantoso talento, livro publicado no ano 
2000 pelo americano Dave Eggers e situado entre as memórias e o romance. A partir das teorias 
de Philippe Lejeune, Paul John Eakin e John Goodwin, este estudo procura a melhor definição 
para o texto de Eggers e examina o papel desempenhado pela ironia na narrativa, tendo como 
base  as  idéias  de  Linda  Hutcheon.  Verifica  também  a  ligação  do  relato  de  Eggers  com  o 
paradigma da autobiografia americana, estabelecido por Benjamin Franklin no século 18, e cria 
analogias entre Eggers, Philip Roth e Paul Auster, observando o modo com que cada um trabalha 
questões ligadas à perda dos pais e pensa as conseqüências da doença, da morte e do luto. As 
conclusões mostram que a obra se enquadra no conceito de memórias, ainda que o autor incite o 
leitor a questionar a veracidade da matéria narrada por meio dos jogos formais desenvolvidos nos 
preâmbulos;  a  ironia  em  Eggers  é  uma  forma  de  proteção  e  compõe  uma  atmosfera  que 
acompanha todo o relato; pela forma com que maneja os sentimentos decorrentes da perda dos 
pais, Eggers parece disposto a fugir do passado, embora este se faça sempre presente na história; 
por fim, ao narrar uma saga de sucesso, enaltecendo suas origens humildes, o escritor reproduziu 
o arquétipo de Franklin.

Palavras-chave: Dave Eggers. Literatura Norte-Americana. Memória. Autobiografia. 



ABSTRACT

The object of this study is  A heartbreaking work of staggering genius, a book published in the 
year  2000 by the american writer  Dave Eggers  and placed somewhere between memoir  and 
novel. Through the theories of Philippe Lejeune, Paul John Eakin and John Goodwin, this writing 
searches the better definition to the book and examines the role played by irony in the narrative, 
based on the ideas developed by Linda Hutcheon. Also discuss the way by which the work of 
Eggers  relates  to  the  archetype  of  the  American  autobiography  as  established  by  Benjamin 
Franklin in the 18th century, and creates analogies between Eggers, Philip Roth and Paul Auster, 
observing how the three authors deal with subjects related to the loss of a parent and think the 
consequences of disease, death and mourn. The conclusions indicate that the book fits in the 
concept of a memoir,  even though the author,  by using several  formal  games, encourage the 
reader to have doubts about the veracity of the writing; the irony as used by Eggers is a form of 
defense that composes an atmosphere which can be sense all over the story; at last, the writer told 
a  story of  success  and at  the same time praised your  humble origins,  therefore  repeated the 
paradigm of Franklin.
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