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APRESENTAÇÃO

Realizado de 2 a 5 de novembro de 2014 na Universidade de Brasília, o VI
Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea, evento promovido pelo
Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea – GELBC (UnB/CNPq),
colocou em foco os lugares e as disputas que marcam a literatura brasileira através de
estudos de diferentes abordagens e temas.
O Simpósio Internacional é organizado anualmente e tem por objetivo reunir os/as
pesquisadores/as para promover uma avaliação crítica colaborativa sobre as pesquisas
individuais desenvolvidas no âmbito do grupo e programar as atividades para o período
subsequente. Nas palavras da coordenadora do Grupo, professora Regina Dalcastagnè, o
simpósio “não é apenas um espaço de trocas sobre pesquisas. Ele recupera nossa certeza de
que a literatura brasileira contemporânea é um terreno fértil para discussões que aparecem
em vários domínios de investigação”.
Em sua 3ª edição, o Fórum dos estudantes, parte da programação do simpósio,
reuniu alunos de mestrado e doutorado de todo país interessados em discutir a literatura
brasileira contemporânea, cujas comunicações tiveram o escopo de apresentar ao público
as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelos/as alunos/as em seu percurso acadêmico.
Essa publicação reúne os texto apresentados no evento por esses pesquisadores, compondo
um panorama dos temas quem vem sendo desenvolvidos nos programas de pós-graduação,
demonstrando um pouco da pluralidade de análises e pontos de vista possíveis acerca da
literatura brasileira contemporânea.
Boa leitura!

Milton Colonetti
Vanessa Zucchi
Organizadores dos Anais

Anais do Fórum dos Estudantes
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PERSPECTIVA DISSONANTE:
A AUTORIA DE MULHERES NOS CONTOS DOS CADERNOS NEGROS
Adélia Mathias*

Resumo:
Nessa comunicação utilizo o conceito de dissonância, trabalhado pela teoria musical, e sua apropriação no
campo da literatura com o objetivo de evidenciar a perspectiva de produção das escritoras afro-brasileiras.
Baseada em pesquisas sobre a literatura contemporânea, demonstro a importância do lugar de fala dessas
escritoras para a literatura brasileira, aponto os temas mais recorrentes nos contos de autoria feminina dos
Cadernos Negros e comparo a apropriação dos códigos utilizados na produção literária com os códigos
utilizados na produção musical de escravizadas/os e ex-escravizadas/os dos Estados Unidos. Nesse trabalho
comparativo também faço apontamentos sobre a dissonância da autoria de afro-brasileiras em relação ao
cânone literário nacional, as implicações desse lugar de fala e prováveis rumos para literatura afro-brasileira
escrita por mulheres e iniciados pelas escritoras dos Cadernos Negros.

Palavras-chave: literatura afro-brasileira; autoria feminina, raça, gênero, Cadernos Negros.

A dissonância

Durante o período de 2009 a 2013, li um número crescente de textos acadêmicos
que faziam uso da palavra e do conceito de dissonância. Foram artigos em periódicos,
dissertações e teses, todas com o evidente objetivo de mostrar vozes que divergiram das
ideologias dominantes, na poesia e na prosa, nos diferentes momentos históricos,
nacionalidades e segmentos sociais. Essas pesquisas trouxeram novos desafios e novas
problematizações para a literatura brasileira contemporânea. O uso do termo dissonância
aparecia, em quase todas as produções, associado a outra palavra/conceito: o ruído.
Intrigada com a incorporação de conceitos musicais no campo literário, resolvi voltar às
aulas de teoria musical e relembrar o básico de tais conceitos para entender melhor a
apropriação deles na literatura, especificamente na representação da literatura
contemporânea.
A dissonância se opõe à consonância inicialmente no quesito harmônico (produção
de sons simultâneos – os acordes – a partir de uma escala musical). Enquanto a
consonância tem como característica a suavidade harmônica e a estabilidade sonora, a
dissonância soa as tensões da harmonia musical e expõe a instabilidade presente nos sons.
Já a diferença entre ruído e som está meramente na percepção sensorial e no juízo de valor,
enquanto o som é considerado algo bom, o ruído é entendido como um barulho indesejado.
*

Doutoranda em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília (UnB). E-mail:
adeliamathias@gmail.com
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Essa breve explicação sobre ruído e dissonância nos encaminha para a proposta
deste texto. Se, na teoria musical, dissonância e ruído expõem a tensão sonora, ausente na
consonância, de que modo as perspectivas de escritoras afro-brasileiras se diferem e
tensionam as perspectivas dominantes?

O lugar de fala das escritoras afro-brasileiras

Para confirmar que as escritoras afro-brasileiras partem de um lugar de fala – a
perspectiva – diferenciado, assim como a dissonância difere dos sons harmonicamente
estáveis,

utilizamos

dados

da

pesquisa

“Personagens

do

Romance

Brasileiro

Contemporâneo” (DALCASTAGNÈ, 2005). Eles mostram que, de um total de 165
escritoras/es, 120 são homens (72,7%) e 45 são mulheres (27,3%), e que 154 (93,9%) são
brancas/os enquanto não brancas/os somam apenas 5 (2,4%). Como a maior parte da
autoria é produzida por escritores brancos de classe média, podemos inferir que a autoria
de mulheres afro-brasileiras, representantes do grupo que compõe a base da pirâmide
social brasileira, destoa dessa perspectiva. Alguns/mas pesquisadores/as conseguem
encontrar características nessa autoria que corroboram com tal inferência.
Constância Duarte, por exemplo, faz uma reflexão no artigo “Gênero e violência na
literatura afro-brasileira”:
Já há algum tempo, quando leio escritos de autoria feminina, reparo que
raramente eles tratam da questão que me parece a mais urgente, a mais premente,
que nenhuma mulher pode ignorar. Onde estão as marcas literárias da violência a
que cotidianamente as mulheres são submetidas? Onde, as dores do
espancamento, do estupro, do aborto?
Na vida – nesta que fica aquém da literatura – tais dores são comuns. Não passa
uma semana sem que os jornais noticiem a morte de mulheres assassinadas pelo
companheiro, vingativo ou enlouquecido de ciúmes. Não passa um dia sem que
uma mulher seja espancada, sangrada, violada, apenas por ser mulher. E não me
refiro só à violência física que deixa marcas visíveis no corpo. Também as
outras, a humilhação, a ofensa, o desprezo, marcam, doem, e são cotidianas.
(2010, p.229)

Após esse questionamento, a pesquisadora diz encontrar tais representações, com
certa regularidade, na autoria das escritoras afro-brasileiras dos Cadernos Negros.
Em minha pesquisa de mestrado sobre os Cadernos Negros (MATHIAS, 2014),
pude verificar essa representação da realidade de muitas mulheres brasileiras, sejam elas
negras ou não. Por um lado, a literatura tradicional continua fazendo o uso do papel de
mulheres como musas inspiradoras ou mulheres modernas com a sensação de liberdade de
locomoção – digo isso porque a mesma pesquisa das personagens coordenada por
Anais do Fórum dos Estudantes
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Dalcastagnè mostra que as personagens femininas circulam mais nos ambientes
domésticos. Por outro lado, em seus contos, as escritoras afro-brasileiras escrevem sobre
violência simbólica, moral e física e abordam temas como feminicídio, violência doméstica
e institucional e a violência da imposição de papéis de gênero engessados pelas práticas
sociais contemporâneas.
Em “Ana Davenga”, de Conceição Evaristo (CN 18, 1995),1 Davenga, chefe do
tráfico no morro, manda assassinar Maria Agonia porque ela não aceitou virar sua esposa,
já Ana é executada por um policial, mesmo sem representar ameaça nenhuma à investida
policial ao barraco no qual mora com Davenga. Já em “Alice está morta”, de Miriam Alves
(CN 12, 1989), Alice sofre violência doméstica de seu companheiro até ser jogada por ele
em um lixão.
Em sua tese de doutorado sobre a maternidade negra,2 Vânia Vasconcelos (2014)
apresenta outras três importantes contribuições para entendermos a perspectiva
diferenciada das escritoras afro-brasileiras: a sororidade, a matrifocalidade e a
matrilinearidade.
De modo geral, nas obras canônicas encontramos a animalização e a
hipersexualização de personagens negras: Tia Nastácia, por exemplo, é reiteradamente
animalizada pela boneca de pano Emília (Monteiro Lobato); Bertoleza morre focinhando
em meio aos restos de peixes (Aluísio Azevedo), Gabriela (Jorge Amado) e Rita Baiana
(Aluísio Azevedo) mexem com o imaginário dos homens por serem descritas como
cheirosas, fogosas e provocativas – além de estéreis como bem coloca o pesquisador
Eduardo de Assis Duarte em seu artigo “Mulheres marcadas: literatura gênero, etnicidade”
(2009). Já nos contos das escritoras dos Cadernos Negros, existe uma preocupação com a
representação positiva da afetividade das personagens femininas negras, e Vasconcelos
trabalha com essas duas formas de manifestação que em muito contrastam com a
animalização e a hipersexualização.
O termo sororidade3 vem do latim sorór (irmãs), mas não fazia parte do português
brasileiro e é aqui compreendido como a experiência de afetividades positivas e saudáveis
1
Daqui para diante, neste texto, as citações dos textos literários serão acompanhadas pela indicação do
número de edição dos Cadernos Negros (indicado pela sigla CN) em que o respectivo conto foi publicado e o
ano de publicação.
2
A ser publicada pela Editora Mulheres em breve.
3
Apesar de a palavra sororidade não existir em língua portuguesa, entretanto, uma palavra muito semelhante,
fraternidade, pode ser encontrada em qualquer dicionário descrita como: 1 Solidariedade de irmãos. 2
Harmonia entre os homens. Ambas as palavras vêm do latim, sendo sóror irmãs e frater irmãos. Mas, na
nossa linguagem usual, ficamos apenas com a versão masculina do termo, afinal de contas, a sociedade
patriarcal nos ensina que relações harmoniosas somente são possíveis entre homens. Sororidade é uma
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entre as mulheres. Assim, a sororidade contradiz o que foi inculcado no senso comum
nacional de que mulheres são rivais, sentem inveja umas das outras e não conseguem se
apoiar mutuamente. Vasconcelos nos diz que:
essa solidariedade é peculiar às afrodescendentes, que formam uma espécie de
aliança objetivando a transmissão da memória de tradição da cultura afrobrasileira e o exercício da solidariedade em situações difíceis, em particular
aquelas que envolvem os conflitos de gênero e raça; na maioria das vezes, esses
conflitos também estão relacionados a questões de classe. A cooperação entre
mulheres negras verifica-se também na função maternal; isto se manifesta não
apenas no exercício do cuidar dos seus, mas também no enfrentamento diário das
situações difíceis, cercadas pelos conflitos acima mencionados. Essa cooperação
foi fundamental para que as novas gerações pudessem alcançar posições sociais
melhores, pois dessa forma, as mulheres conseguiram manter seus filhos longe
do trabalho infantil, permitindo-lhes o acesso à escolaridade, graças à
possibilidade do trabalho de suas mães; isto só se tornou possível com a
colaboração mútua entre essas mulheres, que passaram a dividir trabalhos
domésticos (2014, p.113).

Nos Cadernos Negros, a sororidade também aparece de forma recorrente. A
personagem Baby, do conto “À procura de uma borboleta preta”, de Esmeralda Ribeiro
(CN 16, 1993), e Lau, do conto “O retorno de Tatiana”, de Miriam Alves (CN 22, 1999),
dão suporte emocional a mulheres que cometeram aborto.
No primeiro conto, as mulheres não se conhecem pessoalmente, somente por
telefone em uma ligação cruzada, e a protagonista Leila, uma mulher negra, conta a
história de sua vida amorosa com um francês: sua família seus/suas vizinhos/as não
aceitam o relacionamento entre os dois por se tratar de uma relação inter-racial e
transnacional, e graças a essa pressão social sobre o relacionamento, ela termina o namoro
com o francês, se descobre grávida e decide fazer um aborto. Ainda que outros temas
permeiem a narrativa, é a relação transitória entre a afetividade das personagens que nos
interessam, pois ao invés de julgarem Leila, as outras duas mulheres que a ouvem prestam
sua solidariedade a ela.
No segundo conto, Lau é irmã mais nova de Tatiana, que também faz um aborto e
passa a viver uma relação conflituosa consigo mesma e, por causa disso, adoece
gravemente. Os médicos não conseguem descobrir qual é doença da personagem e somente
na religião de matriz africana Tatiana encontra consolo e compreensão para o aborto que
fez. Segundo a interpretação religiosa, ela está doente porque cometeu uma falta grave e
seus tormentos acontecem porque o espírito da criança desejava nascer. Somente Nanã,
dimensão ética, política e prática do feminismo contemporâneo. É uma experiência subjetiva entre mulheres
na busca por relações positivas e saudáveis, na construção de alianças existencial e política com outras
mulheres, para contribuir com a eliminação social de todas as formas de opressão e ao apoio mútuo para
alcançar o empoderamento vital de cada mulher (GAMBA, 2009).
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orixá cujo arquétipo é o da mãe anciã que tudo compreende de seus/suas filhos/as, seria
capaz de compreendê-la e é com a ajuda de uma mãe de santo que não a conhecia, que
Tatiana é acolhida e recebe auxílio emocional e espiritual.
Em “Anda Davenga” (CN 18, 1995), as mulheres dos integrantes do bando de
Davenga viviam as incertezas de serem companheiras de bandidos e com a ausência de
“seus homens” emprestavam dinheiro umas às outras, cuidavam de suas/seus filhas/os e
dos/das filhas/os das outras, repassavam informações que recebiam dos maridos e
chegavam a dividir até alimentos entre as famílias.
Sobre a matrifocalidade de africanas e afro-brasileiras, Teresinha Bernardo nos diz
que:
Tanto para a mulher africana, quanto para a afro-brasileira, a matrifocalidade,
aparentemente, não foi só uma imposição da escravidão e do pós-abolição – com
a consequente marginalização do homem negro. A mulher negra parece viver
essa opção de forma diferente das mulheres brancas. Em minhas pesquisas
anteriores, pude verificar que, para essas mulheres, a matrifocalidade não é
encarada como sofrida, pesada; pelo contrário, acentua sua autonomia (2003,
p.44-45).

A matrifocalidade4 das afro-brasileiras é uma herança africana não encontrada em
nenhuma obra canônica, mas utilizada como pilar principal de muitos contos de autoria
feminina nos Cadernos Negros. Nos contos “Rosa da Farinha”, de Lia Vieira (CNs 22,
1999), e “Histórias da vó Rosária”, de Geni Guimarães (CNs 4, 1981), as avós mantêm a
família unida mesmo com a ação do tempo. São guardadoras de memória, contadoras de
histórias, têm sempre conselhos e, na maioria das vezes, são exemplos de resistência
cultural e social do grupo de afro-brasileiras/os. Vó Rosa, personagem principal do conto
de Lia Vieira, é a mulher que envelhece mantendo a família unida ao seu redor, em uma
área rural onde as/os negras/os que lá vivem são descendentes de escravizadas/os e
pertencem todas/os a mesma família, mesmo que por um parentesco cada vez mais
distante. Pelo apego à família, ao seu lar e ao lugar onde vive, a matriarca enfrenta grileiros
que tentam tirar toda uma comunidade de sua terra, os decorrentes embates pelas terras são
tratados por ela com ferocidade, mas também com garra e ternura, evitando que os
conflitos se tornassem fatais. Ela é um exemplo importante de maternidade que inspira
suas/seus filhas/os e netas/os.
É curioso ver tia Mariazinha [...]e Vó Rosa na intimidade.

4

O termo “matrifocalidade” se refere às sociedades em que, ao se casar, o homem passa a pertencer à família
de sua mulher, sem o exercício de dominação da mulher em relação ao homem.
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Compartilham as mesmas histórias do engenho, de escravos forros, de passeios
de carros de boi, de festas do entrudo, de pastorinhas.
Eu, neta e sobrinha mais velha, mais que os outros, ia escutar-lhes as histórias
dos santos de sua devoção. (CNs 22, p.58)

Vó Rosa é uma matriarca que passa a tradição oral às/aos suas/seus descendentes e
ensina a resistência por meio do exemplo, por isso é respeitada pela família e até pelos
visitantes que passavam pela cidade.
Vó Rosária também é uma dessas personagens Griots, construída com uma função
específica nesse conto: a de (re)contar histórias para as novas gerações, e ela faz isso tão
bem que as crianças ouvintes esperavam ansiosas por suas histórias de heróis e heroínas
negras que lutaram contra preconceitos e discriminações raciais:
Vó Rosária tinha um jeito... a gente, ao ouvi-la, sentia a presença e a ação dos
personagens. Às vezes ela se emocionava e uma lágrima saía de mansinho dos
cantos dos seus olhos. Outras vezes, ria um riso triste, quando chegava a hora do
escravo se revoltar e acabar com a vida do sinhô. (CN 4, p.38)

Essas duas personagens são exemplos da força da matrifocalidade, tanto na vida
quando na literatura afro-brasileira.
“Um elo de corrente”, de Lourdes Dita (CNs 26, 2003), também é um exemplo
sobre a maternidade, mas nesse caso a matrilinearidade5 é o foco. A questão que dá início a
todo um processo de memória e história é da personagem principal é uma ficha de
emprego que pergunta quem é a entrevistada: “eu sou...”, Luiza se faz essa pergunta, vê
suas ancestrais como parte de quem, hoje, ela é, e revive, mentalmente, as histórias de cada
uma das mulheres de sua família. São cinco mulheres de gerações sequenciais. Ela se vê
como parte de sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua trisavó e de si mesma.
A história dessas mulheres transita entre séc. XIX e séc. XX e Luiza, a personagem
contemporânea que preenche a ficha, a refaz, pelo fio da memória que viveu ou que lhe foi
contada por suas antepassadas. O conto é a história matrilinear que se vai (re)fazendo a
cada geração. Tudo começa com sua trisavó Sá Zabé, uma matriarca que não cede sua
posição para nenhum de seus filhos que tentam mandar na família. O conto é formado
pelas perspectivas de cada uma dessas personagens, todas elas legitimam o
empoderamento das mulheres negras, e mostra como as identidades femininas são
(re)construídas a cada geração, baseadas nas vivências e histórias anteriores:

5

Esse termo, por sua vez, está associado à linhagem sanguínea ligada à mãe. Os dois conceitos –
matrilinearidade e matrifocalidade – são utilizados para compreender arranjos informais de associação
familiar, comuns em famílias afrodescendentes nas Américas.
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Eu sou uma mulher negra, forjada no fogo do tempo e com a paciência de várias
gerações, sou parte de um processo maior, que eu não sei qual é ou onde vai dar,
sou uma voz negra que levanta, sou filha de Izaltina. Sobrinha de Margarida e
Luiza. Neta de Joana e Belinha, bisneta de Zabé, sou todas elas. Sou tantas
outras. Eu sou aquela que foi para a faculdade, buscou alguns caminhos, se
perdeu, se encontrou. Eu sou a tia, a mãe e a avó de uma nova geração, a
próxima página a ser virada. “Sou um elo da corrente, decorrente destas e tantas
outras histórias de homens e mulheres que se quer suponho que existiram”. (CN
26, p.92)

Tanto na matrifocalidade quanto na matrilinearidade é importante percebermos a
maternidade e a união familiar como experiência de empoderamento das mulheres negras.
Diferente da esterilidade e do papel de mãe preta proposto pela literatura tradicional
brasileira, na literatura afro-brasileira, essas personagens não têm suas/seus filhas/os
apartados de si e conseguem montar uma rede de afetos, responsáveis por acalentar e
encorajar as novas gerações – as quais, muitas vezes, ainda sofrem com preconceitos
sociais que minam sua autoconfiança e lhes oprimem.
Com esses exemplos de narrativas que falam sobre violência contra a mulher,
maternidade e sororidade, conseguimos notar que as perspectivas das escritoras afrobrasileiras tensionam a harmonia apresentada pelo cânone literário, diferindo e mostrando
novas possibilidades de ruídos ou sons ignorados pela consonância literária sobre as
personagens negras.

Apropriações e criações artísticas

Na música, como já vimos, a teoria diz que a dissonância não pode ser considerada
algo ruim. Trata-se apenas de um modo diferente de soar um instrumento sonoro, baseado
na tensão dos acordes que causam instabilidade e, para apreciá-la, é preciso adotar outro
modo de recepção e ter desapego em relação ao tradicionalmente construído como bom
para ampliar as possibilidades de produção e circulação musical, nesse momento é
importante notarmos também que dissonância não pressupõe falta de harmonia, acordes
com o baixo na nona, por exemplo, são dissonantes e nem por isso deixam de ser
harmônicos ou de propiciarem harmonia à uma melodia. Certamente, existem pessoas que
preferem melodias totalmente consonantes, mas não aceitar a dissonância como parte do
todo que é a música, é ignorar estilos musicais como o blues, o jazz e o rock. A qualidade
estética proposta pela dissonância musical do blues instrumentalizado e vocalizado por
Robert Johnson, ou do blues em trânsito com o jazz de T-Bone Walker mostram a beleza
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da dissonância e do som considerado “sujo”, ou ruído, por críticos musicais de suas
épocas.
Assim como a literatura afro-brasileira, o blues não foi valorizado durante muito
tempo, mas a despeito da crítica feita por determinados agentes musicais – não por acaso o
blues também é um produto cultural da diáspora africana –, os/as autores/as desse novo
estilo musical continuaram a trabalhar e compor melodias. Hoje, essas melodias exercem
grande influência na música ocidental, têm diversas/os admiradores/as e, finalmente, um
lugar legitimado.
O lugar de falar certamente foi um dos propiciadores dessa nova forma de fazer
música. Escravizados/as e ex-escravizados/as norte-americanos/as aprendiam a tocar
instrumentos para divertirem seus/suas senhores/senhoras e, apropriando-se desse novo
código de expressão, passaram a produzir o que essa autonomia propiciou para se
inscreverem no mundo. Seus/as descendentes, por sua vez, mantiveram essas
aprendizagens e seguiram tocando instrumentos, experimentando novos arranjos e
produzindo outras músicas. Em um processo similar, acreditamos que as mulheres afrobrasileiras aprenderam o código da escrita, apropriaram-se dele e hoje o utilizam como
instrumento de empoderamento para se inscreverem em uma sociedade na qual a escrita é
tão valorizada.
Ainda há resistência no campo literário no que se refere à aceitação da perspectiva
feminina afro-brasileira, mas, com o passar do tempo, ela vem se consolidando cada vez
mais e evidenciando a riqueza que a dissonância pode gerar na literatura.
Sabemos que as condições de produção influenciam muito na escrita literária e que
a maioria das mulheres negras ainda não dispõe das melhores condições para produzir
literatura, por isso, a produção de textos sucintos é ainda uma das mais adotadas por essas
escritoras. Mesmo assim, acreditamos que, da mesma forma que o blues se tornou o
precursor de estilos musicais como o rock e jazz – além de influenciar tantos outros como a
própria MPB –, a autoria de contos das escritoras afro-brasileiras nos Cadernos Negros faz
parte de um processo literário que se consolida cada vez mais, já influencia a autoria
feminina de romances afro-brasileiros e, com o passar dos anos, deverá ser respeitada
como um exemplo estético de dissonância.
Para finalizar é importante ressaltar que o otimismo expressado neste artigo não
pressupõe que não existam escritos literários de afro-brasileiras com qualidade estética
questionável. Na literatura afro-brasileira, assim como em toda literatura, encontraremos
boas e más obras, o que não se pode fazer é supor de antemão que a dissonância proposta
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por essas escritoras não configura um importante ingrediente para democratizar, ampliar e
enriquecer os estudos literários brasileiros.
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ENCENAÇÃO DE ORIGENS NA AUTORIA FEMININA CONTEMPORÂNEA:
A BUSCA IDENTITÁRIA NOS ROMANCES DE FILIAÇÃO
Alessandra Dalva de Souza Pajolla*

Resumo:
A desilusão com os projetos coletivos e ideologias, a crise do sujeito, as identidades fragmentadas na pósmodernidade são parte de um contexto que favorece as chamadas “narrativas do eu” no campo literário atual.
A reconstituição das origens configura uma dinâmica narrativa presente em diversas obras: o retorno ao
passado despido de nostalgia, marcado pela tentativa de explicar por meio das origens (reais e imaginárias) as
lacunas identitárias. Os romances de filiação integram essa tendência e interrogam a ascendência como um
mecanismo de resolver enigmas do presente. A obra Azul-corvo (2010), de Adriana Lisboa expõe o percurso
de personagens que escavam as origens em busca de uma espécie de herança recebida sem testamento,
sujeitos que se sentem afetados por circunstâncias ligadas à genealogia e a partir daí empreendem
deslocamentos geográficos e temporais em busca de autoconhecimento e, sobretudo, pertencimento.
Palavras-chave: romances de filiação; identidade; genealogia.

As “narrativas do eu”

O teórico francês Dominique Viart (2008) identifica uma tendência literária em
obras publicadas a partir dos anos 1980, menos ideológicas, mais voltadas às
singularidades. Podendo ser traduzidas como “narrativas do eu”, elas ganham força nas
últimas décadas, impulsionadas por fatores como o fim das reservas em relação ao sujeito e
a desilusão com os grandes projetos coletivos e ideologias.
O sujeito contemporâneo, esse sujeito descentrado de que nos fala Stuart Hall
(2006), é compreendido por Viart (2008) como aquele ao qual o passado lhe falta. Nesse
contexto, a narrativa incorpora uma preocupação arqueológica. Ao interrogar os vestígios
do passado, o narrador procura revelar uma parte de si mesmo. É nesse espelho voltado
para ascendência, que o indivíduo contemporâneo tenta reconhecer-se, escrevendo uma
história em que a ficção se mistura às memórias e a “narrativa do eu” à fábula familiar.
A profusão de autobiografias e autoficções publicadas nas últimas décadas é sinal
de uma tendência em se investir nas origens. Com traços menos narcísicos, o chamado
romance de filiação, se apresenta com um viés diferente. Ele toma emprestado e ao mesmo
transgride traços do romance familiar, do romance das origens e do romance genealógico,
como práticas que se superpõe, se ajustam. No entanto, a narrativa de filiação abandona a
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cronologia, a linearidade entre nascimento e morte. O foco são momentos sintomáticos da
vida, uma necessidade de exumar pequenos detalhes.
O romance de filiação, na ótica de Viart (2008), se define pelas questões
contemporâneas. “Momento epistemológico, o romance de filiação responde ao mal-estar
da modernidade”. Para ele, o sujeito se encontra em um tempo que desafia a herança
familiar e a transmissão genealógica. Ele inventa e reinventa genealogias (Viart, 2008, p.
237).
Análise semelhante é empreendia pelo teórico Laurent Demanze (2008), ao tratar o
escritor contemporâneo como um “herdeiro problemático”, que constrói as narrativas de
filiação para exumar os vestígios de um patrimônio em ruínas e juntar os pedaços
fragmentados de sua memória (Demanze, 2008, p. 9).
Os romances de filiação surgem a partir da década de 1980 sob uma égide
psicanalítica. Não surpreende, portanto, que as histórias sejam povoadas por bastardos,
enjeitados e órfãos, que as narrativas sejam assombradas por segredos em relação às
origens, os quais que se procura elucidar. O narrador tenta escavar os silêncios, revelar
mistérios, desembaraçar os mitos genealógicos. Ele deixou de ser um fiel seguidor de
memória da família e passa a empreender a sua própria investigação. A emergência dos
romances de filiação reflete um mal-estar em relação à origem, em relação à transmissão.
Muito comuns no cenário literário francês nas últimas três décadas, os romances de
filiação despontam no Brasil, tornando-se mais frequentes nos últimos anos. As obras
expõem o percurso de personagens que escavam as origens em busca de uma espécie de
herança recebida sem testamento. Sujeitos que se sentem afetados por circunstâncias
ligadas à genealogia e empreendem deslocamentos geográficos e temporais em busca de
autoconhecimento e, sobretudo, pertencimento.
Os personagens indagam a ascendência na tentativa de preencher as lacunas do
presente e de encontrar respostas em uma possível transmissão hereditária. Essas faltas,
especialmente na infância, são preenchidas pela imaginação e com o tempo se converteram
em fantasmas.

Idiorritimia em Azul-corvo

A ideia de uma marca que se adquire ao nascer, como se o fator biológico
distinguisse ou definisse as pessoas por meio da semelhança, é descontruída nos romances
de filiação. É o caso de Azul-corvo (2010), de Adriana Lisboa, que narra o percurso da
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personagem Vanja, uma menina de 13 anos em busca do pai biológico. Ela considera a
genealogia de sua família “confusa” e “simples” ao mesmo tempo. Uma avó materna que
morreu cedo. A mãe, Suzana, que fora viver com o pai nos EUA, mas rompeu o
relacionamento com ele. E Elisa, uma tia adotiva.
Essa foi minha árvore genealógica até os treze anos de idade. Um homem e
quatro mulheres em três gerações. Aritmética esquisita, amarrada como lenços
coloridos dentro da cartola de um mágico. Uma árvore genealógica a qual faltam
raízes e que em lugares de certos galhos tinha apenas gestos meio vagos,
indicações, sugestões, deixa-prá-lás” (Lisboa, 2010, p.36)

Essas raízes incompletas povoam de fantasias o imaginário da personagem, a partir
da morte da mãe. Ao se ver sozinha, a menina quer preencher essas lacunas. É o momento
crucial, em que ela tem de escolher entre a imobilidade - ficar “parada” como se tivesse se
transformado em um “vaso com flores de plástico em cima de uma estante” acalentando a
ideia de que nada tinha mudado – e a mobilidade. Ela escolhe partir. “Era aquela a brecha
que previa o impulso, o momento certo de pular clandestina dentro do trem de carga
quando ele passa, se fosse essa a única maneira de sair por aí, e se fosse necessário sair por
aí” (Lisboa, 2010 p. 65)
Vanja embarca para os Estados Unidos com tudo o que tem, uma mala de 20 quilos.
Essa se leveza se contrapõe ao que de fato lhe pesa na vida: a ausência. Ela tentará
encontrar o pai – um caso passageiro na vida de Suzana - seguindo as poucas pistas que
possui.

A menina espera encontrar na semelhança física, na herança genética, o

pertencimento e as marcas de sua identidade híbrida, nem americana, nem brasileira.
Reconhecer-se, enfim.
Para François Nouldemann, em Pour em finir avec la généalogie (2004), a origem
não é uma prova, mas uma construção discursiva. Ele questiona a crença na aparência
familiar como uma marca distintiva do sujeito, como se a transmissão biológica fosse
sinônimo de transmissão identitária.

Noudelmann (2004) desconstrói o paradigma

genealógico, que naturaliza convenções a partir do pressuposto de semelhança familiar.
Com base nas três distinções propostas pelo teórico é possível analisar os romances
de filiação sob a perspectiva contemporânea, com as novas configurações familiares e
afetivas. Ele utiliza a noção de semblance como uma semelhança que não seria
determinada pela transmissão, mas permitiria compreender a concepção de identidade não
atrelada à genealogia e que se forja na criação de uma comunidade afetiva. Por esse
prisma, as semelhanças se dão naquilo que “eu” sou em relação ao “outro” nesse conjunto,
como se vê nessa obra de Adriana Lisboa.
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Em Azul-corvo (2010), na jornada para refazer os passos da mãe e encontrar o pai
biológico, Vanja formará uma comunidade afetiva com os personagens Fernando e Carlos.
O primeiro é ex-marido da mãe, o homem que a registrara como filha a pedido de Suzana.
É Fernando que a acolherá em casa e que vai ajudá-la nessa busca pelas origens. Carlos é
um vizinho salvadorenho, imigrante ilegal, que se juntará a eles.
Três personagens deslocados em um lugar árido, que estabelecem um código
familiar próprio, com bases muito diferentes dos que as relações baseadas na genealogia. É
o que Noudelmann (2004) chama de “comunidade negativa” ou “comunidade de ausência”
que reúnem indivíduos que compartilham um silêncio, uma incompletude, uma
insuficiência. Seria uma reunião de excluídos, que permite a multiplicidade de
subjetivações. Esse modelo de filiação a uma comunidade não genealógica, ao mesmo
tempo que define semelhanças, preserva identidades.
Enquanto busca o pai biológico, Vanja forma com Fernando e Carlos um arranjo
familiar diferente. Os três formam uma comunidade em que é possível viver juntos, sendo
absolutamente diferentes. Os filósofos Jean-Luc Nancy (1999) e Maurice Blanchot (1995)
convergem para uma distinção entre um “être-commun” e o “être-en-commun”. No
primeiro, a comunidade é concebida como igualdade, em que o “eu” se dispersa no
comum; no segundo a singularidade é assegurada, pois significa “estar-em-comum” e não
“ser-comum” a todos.
Essa perspectiva de singularidade assegurada na vida comunitária pode ser melhor
compreendida a luz da idiorritima, proposta por Roland Barthes em Viver junto (2003). Ele
fala de um “viver junto” em que cada um mantém o seu ritmo. Mas não o ritmo marcado
pelo relógio, o ritmo no sentido repressivo do mundo atual, que sujeita os indivíduos a uma
cadência cortante ou a uma implacável regularidade.
Barthes (2003) busca na etimologia da palavra, que vem de rythmós, o significado
original: interstícios, fugitividade do código. Já as relações de poder resultam no oposto, na
disrritimia/heterorritmia. Para exemplificar, ele utiliza a imagem da mãe que puxa um
garoto pequeno pelo braço, obrigando o filho a andar em um ritmo que não é o seu. Nas
comunidades idiorrítmicas, aquelas que não são formadas a partir do paradigma
genealógico, essa relação de poder desaparece. Cada um pode manter a sua
individualidade.
Barthes (2003) descreve o bem-indiorrítimico como uma grande individuação,
baseada nos seguintes princípios: a) objetivo comum (vencer, defender); b) consciência
dos limites do grupo; c) capacidade de integrar; d) ausência de subgrupos internos ou
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limites rígidos; e) cada um livre e importante e f) pelo menos três membros (relações
interpessoais). De acordo com essas premissas. Vanja, Fernando e Carlos compartilham o
bem-idiorrítimico.
Em algumas passagens de Azul-corvo (2010) esta configuração fica evidente.
“Éramos um mundo de compatibilidades, estávamos irmanados, nos equivalíamos – e onde
não nos equivalíamos, nos compensávamos”, diz a narradora sobre vínculo entre ela,
Fernando e Carlos (Lisboa, 2010, p. 157). A personagem descreve essa relação como uma
família improvável, multinacional, cheia de línguas diferentes e de sotaques diferentes da
mesma língua, com idade e preocupações em tese incompatíveis. E que, no entanto, “ali
estavam”.
O caminho trilhado por Adriana Lisboa (2010) nesse romance apresenta um
universo muito rico, desnaturalizando a relação direta entre transmissão genética e
aparência familiar. A narradora parte de uma fantasia em relação a sua origem. “Afinal, se
as pessoas não me forneciam detalhes, eu tinha todo o direito moral de providencia-los eu
mesma”. O encontro com a família biológica, no entanto, romperá com as expetativas
iniciais, colocando em xeque a ideia de transmissão genealógica.
Vanja chega primeiro a Florence, avó paterna que desconhecia a existência da neta.
Quando o parentesco lhe é revelado, a personagem fita a menina a procura de uma
semelhança física. “Claro que Florence procurava Daniel6 em mim. Eu me perguntava se
eu também teria o visto na foto do meu passaporte caso o tivesse conhecido, se o teria
reencontrado na amálgama genética do meu rosto, ou se a minha mãe não precisava dos
homens nem para isso.” (Lisboa, 2010, p. 190)
A narradora revelará mais tarde que a avó não encontrou nela características físicas
familiares e nem “a neta que pediu aos céus”. De uma só vez, tanto a ideia de semelhança
física quanto a projeção idealizada a partir da herança genética são descartadas. Florence
só encontrou algo muito tempo depois, conforme explica Vanja: “um traço qualquer no
sorriso, um milímetro de curvatura no lábio, que ela processaria ao longo dos anos
seguintes até um dia me dizer, definitiva: você tem o sorriso do seu pai” (Lisboa, 2010, p.
199).
Nos romances de filiação contemporâneos, a linearidade que evidencia infância e
morte em polos que orientam a vida, é substituída por narrativas fragmentadas. É nessa
descontinuidade, naquilo o que incomoda os personagens no presente, que reside a

6

Daniel é o nome do pai biológico de Vanja.
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necessidade de olhar para o passado não como alguém que o revisita, mas como alguém
que precisa resolver pontos obscuros. Entendo que esse é o ponto central, e que o
diferencia de outras formas de narrativas que envolvem o passado: não há cronologias,
nem saudosismo, nem tom memorialístico, nem narcisismo.
Barthes (2003) evidencia ainda que, na vida-moderna, o espaço é artigo de luxo.
Custa caro ter espaço, uma casa espaçosa, uma poltrona espaçosa em aviões. Assim, o que
se busca é resolver essa contradição: ter espaço e viver junto. Uma distância que não
quebre o afeto, seria essa a tensão utópica. Algo semelhante a “delicadeza”: distância e
cuidado ou ausência de peso sem perder o calor intenso da relação.
Ao final de Azul-corvo (2010), nove anos depois de Vanja chegar nos EUA,
Fernando estará morto. Carlos terá se mudado para viver com ela e ambos continuarão a
comunidade idiorrítimica, próximos o suficiente para mantes essa delicadeza que Barthes
(2003) menciona, mas com espaço necessário para viver cada um, o seu ritmo. “Eu me
mudei para o quarto que era de Fernando e o Carlos se mudou para o quarto que era meu e
com essas pequenas migrações ficamos”.
Entendendo a filiação como processo, a transmissão deixa de ser concebida como
inevitável ou automática, para ser entendida como construção. A narradora de Azul-corvo
(2010) terá encontrado algumas vezes Daniel, o pai biológico. Mas foi com Fernando, que
Vanja estabeleceu, de um jeito diferente do convencional, os vínculos de filiação.
A desconstrução da ideia determinismo familiar abre a possibilidade de
representações identitárias menos restritas. O meu objetivo nessa pesquisa é estudar as
configurações genealógicas imaginárias, utópicas, íntimas ou coletivas, maneiras outras de
conceber filiações na literatura contemporânea. Entendo que o indivíduo moderno desafia
o passado e a tradição, que ele considera obstáculos a sua liberdade pessoal. É uma
renegociação do legado. Nos romances de filiação, a genealogia tem um caráter paradoxal
de contestação e de legitimação.
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POR UMA LEITURA INDISCIPLINADA
Aline Paiva de Lucena*

Resumo:
Partindo da abordagem que compreende representação a partir do campo literário, tenho como foco um dos
quatro elementos que compõe esse processo: o leitor, principalmente sua capacidade de agenciamento diante
das representações a que tem acesso. Analiso dois romances, Obsceno abandono de Marilene Felinto e Solo
feminino de Lívia Garcia-Roza, — os quais fazem parte da coleção Amores extremos que tem como recorte,
além da temática amor, a autoria feminina — e a partir de uma perspectiva feminista e pós-colonialista,
proponho uma leitura resistente, indisciplinada como exercício de uma prática de descolonização do
pensamento, na análise dos papéis de gênero delineados pelas narrativas.
Palavras-chave: gênero, feminismo, decolonialidade, representação.

Quem nada a favor da corrente é peixe morto.
Iberê Camargo

Se em Um teto todo seu (1928), Virgínia Woolf chama atenção para a pobreza
material que cercava as mulheres, as impondo, assim, outros tipos de privações, dentre elas
a de escrever; três anos depois, em seu texto Profissões para mulheres, lido para a
Sociedade Nacional de Auxílio às Mulheres em 1931 e publicado postumamente em 1942,
Woolf volta nossos olhos para um empecilho agora incorpóreo, fictício, mas não menos
prejudicial, o anjo do lar7. Metáfora da conduta imposta às mulheres, (pelo menos àquelas
do grupo em que a escritora se encaixava), de pureza e obediência, a figura sorrateira desse
anjo torna-se a grande inimiga de Woolf, que, no instante em que essa ameaça sobrepor-se
entre ela e sua folha ainda em branco, a agarra pelo pescoço, estrangulando-a até a morte.
Recusar-se a seguir os conselhos sussurrados pelo anjo do lar é o gesto de desobediência,
de indisciplina que garante a Virgínia Woolf mais do que escrever romances e resenhas a
partir de seus próprios termos e experiência, a possibilita discordar, ter opinião, questionar,
ser dissonante.
Mas a indisciplina que, inicialmente, aparece como um ímpeto na construção do
pensamento/movimento feminista, que desenvolve-se na desobediência, na transgressão de
ficções que nos hierarquizam, subjugam, violentam, ganha não só cada vez mais força e
*
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Virgínia Woolf toma como referência o poema "Angel in the house" (1854), de Coventry Patmore, em que
enaltecia o amor conjugal e idealizava o papel doméstico das mulheres.
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visibilidade como também novos e funcionais contornos. Ultrapassando fronteiras,
cruzando diferentes áreas de conhecimento, o feminismo ergueu-se tendo como base essa
perspectiva transdisciplinar, uma vez que os discursos de dominação preocupam-se em
justificar privilégios e hierarquias, que estão presentes até em nossas dimensões mais
íntimas, cercando-se de argumentos travestidos de conhecimentos científicos, fatos
históricos, dados biológicos.
Com isso em mente, o que trago aqui é a proposta de uma prática indisciplinar,
unindo a conotação de desobediência, de voltar-se contra, presente na própria acepção da
palavra indisciplina, com a ideia de não se limitar à determinada área de conhecimento, de
não respeitar, fraturar fronteiras que separam, catalogam, hierarquizam conhecimentos.
Tendo como objetivo uma postura de resistência diante da leitura e análise das duas obras
literárias, Obsceno abandono, de Marilene Felinto e Solo feminino, de Lívia Garcia-Roza,
que formam o corpus deste trabalho, e tomando o conceito de representação dentro da
abordagem que busca compreendê-la a partir do campo literário, em que o leitor exerce
função primordial no processo, faço da capacidade de agenciamento do ato de leitura,
espaço de intervenção no discurso crítico, tendo como foco os papéis de gênero delineados
nas narrativas.
No desbravamento das fronteiras estabelecidas entre conhecimentos e disciplinas, a
literatura aqui será encarada não como um simples objeto a serviço dos discursos teóricos,
mas no sentido de ser igualmente um campo legítimo de debate, e extremamente frutífero
na busca de outras formas de pensar questões que não mais cabem ou nunca pertenceram a
certo lógica do pensamento. Nesse sentido, trago a ideia de pensamento liminar defendida
pelo teórico argentino Walter Mignolo (2003), que na procura de outros espaços e formas
de se conceber conhecimento, busca pensar a partir de lugares, perspectivas nãotradicionais.
O feminismo, como possibilidade de se efetuar uma leitura contracorrente, faz-se
presente aqui não apenas pelo foco nos papéis de gênero das narrativas, mas
principalmente por reiterar a necessidade de se driblar fronteiras, de efetuar "o corte
epistemológico nos blocos de saber/poder das disciplinas acadêmicas tradicionais" como
bem aponta Nelly Richard (2002, p. 168), pensamento esse partilhado com os estudos
descoloniais, do qual o pensamento liminar de Mignolo é fruto e com os quais os estudos
feministas têm muitos pontos e comum, ao ponto de hoje já falarmos em colonialidade de
gênero.
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Descolonizar o pensamento é um dos pontos de encontro das teorias de gênero,
feministas e descoloniais, mas infelizmente, ainda é comum encontrarmos quem encare as
teorias e teóricas feministas apenas como significantes de resistência e não como
produtoras de conhecimentos, o que cria novas configurações de saberes subalternos, como
bem aponta Claudia de Lima Costa (2010). O ganho maior tem se mostrado ao analisarmos
horizontalmente não só teorias, como também as práticas artísticas, espaços cada vez mais
procurados na busca de novas formas de conceber problemáticas, que é uma das atitudes
mais exigidas na prática feminista e decolonial, que desenvolvem-se na sua constante reavaliação, e a literatura tem sido um dos espaços procurados para se pensar em novas
possibilidades, fato reiterado quando listamos a grande quantidade de pensadoras, teóricas
feministas que são/foram também escritoras, poetas, Audre Lorde, Adrienne Rich,
Monique Wittig, Gloria Anzaldúa. Fazer da literatura lugar de debate, ao lado da teoria, da
política, é não só questionar a hierarquia estabelecida entre os saberes que reduz a
literatura a objeto dos discursos teóricos como reconhecer a dimensão política que lhe
confere o status de território de contestação de sentidos, quando não na escrita, na prática
de leitura.
Dizer a que veio e evidenciar o fato de que não há conhecimento desinteressado e
que os próprios interesses determinam os tipos de conhecimento foram uma das grandes
contribuições do pensamento feminista; Rita Terezinha Schmidt (1996), crítica literária
feminista, ainda classifica o conhecimento em dois tipos: colonizador e emancipatório,
adotados de acordo com o nosso posicionamento diante saberes a que somos apresentados,
é o conhecimento emancipatório que nos interessa aqui, a possibilidade de agenciamento
por ele garantida.
O conhecimento emancipatório constitui o sujeito como um agente ativo do
processo de sua produção/ reprodução... É um sujeito comprometido com o
contexto histórico-social e intelectual que o envolve, consciente de que os limites
epistemológicos do discurso e prática etnocêntrica e patriarcal são também
fronteiras enunciativas para outros discursos e práticas divergentes e dissidentes.
(Schmidt, 1996, p. 140).

Assim sendo, minha proposta de leitura resistente parte desse posicionamento
emancipatório, com o objetivo de compreender, por meio de estratégias interpretativas e
argumentativas, o funcionamento de tecnologias de poder nas representações construídas
por Felinto e Garcia-Roza, que como escritoras que compõem narradores que fazem
escolhas prévias a experiência ali representada, com o agravante de que ambas as obras
fazem parte de uma coleção, foram produzidas sob encomenda tendo como mote o amor e
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vendidas com o selo de autoria feminina em destaque; investigar os discursos ali adotados
e/ou questionados ganha ainda mais relevância.
Amor e desacerto8

Solo feminino, romance da escritora e psicanalista Lívia Garcia-Roza, narra a
história de Gilda, jovem de 26 anos, que mantém um caso com um homem casado, José
Júlio, mora com a mãe, que já quase não escuta, o que dificulta a já parca comunicação
entre as duas, e um tio depressivo, Lili. A trajetória de Gilda é marcada por sua incessante,
destrambelhada e infrutífera busca pelo orgasmo, que em sua vida torna-se sinônimo de
felicidade e acaba mostrando-se tão escapável e abstrato como essa. Porém, o desacerto de
Gilda não se limita a questões sexuais, faz-se presente, também, e talvez até
principalmente, na sua relação familiar, que parece sempre interpor-se em suas escolhas,
comportamentos, decisões.
Tendo como foco a representação dos papéis de gênero, minha leitura e análise de
Solo feminino centra-se na personagem de Gilda, protagonista e narradora, que tem sua
trajetória entremeada por questões de grande relevância para se pensar, e principalmente,
problematizar as possibilidades de gênero representadas, que, no romance, são construídas
a partir da família, esta funcionando não só como local de reprodução da tradição mas
também de questionamento dessa mesma tradição, como aponta Virgínia Leal (2010). A
falha de comunicação entre Gilda e a mãe, que têm nas palavras cruzadas o mediador das
tentativas breves e falhas de aproximação, é um dos indícios do fracasso do modelo
nuclear burguês de família.
Encontrei mamãe, revistinha de palavras cruzadas no colo; logo ao me ver,
perguntou se eu sabia o que era aspirante, onze letras. Pretendente, respondi.
Esperei que ela acabasse de escrever, sorrindo, e contei que saíra do emprego...
Mamãe continuava com olhos grudados na merda da revistinha e, antes que eu
continuasse a falar, perguntou se eu sabia o que era pavorosa, horrorosa. Tétrica,
respondi, e disse também que ela precisava exercitar seus neurônios, não eu.
Chateada, ela fechou a revistinha, perguntando o que eu queria que ela dissesse.
Que eu tomava as decisões e depois vinha me comunicar. (SF, p. 74)

Essa busca pelas palavras, metaforizada pelas palavras cruzadas, atravessa todo o
romance, que escrito com uma linguagem cotidiana, entrecortada pelas muitas distrações
8

Cada obra da coleção Amores Extremos leva, além do título comum, um subtítulo que especifica o tipo de
amor ali representado, amor e perda é o subtítulo do romance Solo feminino. Ainda investigo se os subtítulos
foram estabelecidos previamente ou dados posteriormente pelos autores.
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de Gilda, camufla-se atrás de uma superficialidade que, na verdade, é apenas aparente, pois
discute e, principalmente, faz críticas a modelos de vida e aos problemáticos papéis de
gênero. Como exemplo, temos Gilda que, num primeiro momento, pode ser reduzida a esse
ideário de mulher moderna, frequentemente trazido pela chick lit, uma mulher urbana,
profissional, independente, com uma vida sexual e amorosa ativa, diversificada e
permanentemente em crise. Porém, ao acompanharmos a trajetória de Gilda na busca de
um orgasmo, o que teoricamente aparenta transgressão, mostra-se como mais uma
poderosa ferramenta de controle e adestramento das vontades e desejos de nós, mulheres.
Conjuntamente com as relações familiares, o sexo é um dos eixos centrais da
narrativa, aparecendo como principal mediador das relações que Gilda estabelece com seus
companheiros, ou mesmo com os homens que ela imagina poder vir a ser, e com seu
próprio corpo, sempre visto voyeristicamente, de uma ótica erótica, "sou uma mulher
magnética, atraio todos para o meu âmbito; meu arrecife, minhas curvas setentrionais..."
(SF, p. 56), característica ainda sublinhada pela própria narradora na escolha de suas
roupas, "Demorei para escolher o que usar, quase todas as minhas roupas são curtas, leves
e transparentes; é o que importa, construir uma ilusão de nudez."(SF, p. 18), "vestida como
sempre, pouco pano, muito corpo." (SF, p. 69).
Considerando que a maneira de se viver a sexualidade é afetada por inúmeros
fatores, como gênero, raça, etnia, classe social, e que o prazer, os desejos sexuais são
promovidos, regulados pelo próprio discurso que é construído a partir de inúmeros
dispositivos, como sustenta Michel Foucault, que nos alcançam em nossas dimensões mais
íntimas; fazer do sexo aspecto tão central dentro de uma narrativa implica cuidados e
bastante suspeição em sua análise. Gilda, como personagem contemporânea, tem sua
sexualidade vivida sob o imperativo do gozo, como salienta Virgínia Leal (2010), uma vez
que o sexo, como defendido por Foucault, passou a ser peça chave na busca pela totalidade
e inteligibilidade de nossas identidades e corpos.
Se inicialmente, os dispositivos da sexualidade funcionaram de modo opressor,
cheio de restrições e interdições sutilmente instituídas, — para um grupo específico de
mulheres é claro, já que mulheres negras, por exemplo, tiveram seus corpos e sexualidade
expostos e usados de diversas maneiras —, hoje, o discurso que vende uma liberação
sexual mostra-se tão à mercê de interesses de controle dos corpos femininos quanto no
momento em que o imperativo imposto era o da castidade a mulheres, sendo apenas mais
uma forma refinada de circunscrever corpos, desejos e práticas sexuais das mulheres, o que
faz de Gilda produto dessa nova lógica, porém, Lívia Garcia-Roza, talvez por perceber a
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força e a presença da ideologia de gênero presente nas personagens e situações que
representa, traz uma narrativa fracassada em muitos aspectos, falhas de comunicação, a
própria busca fracassada por um orgasmo, evidenciam problemas na representação dessa
mulher, gera um incômodo, e incomodar parece sempre ultrapassar, mesmo que pouco, o
discurso patriarcal que tanto nos educou para sermos agradáveis, dóceis, anjos do lar.
Amor e perda9

Se boa parte das vezes o discurso da perda amorosa constrói-se a partir de floreios
de lamentações, pedidos de perdão ou acusações acompanhadas de vitimização ou
promessas futuras de seguir em frente, a narradora abandonada de Marilene Felinto, numa
fala despudorada, encara seu sofrimento de forma crua. No lugar de antíteses e metáforas
que tornem abstrato, floreiem seu sofrimento, toda dor é física, ganha corpo, é sentida na
carne, sangra. As acusações voltam-se para ela mesma, que num ato de responsabilidade
por seus sentimentos, arrepende-se de ter se enganado contra todas as evidência de um
abandono certeiro, inevitável. E se o significado de vulnerabilidade provém de fraqueza,
no relato da narradora, firma-se como um ato de coragem, mesmo que essa, para ela
atrapalhe tanto quanto a covardia.
Escrito na forma de monólogo interno, quase que num fluxo de pensamento, com
raciocínio interrompidos, frases que se repetem "De todas as pessoas que não me quiseram,
Charles foi o pior" (OA, p. 11), como quem rememora mentalmente fatos, regata histórias,
reconstrói diálogos e tenta explicar a si mesma, racionalizar sua situação de abandono, seus
sentimentos, "mas em que lugar do cérebro fica, afinal o arrependimento?"(OA, p. 13).
Sendo a dor sobretudo física, Felinto faz do corpo sua estratégia de representação, a
perda de que fala é totalmente corporificada, tudo é reconstituído, emana da e pela a
personagem-narradora, o corpo e seus sentidos são mediadores de todas as suas ações e
sentimentos, e é no embaralhamento dos dois que o texto ganha, mediante uma escrita
sinestésica, sua expressividade.
Meu desequilíbrio fatal é outro..., é dor nos pavilhões desertos dos meus ouvidos,
areia rangendo nos meus olhos... E eis que aqui estou eu remoendo um
arrependimento, como quem mastiga grãos de pipoca e só escuta isso: sua
própria mastigação, sua própria ruminação. (OA, p. 49-50).

9

Subtítulo de Obsceno abandono.
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O corpo delineado em Obsceno Abandono é um corpo concreto, que elimina
secreções, que reage fisicamente, tem febre, perde a fala "depois do abandono, a primeira
coisa que me acontece é que eu durmo mal e perco a fala" (OA, p. 20), mais do que
palpável, o corpo é cru.
Em me sinto com uma pessoa fuzilada, que tivesse um buraco aberto um vazio
violento — não um orifício destes como o da minha vagina, não. Uma dor. É
seco o buraco, é a perfuração de um tiro, tiro de bala, bala de arma, de fuzil. Não,
repito, não o orifício da minha vagina (hoje, aliás, amortecido, amarfanhado e
mofino como uma cadela doente). (OA p. 17)

O próprio arrependimento, que ultrapassa o sentimento de perda, é compreendido
como "uma espécie de não reconhecimento de si mesmo, uma espécie de loucura", que ela
insiste em perguntar onde se instala,
Tivessem descoberto a minha doença, o meu vício, a minha dependência, a
minha falta de lucidez, recomendariam logo um médico que jogasse um remédio
no lugar do meu cérebro onde de aloja o arrependimento", (OA, p. 76)
... meu arrependimento é tanto que é físico, é dor nos pavilhões desertos dos
meus ouvidos, areia rangendo nos meus olhos. Eu só me arrependo de ter
aceitado um homem que não me queria. Eu só me arrependo de ter ficado de
quatro, de ter me inaugurado para ele como uma virgem. (OA, p. 49)

Essa concretude do corpo vem ganhando cada vez mais força dentro das estratégias
contemporâneas de representação do corpo que, como afirma Maria Ester Maciel (2012, p.
78-79), que há uma tendência de
enfocar o corpo fora das diretrizes impostas pelo mercado, de forma a explorar
suas múltiplas potencialidades, enquanto uma realidade palpável e não apenas
como uma imagem. Nesse sentido, trazem à tona uma noção de corpo que desvia
da virtualidade para a concretude, da fixidez de sentidos para a mobilidade das
sensações. Um corpo feito de carne, osso e vísceras, que sofre, adoece, tem
prazer.

A escolha por essa concretude ganha ainda mais força e significado quando nos
recordamos que Obsceno Abandono é escrito sob a condição de se falar de amor, tema que
conjuntamente com a autoria feminina delimita a proposta da coleção da qual faz parte, o
que nos faz pensar nas implicações dessas duas escolhas, como se por serem mulheres,
estariam, essas escritoras, habilitadas a falar sobre o amor ? talvez por essa mesma
associação, que provém de um pensamento binário que hierarquiza homens e mulheres,
associando-os a outros pares, como razão e emoção, Felinto escolha falar do amor de
forma visceral, erótica, às vezes pornográfica, quando a intenção é de ferir a figura de
Charles, de quem foi amante, " Eu preciso é arranjar um novo macho, Charles, para enfiar
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o pau entre minhas pernas — devagar é claro, porque às vezes você me machucava" (OA,
p. 34).
É por meio dos sentimentos, que são sensações, que atravessam o corpo, que vai sendo
construído aos poucos, a medida que a dor, o arrependimento caminha sob suas "pernas
fracas que sustentam um corpo pesado e sozinho" (OA, P. 56), ascende para sua vagina
"hoje aliás, amortecida, amarfanhada e mofina"(OA, p. 17) , invadindo e compondo quase
que parte a parte o todo do seu corpo. Mas essa concretude, como estratégia, seria imune a
perspectiva voyeristica que transforma constantemente a anatomia feminina em um corpoobjeto? Falar de orifícios, secreções, despojar o corpo de toda noção de sacralidade e exibilo como um material qualquer é uma estratégia válida no questionamento do corpo como
imagem histórico-social e psicologicamente construída?
O corpo, como um dos instrumentos utilizados para se pensar teorias feministas, por
algum tempo evitado por ser compreendido como um dado biológico, é atravessado em
graus e formas diferentes por questões como raça, classe, orientação sexual, comporta-se
como uma categoria instável, que exige cuidado em sua análise.
Compreendendo o corpo como um artefato cultural, discursivamente construído,
acredito que tornar visível o que estava sendo invizibilizado seja uma prática transgressiva
válida, dessa forma, expor, assumir um corpo feminino, desafiando ideais de corpo
perfeito, reconhecendo sua realidade concreta, fazer do grotesco ferramenta da construção
de, como salienta Mary Russo (1986), alguns corpos, em certos contextos e espaços possa
ser, sim, uma manobra que imunize o corpo feminino à incorporação pelo o olhar que o
reduz à objeto, numa ação de desidentificação, desestabilizando ideais em torno da ideia de
um corpo feminino.
O corpo construído por Marilene Felinto parece ser um desses corpos, em certos
contextos e espaços possíveis, que consegue ser transgressivo, que problematiza a figura
do corpo da mulher. E a estratégia escolhida por Felinto atua não só desfigurando a
imagem do corpo feminino como fazendo de uma história de amor que leva o nome de
uma autora na capa, um incômodo.

Pensando o gênero nos termos de Teresa de Lauretis (1994), como uma categorial
relacional, as relações que as personagens de romances assumem são fundamentais para se
pensar as possibilidades de gênero representadas nas narrativas, o que só confirma o lugar
privilegiado da literatura de interferência na ordem social. Lívia Garcia-Roza e Marilene
Felinto, que além do fato de escreverem literatura, partilham da especificidade de serem
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mulheres fazendo literatura, que mesmo afirmando ou ignorando sua condição feminina no
espaço literário, são obrigadas a lidar com esse adjetivo, que é recorrentemente sublinhado
a cada vez que se publica um livro e cobrado a cada vez que se representa uma mulher em
suas narrativas.
Tanto Garcia-Roza quanto Felinto dialogam, por meio de suas obras, com questões
importantes da agenda feminista, como sexualidade e corpo, temas que envolvem questões
complexas, que são constantemente problematizadas e repensadas pelo pensamento
feminista, como o discurso biológico que frequentemente se interpõe nos debates acerca
desses temas, rebatendo esse corpo concreto, cotidiano, pelo qual somos identificadas,
determinando a forma pela qual cada uma de nós vivencia, lida com situações, pessoas,
lugares. Não ter a obrigação direta e estatisticamente eficaz, como fazem as políticas
públicas, de solucionar problemas enfrentados diariamente por muitas mulheres, faz da
literatura um local cheio de possibilidades transgressivas e questionadoras, ainda que
hipotéticas e epifânicas, ou talvez justamente por ser hipotética e epifânica, faça dela
apetrecho tão fecundo.
Quando aproximamos a palavra mulher à literatura, podemos compreender essa
mulher de duas formas, como aponta Susana Bornéo Funck (2011, p. 71), primeiro, a
mulher corporificada, real, fora da literatura, mas constantemente intrometendo-se nela,
somos nós, o questionado e constantemente posto à prova como grupo,

sujeito do

feminismo. A segunda mulher está nos textos, a mulher discursivamente imaginada,
representada e representante do nosso repertório de possibilidades e, infelizmente, de
ameaças ao projeto feminista.
Posicionando-me como esse sujeito do feminismo e olhando para essa mulher
dentro do texto, no caso, mulheres, Gilda e a mulher anônima de Marilene Felinto,
aproximando-as em seus fracassos particulares, observando seus desejos, escolhas, formas
de viver suas experiências de amor e desamor, noto que as narrativas tocam-se
principalmente em suas escolhas estratégicas, o sexo e o corpo, que esbarram-se,
entrecruzam-se em muitos momentos, dado que representar o corpo da mulher é
frequentemente, pensá-lo em torno do exercício da sexualidade e dos seus efeitos. Unidas
pelo papel de amante, pela recusa expressa da maternidade e por uma busca incessante e
fracassada, Gilda pelo orgasmo e a narradora de Obsceno abandono pela localização e
extirpação do arrependimento do seu cérebro, que ao final parecem dar-se pela mesma
razão, a vontade latente de ser amada.
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Da mesma forma em que corpo e sexo interferem-se em suas explanações, o amor e
o gênero parecem estar intimamente ligados, e talvez por essa razão tenhamos encontrado
estratégias narrativas que tentam escapar de uma ideologia dominante de gênero, uma vez
que o amor romântico, assim como o discurso médico, jurídico, biológico, serviu para
estipular comportamentos, regular desejos, adestrar corpos, desafiá-lo, seja mostrando seu
pior lado, do jeito mais cru e doloroso, como em Obsceno abandono, ou com uma
linguagem banal, superficial, medindo e avaliando sua existência por sua demonstração
mais prática, o orgasmo, como na narrativa de Gilda.

Certezas provisórias

Descolonizar o pensamento, em tempos contemporâneos, ultrapassa qualquer
barreira disciplinar, tendo de estar presente em toda as áreas e instâncias, sendo ato
constantemente pensado e repensado, não limitado a um domínio sobre uma classificação
racial, mas encarado como uma disposição política, engajada. Lutar pelo poder
interpretativo, como um dos principais objetivos de qualquer teoria marginal, torna-se
assim uma de nossas grandes armas na defesa de um projeto de descolonização do saber
eurocêntrico, o que faz de nosso poder de agenciamento na leitura de nossos objetos de
análise nosso instrumento de interferência no discurso crítico.
Ser indisciplinada é assim, a postura que nos é exigida na análise de nossos objetos.
Teoria, estética e política caminham constantemente juntas, são espaços de discussão e em
discussão, e as práticas artísticas, dotadas de uma dimensão política que lhes conferem não
só o poder de legitimar e sedimentar sentidos mas também faz dessas espaço de
contestação, têm papel fundamental nessa tarefa.
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A PERSONAGEM NO ROMANCE LATINO-AMERICANO
Amanda da Silva Oliveira*

Resumo:
A partir da constatação do campo literário brasileiro através das personagens de romances, metodologia de
trabalho criada pelo Gelbc, sob coordenação da Prof. Dra. Regina Dalcastagnè, o presente trabalho tem por
objetivo a aplicação do questionário adaptado para o levantamento estatístico em três obras - "O Senhor
Embaixador", de Erico Verissimo, "El Señor Presidente", de Miguel Ángel Asturias, e "El País de las
Mujeres", de Gioconda Belli. Através do mapeamento sócio-político-econômico dessas personagens, da
análise dos dados e da reflexão crítica nas questões sobre poder, violência e gênero, a proposta é poder
interpretar inicialmente o espaço latino-americano com obras que exemplifiquem a denúncia da opressão e da
violência.
Palavras-chave: poder, GELBC, mapeamento, literatura latino-americana.

A proposta metodológica de minha dissertação surgiu a partir da experiência vivida
ao longo de todo o período de mestrado (2013-2014), em que ingressei no Grupo de
Pesquisa em Literatura Brasileira Contemporânea da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (o GelbcRS), vertente do grupo originário da Universidade de Brasília.
Com base na pesquisa quantitativa desenvolvida pela Profa. Dra. Regina Dalcastagnè, a
partir do segundo semestre de 2003, na UnB, essa perspectiva de trabalho alia, além de
uma leitura de dados das Ciências Sociais, em enfoque sociopolítico das personagens, as
dimensões delas nas narrativas em questão, fazendo com que se pense a literatura como
elemento significante e significador do campo literário e social.
Além de nos encontrarmos, a leitura possibilita ao leitor a compreensão do que é
ser o outro (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 14), além de as próprias perspectivas sociais
muito diferentes entre si (p. 14) estarem presentes, englobando a proposta de pluralidade,
termo de Bakhtin, “não só (de) personagens e narradores(as), mas também seus(suas)
leitores(as) e autores(as)” (p. 14), num processo de legitimação de identidades. Por esse
motivo, o sentimento de estranhamento e de desconforto frente à ausência e/ou
apagamento de determinados grupos sociais nas narrativas, mais precisamente pobres e
negros na literatura brasileira contemporânea, motivou a pesquisa a ser realizada, dentro
do recorte temporal de 1990 a 2004. Para muitos, a primeira justificativa contrária ao
mapeamento seria a de que essa ausência é justamente uma forma de crítica, em que
houvesse uma possível representação da sociedade escolhida pelos autores. Mas
*
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Dalcastagnè questiona: “para fazer isso não seria preciso, muito mais que excluir esses
grupos de suas histórias, mostrar alguma tensão existente, provocada pelos que não
parecem estar ali.” (p. 15)
Se “ser invisível seria a qualidade de um objeto. [...] Mas talvez o reverso da
invisibilidade seja justamente a dificuldade de enxergar”, então estaríamos diante da ideia
de um direcionamento da observação, e muitas questões a serem pensadas poderiam ser
menos valorizadas em função de outras. Claro está que a ideologia de quem produz estaria
mais evidente que qualquer desejo artístico de criação, e que esta ideologia também
direciona aquilo que o leitor possa (ou não) perceber. Mais do que diversificar e libertar, a
literatura poderia trancafiar em seu campo semântico valores tidos como universais e
universalizantes, que definem quem pertence ao meio e quem deve não participar, fazendo
com que o campo seja contestado, uma vez que a evidência de que a diversidade esteja
sendo “suprida pela boa vontade daqueles que monopolizam os lugares de fala”. (p. 16).
Dessa forma, buscando uma democracia da/na literatura, e evidenciando a inclusão
como questão de legitimidade de grupos silenciados, a proposta objetiva da pesquisa não é
a de “policiar a atividade dos autores brasileiros” (p. 21), mas a de “indagar um conjunto
de obras” (p. 21), quais seus focos de abordagem, o que deixam de fora, qual a
representatividade de determinados grupos, não evidenciada sob uma perspectiva
qualitativa, mas de constatação e diagnóstico sobre o campo literário (neste caso, o
brasileiro), quadro este que não pode ser ignorado.
Essa invisibilização e esse silenciamento são politicamente relevantes, além de
serem uma indicação do caráter excludente de nossa sociedade (e, dentro dela, de
nosso campo literário).
De resto, fica nossa constatação de que a literatura não é neutra, não está “acima”
de outros meios de representação, como o cinema, o jornalismo ou a televisão, e
não é intocável. Nossa posição diante do texto literário não é de reverencia, mas
de crítica.(DALCASTAGNÈ, 2005, p. 22).

A partir do número significativo de 258 obras, em que foram fichados o total de
1245 personagens, de obras de 165 autores10, a pesquisa trabalhou metodologicamente com
dados quantitativo-estatísticos no paradigma indiciário nas ciências humanas, de Carlo
Ginzburg. “À leitura do livro, seguia-se o preenchimento de uma ficha para cada uma das
personagens mais importantes”, ficha essa que continha mais de 30 questões, cujas
respostas foram abrigadas no programa de computador Sphinx Lexica, para tratamento
10

O recorte da pesquisa consiste em selecionar narrativas do tipo romance, no período entre 1990 e 2004 das
editoras Companhia das Letras, Record e Rocco. Além disso, as obras da pesquisa deveriam ser
originalmente em português, e não serem classificadas como romance policial, ficção cientifica, auto-ajuda
ou infanto-juvenil.
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estatístico. Os dados “são a base a partir da qual a investigação se inicia”, não falando por
si sós, mas indiciando elementos cuja “reflexão crítica procura entender a realidade” (p.
28).
O trabalho pôde evidenciar que a discrepância entre quem participa e quem é
referenciado na literatura brasileira é enorme, e está diretamente ligada à origem social,
gênero, cor, etnia, classe social, etc. Se contra fatos, não há argumentos, os dados puderam
evidenciar quem tem voz de fala no discurso literário, e quem se cala, ou fala pela voz do
outro. Assim, as minorias, como mulheres, homossexuais, negros e pobres, viciados
químicos, deficientes físicos, entre outros, são de fato minoria nas narrativas em questão, e
configuram um espaço de exclusão e de reforço de estereótipos. Na busca por uma possível
legitimação no espaço para a consagração de determinada obra e autor, esquece-se muitas
vezes o mundo plural em que vivemos, em nome da bela arte, como se essa fosse a única
regra a ser pensada no fazer literário, e olvida-se quem sabe do principal: a literatura como
registro de uma sociedade heterogênea, libertária, que não só privilegia e acoberta, mas
também denuncia e desvela. Os silêncios, quando percebidos, revelam a injustiça e a
opressão da estrutura social na qual pertencemos. Apesar do processo de idealização, “o
discurso literário não está livre das injustiças de seu tempo” (p. 62), até porque ele está
pautado segundo estéticas universais de domínio e poder.
O problema de se idealizar a arte e a literatura é o que essa idealização acaba
escondendo. Negar a literatura como prática humana, presa a uma complexa rede
de interesses, é escamotear um processo em última instância autoritário: aquele
que define o que pode ser considerado literatura em meio a tudo o que é escrito
ou que se pensa escrever um dia (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 62-63)

Pensando a partir da premissa de que “falar por alguém é sempre um ato político”
(p. 16), a configuração do corpus da minha pesquisa se configura pela presença de autores
que refletem um posicionamento político, significativo e efetivo, em seus períodos
históricos de ocorrência. Meu principal questionamento, ao trabalhar com essas obras, era
o de como esses autores poderiam abordar os grupos sociais não-ouvidos latinoamericanos, essas vozes não escutadas, essa “minoria” que possui peso e vigor
representacional nos contextos, e nas narrativas em questão, mas que nem sempre são
“mostrados”. Isso se configura porque, além de escritores, os autores correspondem figuras
que evidenciam um caráter sociológico e político de suas épocas, sejam atuantes
significativamente, sejam vitimas do contexto opressor dos quais faziam/fazem parte. O
que chamamos ironicamente por minorias produzem e reformam a diferença, uma vez que
os romances abarcam tipos sociais de várias contextualizações diferentes para a
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composição do retrato histórico de época, mas, por vezes, ainda, sim, reforçam estereótipos
e legitima discursos de poucos em nome de muitos. “Esta preocupação com a diversidade
de vozes não é um mero eco de modismos acadêmicos, mas algo com importância política”
(p. 19), como bem reforça Dalcastagnè.
Em minha pesquisa, foram selecionadas três obras literárias que, ao meu ver, eram
representativas das temáticas sobre poder, violência e gênero. Apesar de um corpus muito
pequeno, dado a experiência obtida pela pesquisa na qual me baseei, ainda sim percebi que
a metodologia dos fichamentos era importante para que eu pudesse perceber elementos
concordantes e discordantes nas obras, que, em separado, poderiam me passar
despercebidos. Dessa forma, foram fichados, ao todo, 92 personagens, dos quais 36
pertenciam à obra O Senhor Embaixador11, de Erico Verissimo, 30 à El Señor
Presidente12, de Miguel Ángel Asturias, e 26 à El País de las Mujeres13, de Gioconda
Belli, por meio da ficha adaptada da pesquisa da Profa. Regina Dalcastagnè com 45
questões. As personagens, dentro dessa perspectiva, determinam a função do corpus de
análise pautado em um sistema que estabelece um campo de poder só possível de ser
investigada e reconhecida através da metodologia da análise quantitativa, por meio do
questionário.
Somente uma análise estrutural dos sistemas de relações que definem um
determinado estado do campo intelectual pode imprimir eficácia e verdade à
análise estatística, fornecendo-lhe os princípios de uma seleção dos fatos capaz
de levar em conta suas propriedades mais pertinentes, isto é, suas propriedades
de posição. (BOURDIEU, 2009, p. 186)

Interpretando através das evidências numéricas

Os três romances são organizados da mesma forma: escritos em 3ª pessoa, seus
narradores são onisciente e onipresente, apresentando temática política, com contextos das
internas do poder. Os protagonismos, que correspondem a 14% das personagens, definemse pela representação ou da realidade factual e de sua opositora (realidade desejada), como
nos romances de Erico e de Asturias, ou da realidade desejada já real, de Belli. A indicação
de protagonistas e coadjuvantes (85%) configura características do romance histórico,
reiterando a proposta dos títulos corresponderem à história de determinado personagem no
poder – o Embaixador, o Presidente, o país das Mulheres, a representação por uma
Presidenta.
11

A partir daqui, a obra passará a ser referida e indicada pela sigla SE.
A partir daqui, a obra passará a ser referida e indicada pela sigla SP.
13
A partir daqui, a obra passará a ser referida e indicada pela sigla PM.
12
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Por essas indicações de título, é impossível não relacionar as obras sob o
enfoque de gênero. Nesse aspecto, a questão mais importante é a de que só há certa
equiparação de personagens masculinos e femininos por conta da terceira obra, de
Gioconda Belli, ser mais da metade representadas por mulheres, número que se inverte
quando apontado os romances de Asturias e de Erico. No entanto, a representatividade
dessas mulheres nas três narrativas é significativa. Isso poderia supor a indicação de que
elas seriam apagadas socialmente das grandes histórias de poder e governo, até porque há
certo pensamento coletivo de se compreender esses temas como coisas de (grandes)
homens14, mas simbolicamente atuantes dentro das narrativas. O único problema reside no
fato de que as personagens femininas sempre são vistas pelo lado feminino, ou seja, são
sempre estereotipadas, e essa crítica só é feita na obra feminina feita por uma mulher. Por
exemplo:
a) Em SE, as mulheres representativas correspondem à secretaria da embaixada, feia,
mas amiga de todos, confidente e sabedora de tudo, e à amante do embaixador,
sensual e tomada como objeto de desejo pelos homens, tanto pelo marido quanto
pelo amante. Possuem representatividade narrativa, estão presentes em situações
significativas, mas desaparecem quando o espaço da embaixada é substituído pelo
de guerrilha: uma, em virtude da instabilidade da função na embaixada; a outra, por
loucura.
b) Em SP, a personagem Camila, filha do coronel acusado injustamente de assassinar
seu colega de governo, possui ascendência de importância ao longo da narrativa: no
início, é frágil, doente, sensível; ao final, acreditando ter sido abandonada pelo
protagonista, afasta-se da cidade e, sozinha, cuida do filho; além, dela, a
personagem Fedina, acusada injustamente de estar contra o governo, é torturada e
vendida a uma casa de prostituição.
c) É só na obra de Belli que as mulheres são indicadas como independentes e
importantes para o todo da narrativa, já que todo o país é governado por elas.
Poucos são os personagens homens significativos na narrativa, e por vezes
dispensados quando ações significativas. O interessante é justamente a exploração
do estereótipo feminino como direcionamento crítico da obra: elas tem o desejo de
limpar o país, cuidar de todos, feminizar a sociedade.

14

Diz Susan Sontag, em Diante da Dor dos Outros: “a guerra é um jogo de homens – a máquina de matar tem
um gênero, e ele é masculino”.
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Item gênero – estatísticas por obra:

Erico Verissimo

Miguel Ángel Asturias

Gioconda Belli

O estereótipo se mantém quanto à opção sexual. Nesse aspecto, o número de
heterossexuais se consolida como a maioria (92%), havendo alguns poucos casos de
homossexuais (3%), indefinidos (nos casos dos personagens Jorge Molina – em SE -, que é
assim apresentado ao leitor pela voz de outra personagem, e Juana de Arco – em PM -,
que após sofrer inúmeras violências sexuais, não se relaciona amorosamente com nenhuma
outra personagem) e não pertinente (este caso ocorre ao ser fichado personagens
masculinas e femininas, sem identidade relevante na narrativa, mas contabilizadas como
vítimas de tortura). Além disso, as personagens homossexuais aparecem nas obras de Erico
(2 personagens) e Belli (1 personagem), não havendo nenhuma em Asturias. Esse fato, no
entanto, pode ser explicado em virtude da intencionalidade da obra ser mais voltada à
denuncia da violência e da opressão, sendo a orientação sexual das personagens fator
secundário diante da vitimização de muitos deles pelo governo ditador.
Por outro lado, é importante salientar que o tema é tratado como tabu na obra de
Erico, em duas situações: na primeira, uma das personagens, chamada de Pederasta,
assedia a personagem Bill Godkin, em um passeio deste por um parque no centro de
Washington, lugar de busca e de encontro – “Bill Godkin não podia compreender por que
razão – se é que a razão entrava na história – os desviados sexuais de Washington haviam
escolhido para seus encontros amorosos aquela praça a tão pequena distancia da Mansão
do Executivo” (SE, p. 07); na outra, a personagem homossexual dessa narrativa, Titito
Villalba, é o estereotipo de efeminado, alcoviteiro na relação entre o Embaixador e Miss
Andersen, mas não aceito por este como funcionário da embaixada. No contraponto, em
PM, em relação direta com as questões referentes ao gênero, evidenciadas anteriormente,
apresenta a personagem Martina Meléndez muito bem resolvida em sua homossexualidade,
e respeitada por todos: inclusive, é ministra do governo de Viviana Sanzón. O quadro
apresentado, portanto, reforçaria o preconceito social de aceitação de mulheres
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homossexuais, mas a de repudio de homens, mas não só isso. Evidencia também o período
histórico em que as obras se encontram e o consciente coletivo de discussão e/ou
inaceitação do tema, afinal, a obra de Belli é contemporânea a toda gama de discussão de
respeito ao direito dos homossexuais, e a obra de Erico localiza-se no espaço temporal de
1965, em que a intolerância a esses casos era comportamento comum.
Já a cor da personagem marca a questão territorial latino-americana, pois a
grande maioria das personagens apresenta descendência mestiça/ indígena (73,9%), sendo
a porcentagem de brancos basicamente descendentes de europeus (e, portanto, nãolatinos). As duas únicas personagens negras, no entanto, apresentam-se como coadjuvantes
e marcados pela subordinação social, ambos como vitimas do sistema15, e por vezes
hostilizados, como é o caso em O Senhor Embaixador. Aqui, a latinidade também é
sinônimo de pertencimento ao espaço geográfico dos países em questão, sendo o branco e
o negro considerados como estrangeiros.
Outro ponto bastante interessante refere-se ao tema de migração, o que reforça a
ideia de ascensão social numa nova terra, e o sentido remetido à fronteira como espaço
físico carregado de significado. Essas ocorrências estão mais em O Senhor Embaixador,
até porque há um deslocamento das personagens de Sacramento para Washington, pessoas
essas que evidenciam indicações do ditador para representação política externa do país, na
capital norte-americana. Os sentidos de deslocamento de fronteiras em O Senhor
Presidente são daqueles poucos que podem se desvencilhar do grotesco e cruel governo,
privilégio de poucos, e inalcançável pela maioria, em virtude da opressão ditatorial. Em El
País de las Mujeres, no entanto, não há a necessidade da retirada a não ser para retornar ao
país com novas perspectivas de melhorias e renovações do governo para o povo.
Diferentemente das obras dos autores, a migração em Belli não tem a carga de recomeço
ou de liberdade, pois já se vive essas realidades em seu espaço, denominado Fáguas.
Vejamos os dados separados por obra:

Item migração – estatísticas por obra:
15

Em SP, a personagem Viúva, mendigo; em SE, a personagem funcionária do pai de Glenda Doremus,
acusado de estupro e espancado até à morte por conta disso.

Anais do Fórum dos Estudantes

● 39

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

Erico Verissimo

Miguel Ángel Asturias

Gioconda Belli

Representativamente como países em formação, que passam ou sobrevivem
ao meio ditatorial, as personagens que movem a narrativa e as possíveis mudanças são na
maioria adultas, os ditadores são maduros, o que evidencia certa necessidade de
rompimento com velhos padrões de governo para emergir a jovem democracia. A
ideologia de que a energia motivadora para a mudança social do país vem com novas
gerações se configura perfeitamente nesses dados, como uma forma de negar os padrões
tradicionais de violência a favor da perspectiva democrática da América Latina para todos.
Nos tópicos referentes à Condição física e psicológica e sobre os atos de
violência, os dados são bem expressivos e significativos para inúmeras discussões sociais
bastante importantes. Em primeiro, porque o número de perturbados mentais que aparecem
nos romances correspondem a 12% das personagens, e de quase 10% de doentes e/ou
deficientes físicos; em segundo, porque 38% das personagens sofrem algum tipo de
violência, contra quase 30% que cometem. Nos três romances, o número de vítimas é
sempre maior do que o dos responsáveis, no entanto, sempre muito equiparados, e por
vezes os mesmos personagens dos dois lados do processo, conforme as ocorrências
narrativas da obra.

Item violência – estatísticas por obra:

Erico Verissimo

Miguel Ángel Asturias

Gioconda Belli
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Ato de violência

sofre

comente

TOTAL

Violência Simbólica

7

5

12

Tortura

6

4

10

Fuzilamento

3

2

5

Violência sexual

2

2

4

Acidentes

2

1

3

Acusações injustas

5

1

6

Atentados

1

2

3

Emboscadas/Traições

1

3

4

Assédio Sexual

0

1

1

Violência Doméstica

2

2

4

Ditador

0

3

3

Cafetina

0

1

1

Preso

6

0

6

Guerrilheiro

3

5

8

Violência Física

4

1

5

Exilado político

1

0

1

Atos de violência e suas ações

Em elites, não há uma lógica de pertencimento à elite política ser também da elite
intelectual, e, sim, marcadamente, uma separação entre poder por competência e poder por
violência. Nos casos dos ditadores revolucionários (SE e SP), ambos são elite política, mas
não representam, segundo o padrão de cada narrativa, a uma elite intelectual, como nas
representações do embaixador, o latino exótico, e do ditador presidente, como bêbado. Isso
muda na narrativa contemporânea de Belli: sua personagem presidenta, Viviana Sanzón, é
eleita pelo poder da palavra, uma vez que denunciava, como apresentadora de programa de
TV, os crimes praticados pelos então poderosos do país.
Assim, os dados apresentam os mesmos números para a presença de pertencentes à
elite política e para a elite intelectual, mas não correspondem, em maioria, aos mesmos
personagens. Nas narrativas, há uma clara identificação entre elite intelectual com
pensadores, formadores de opiniões, em muitos chamados intelectuais, mas nem sempre
eles estão nos postos de poder, porque seus julgamentos são sempre de oposição à ditadura
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e à violência, ou quando estão, no caso de El País de las Mujeres, é justamente essa a
negação desse padrão de governo.

Item elite política – estatísticas por obra:

Erico Verissimo

Miguel Ángel Asturias

Gioconda Belli

Item elite intelectual – estatísticas por obra:

Erico Verissimo

Miguel Ángel Asturias

Gioconda Belli

Sobre o padrão formal da língua, vale ressaltar que as obras em espanhol
apresentam variações regionais do idioma padrão (em SP e PM) como marca do espaço
geográfico da narrativa, e, na obra em português (SE), busca-se um registro da
regionalidade em certos personagens, como características da manutenção da língua-mãe.
Além disso, a contaminação por idioma estrangeiro é bem forte em SE, e dá-se ou pela
migração do trabalhador na nova terra, ou por posição de status, de mostrar conhecer
outras línguas, ambos uma espécie de afirmação de pertença a culturas determinadas (do
lugar migrado, do lugar desejado).
Neste aspecto, a certa equiparação entre estrato social de elite (25%), de classe
média (40%) e de pobreza (31,5%) se reflete pela instabilidade das narrativas sobre o meio
político das personagens, e o quanto o status de poder está diretamente relacionado ao
padrão de vida propiciado pelos cargos. Como os três personagens de regência do governo
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chegam ao poder através de conquista, seja democraticamente seja pela força, mostra-se a
busca do personagem pela ascensão de mudança do que está imposto, espaço este em que
não pertencem. O levantamento desse item reflete a possibilidade de liberdade e/ou
afinidade para/com o governo. Em SE, Erico apresenta claramente aqueles que não
concordam com a ditadura de Sacramento, marcando os aficionados em “direita/esquerda”,
e os pró-democracia e liberdade em “centro”. Nessa característica, está clara a própria
postura do autor na ideologia social de mundo no qual a obra se mostra exemplificada,
como ele bem verbalizava em entrevistas16. Já em SP, Asturias apresenta a maioria como
“direita”, sobretudo, porque os mesmos não tem “direito” de serem de outra forma, pois
são exterminados e/ou desaparecidos. Em PM, Belli, no entanto, muda a crítica: a
representação da maioria a favor do governo justo e honesto, em que a minoria contrária
representa o atentado à presidenta, o complô, a conspiração, no desejo de que o poder volte
às mãos de poucos e que a tradição latino-americana, originada na colonização europeia,
de violência e injustiça social, perdure.
É justamente a temporalidade histórica outro dos aspectos dos dados que
corroboram os posicionamentos narrativos dos autores e as ideologias destes nas obras e
seus retratos sociais. Ela indica o período temporal pensado inicialmente para a proposta de
estudo, pelo ano de publicação das obras. (1930, mas Asturias escreve desde 1922, – 1965
– 2010). Há claramente um período de extensa predominância de libertação dos povos
latino-americanos, em suas independências, equiparadas à própria história do Brasil. Os
períodos de ditadura são exatamente relacionados aos anos de publicação das obras de
Erico e Asturias, além de servirem de atmosfera temporal também dentro da narrativa.
Manteve-se, no entanto, os marcos históricos brasileiros no questionário, em virtude da
relação direta que se possa ter em relação à compreensão temporal, seguindo o modelo
consolidado de fichamento do Gelbc.
E, no último elemento de interesse de estudo, o desfecho das personagens
reforçaram resultados significativos ao fator violência. Apesar de loucura, assassinato e
outro tipo de morte corresponderem a 23,8%, a realidade em sua maioria configuraria
positivamente a possibilidade de novos caminhos para os envolvidos nas ações de poder e
uma possibilidade de renovação da justiça social a todos.

16

Para tanto, a obra “A liberdade de escrever” apresenta exemplos bem marcados desse discurso de Erico
Verissimo. Nessa compilação, cuja organização é da Profa. Maria da Glória Bordini, são apresentadas
entrevistas do autor sobre os temas de seus livros, política e sociedade brasileira, no período entre 1965 a
1975.
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Algumas conclusões iniciais

Os dados quantitativos das personagens latino-americanas revelam muitas
concordâncias com a pesquisa das personagens dos romances brasileiros, no que tange aos
subalternos, por exemplo. De fato, as três obras em análise evidenciam situações de
determinado período em contextos de ditadura, ou de transição desta para o meio
democrático; entretanto, a ideologia autoral para novas e positivas perspectivas para o
povo mantém aberto o abismo entre falar por e dar-lhes voz, conforme perspectiva de
Spivak, em Pode o subalterno falar?. Apesar das narrativas apresentarem propostas/
alternativas possíveis e/ou imaginadas de uma realidade social marcada pela violência,
ainda sim o povo segue sendo o elemento ausente nas próprias narrativas: obras que falam
do povo, mas que os ausenta. Além disso, a contextualização do espaço como interno do
poder, como um registro do cotidiano de governos e/ou ditaduras, evidencia que são
poucos os que estão localizados nesses espaços, e que podem ser os únicos com chances de
sobreviver. Características de romance histórico, essas narrativas evidenciam os grandes
nomes e os heróis de cada uma delas, em detrimento do esquecimento das historias
menores dos indivíduos menores socialmente, em se tratando de posições de poder. No
entanto, há predomínio de um desejo dos autores de certo englobamento de todas as classes
sociais e suas heterogeneidades, como marca também desse tipo de romance.
Para os elementos dos quais me proponho a analisar em minha dissertação,
violência e gênero, as três narrativas representam muitos pontos interessantes para
discussão e crítica, e isso só foi possibilitado em virtude da metodologia ter sido aplicada
pela pesquisa quantitativa. A análise de dados possibilita subsidiar melhor as leituras,
porque ela estabelece os parâmetros iniciais que nossa leitura evidenciou, para uma melhor
noção dos pontos que possuímos para trabalhar, e usufruir deles na melhor clareza da
crítica e da discussão dos temas propostos pela problemática da pesquisa. Além disso, os
indícios solidificam certa objetividade de estudos frente aos elementos subjetivos dos
estudos literários, algo que torna concreto as imagens representacionais das narrativas
lidas.
Em outro ponto, percebo que a seleção do corpus abre espaço de debate às
teorias sobre governos dirigidos por homens e por mulheres. Asturias pregava a justiça de
posicionamento; Erico, a liberdade, sempre, e a contra-violência; Belli, a feminização da
política. E em último, a evidência das características sociais segundo seu entorno histórico
temporal, nestes casos ditatoriais e violentos, para a transição desses ideias até nossa
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contemporaneidade, refletindo sobre os comportamentos sociais e conferindo-lhes a
qualidade de espelho social do poder do Estado, das possibilidades de justiça social, e do
reconhecimento do indivíduo como caráter modificar desses contextos de significação.
Em um espaço onde cada vez mais a mulher tenha que justificar suas
posições, delimitar seus espaços e exigir a respeitabilidade que deveria ser obrigatória, as
questões relativas ao gênero ainda necessitam de muitos avanços. Muitos dizem ser
exagero certas manifestações sociais em que a mulher possa ser subjugada, mas tão
naturalizados estão certas condutas que já é difícil as conquistas de espaço simplesmente
pelos talentos pessoais. Na própria narrativa, as mulheres, mais do que divulgar suas
ideias, precisam buscar espaços específicos para que essas ideias possuam efeito positivo.
Homens não precisam reforçar estereótipos masculinos como elementos de dominação e de
superioridade, porque seus estereótipos já configuram esses sentidos.
A representação do poder nos romances indica as derrotas das ditaduras em
prol da libertação política de um país. Tendo SP um pano de fundo caricata e de deboche, a
figura do presidente nada mais é que uma alegoria do submundo da opressão social através
da violência, e as libertações dos presos políticos identificam as fendas de mudança nesse
muro opressor. Em SE, os fuzilamentos simbolizam o apagamento das velhas ditaduras,
mas também as repetições políticas do sistema que, trocando seus personagens, segue
sendo igual. De nada adianta a mudança de governo por meio de revoluções, se a violência
perdurará, e a morte é mero símbolo de exemplos de conduta, mais que preceitos de
justiça. O reforço do habitus das ditaduras interfere nos mundos possíveis sociais que PM
busca transformar. Na obra, a opressão dá lugar à reeducação cidadã dos indivíduos, e o
campo de sentido social muda o habitus opressor por uma utopia de igualdade. O respeito à
liberdade - e a própria aplicação dela na vida dos latino-americanos - é uma conquista de
toda a América Latina, e através do campo literário da Guatemala, do Brasil e da
Nicarágua a conquista desse território funde-se nos desejos de exercício cidadão sem
amarras nem opressões, pelo menos no que se trata de ficção.
A atmosfera dos romances, portanto, estabelecem, em primeiro, os muros
políticos erguidos pelos ditadores latino-americanos, seus desejos egoístas e violentos,
numa atmosfera social marcada pela riqueza de poucos em detrimento de muitos. Um povo
pobre, sem conhecimento, oprimido e de vivências desiguais entre si corresponde as faces
latino- americanas da conquista espanhola, e dos domínios territoriais dessas repúblicas
como espaços de exploração e de escravidão do povo. Os gritos de liberdade são
silenciados pela tortura e pelos abusos de poder; no entanto, os ecos indicam os rumos
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democráticos que essas repúblicas latinas devem - e merecem - conquistar. Mais que uma
experiência de vida, as representações dos contextos narrativos viabilizam a riqueza do
autor como o responsável pela denúncia de opressão, na busca pela igualdade de todos,
pelo respeito e pela identidade. Mais que utopias, as narrativas de Asturias, de Erico e de
Belli indicam representações ficcionais de uma realidade que, de fato, existiu, cujo
pagamento exigiu a vida de milhares de latino-americanos que só desejavam o direito de
serem ouvidos, além de indicarem que o pertencimento social, mais que qualquer outra,
estabelece quem está no poder, e quem dele está excluído.
Como se vê, justiça social para todos é algo que desempenha papel
fundamental na vida também de todos. Os fins das personagens de Asturias, de Verissimo
e de Belli correspondem a todos nós, homens e mulheres, que por vezes somos vítimas de
um sistema governado por poucos para poucos. O que se busca não é uma fantasia, mas um
direito de melhores condições sociais, pautados em regras cujas limitações mais excluem
do que acolhem. Nesse sentido, tem a literatura de, por mais que não seja a realidade fatual
do cotidiano, ainda é uma realidade possibilitada às nossas crenças pessoais.

Referências bibliográficas
DALCASTAGNÈ, Regina. “A personagem do Romance Brasileiro Contemporâneo”. Disponível
em http://www.gelbc.com.br/pdf_revista/2602.pdf, acesso em: agosto de 2013.

Anais do Fórum dos Estudantes

● 46

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

A NOSSA TERRA, A NOSSA VIDA, A NOSSA GENTE:
EPISTEMOLOGIA POÉTICA DE SALETE MARIA DA SILVA
Bruna Paiva de Lucena*

Resumo
O conceito de experiência desenvolvido no âmbito das teorias feministas e o conceito de verdade elaborado
no campo dos estudos do folheto de cordel são importantes para se compreender a obra da cordelista Salete
Maria da Silva. Ao propor epistemologias que se constroem a partir da observação, da vivência e da
experiência da realidade, essa autora defende a experiência da vida como uma potência que significa tanto a
realidade da vida quanto a realidade da arte, sendo suas obras espaços de construção estética, política e ética.
Palavras-chave: cordel; Salete Maria da Silva; interpretação
Eu sou a mosca
Que pousou em sua sopa
Eu sou a mosca
Que pintou pra lhe abusar
Raul Seixas

Os protestos que aconteceram em Santiago, no Chile, no dia 11 de abril de 2013,
nos quais mais de cem mil pessoas, em sua maioria estudantes, reivindicaram uma
educação pública, gratuita e de qualidade, tinham por marca a frase “Creemos en la utopía
porque la realidad nos parece imposible”. Desde então, essa afirmação pode ser lida em
diversos muros e manifestações populares de inúmeras cidades espelhadas pela América
Latina.
Figura 1 – Muros pichados com a frase “Creemos em la utopía porque la realid nos parece
imposible”

Fonte: Google Images17
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Disponível em:
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A inversão semântica em que se assenta o significado desse pensamento, a utopia
(impossível) seria o possível e a realidade (possível) seria o impossível, questiona a
legitimidade do que tradicionalmente se entende por realidade e por utopia, com a
finalidade de propor um ideal de acordo com o qual a crença em uma utopia substitui a
possibilidade de convivência, e porque não dizer conivência, com determinada realidade,
supostamente impossível de ser vivida pelos que a questionam.
No cordel “O milagre travesthriller: a história da travesti que (com fé) engravidou”,
de 2010, a cordelista Salete Maria propõe justamente um alargamento de uma realidade
opressora, por meio do milagre do discurso – a criação de outras realidades, sejam elas
possíveis ou impossíveis.

Figura 2 – Cartazes de divulgação da pré- estréia do filme.

Fonte: Página do filme Travesthriller no Facebook18.

Nesse filme-cordel, narram-se as gravações de um curta-metragem de suspense
cujo argumento consiste na saga da travesti Shirley Dayanna para engravidar. A realidade
criada por Salete comporta uma travesti que menstrua e clama a Deus uma ajuda, fazendolhe orações e promessas.
Subindo a Serra do Horto
Ao som do 'baby pirei'
Com seu olhar absorto
Curtindo seu happy day
Ao lado da comitiva
Desfila ela, a diva
Orgulho da causa gay
18

Disponível em: <https://www.facebook.com/Travesthriller?fref=ts>. Acesso em: 2 out. 2014.
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De baby-look brilhosa
E mini-saia rendada
Com sua bota estilosa
E a cabeleira dourada
Beijando o seu amor
Ela entoa um louvor
No meio da romeirada
Parando nas Estações
E agradecendo com fé
Balbuciando orações
Cumprimentando Seu Zé
Jogando beijos no ar
Ela acena sem parar
Pra bicha, home e muié
O filme é encenado
Nas ruas de Juá City
O povo tá encantado
Com o tal enredo beat
O roteiro é a história
Da neta de Dona Glória
E filha de Idelzuíte
Trata-se duma promessa
Que Shirley Dayanna fez
Assim a cena começa
Em Dois Mil e Dezesseis
O Milagre Travesthriller
É dirigido por Muller
E fala de gravidez (Silva, 2010).

Shirley Dayanna, no intuito de engravidar, acessa diversas instâncias: faz promessa
a Nossa Senhora da Conceição, clama a Deus, procura um advogado a fim de que recorra a
Justiça dos homens a seu favor, vai a um grupo de apoio a livre orientação sexual de sua
região, a uma benzedeira, consulta a opinião de uma amiga feminista e, por fim, na estante
dessa amiga, pega um livro de bruxarias “As Bichas Madres de Aurora”, que a ensinam a
utilizar o poder da mente par conseguir o seu feito. E dito e certo, após realizar as bruxarias
descritas nesse livro, Shirley Dayanna engravida!
Nesse cordel-filme, são trazidos diversos discursos: o religioso, o institucional, o
acadêmico, o militante, o místico e, principalmente, o discurso ficcional, responsável por
aglomerar todos os outros discursos e sendo o único que possibilita a efetivação do milagre
desejado por Shirley Dayanna.
Inspirado declaradamente pelo teatro do absurdo e do insólito de Eugène Ionesco, o
cordel, recheado de muito humor e jogando no ventilador críticas a todas essas instancias
discursivas, uma vez que relativiza a efetividade desses discursos na compreensão do
desejo de Shirley, coloca-se como um lampejo em face da impossibilidade da realidade,
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buscando trazer compreensão onde, para os discursos da realidade, há incompreensão e
absurdo. Até mesmo sua amiga “feminista entendida” a repreende:

Shirley, você tá pirada
Perdeu a noção de tudo
Deixe dessa palhaçada
Deus pra você está mudo
E o Padre Ciço Romão
Não lhe dará atenção
Tudo isso é absurdo!
Para que engravidar?
Nestes tempos pós-modernos!
Todas querem abortar!
Leia aqui nos meus cadernos!
Quando eu penso que vocês
São as radicais da vez...
Defendem mitos eternos
Já que quer ser genitora
Porque não faz adoção?
Hoje a lei é promissora
Basta uma petição...
Minha filha, se oriente
Seja mulher diferente
Deixe de esculhambação (Silva, 2010).

Nesse trecho do cordel, temos, em primeira pessoa, o discurso da amiga feminista
entendida. Há também outros: o de Deus, o de um advogado, o de um militante LGBTT e o
de uma benzedeira. Todos são unânimes em afirmar a impossibilidade e o absurdo do
intento de Shyrley Dayanna,o qual, no entanto, se concretiza na ficção do filme-cordel. O
jogo entre realidade possível e utopia impossível é virado, mesmo que apenas
ficcionalmente.
Em um mundo de discursos e pensamentos muitas vezes condenados a perpetuar
histórias únicas e generalizantes, reprodutoras de normas universais e universalmente
aceitas, a ficção criada por Salete propõe-se a não ignorar a possibilidade da ficção de
inventar histórias possíveis ao pensamento, e ao questionamento de pensamentos. O filmecordel cria um mundo que aceita excessos, exceções, descabidos, conforme as ideias do
filósofo Hilan Bensusan, em Excessos e exceções: por uma ontologia sem cabimento.
Nesse sentido, talvez a ficção pudesse ser compreendida como um espaço de interrogações,
inclusões, deslocamentos, associações, enfim de realidades e utopias que alargassem os
discursos, o mundo e os pensamentos.
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Salete arrisca-se, coloca-se desafiadoramente entre as teorias queer e as
essencialistas, sendo, predominante, contudo, uma dicção humanizante para com a
protagonista do filme-cordel e um tom ironizante em relação aos discursos que a cercam e
que não conseguem dar conta das possibilidades da existência. A terra, a vida e a gente de
Shirley Dayanna não a acolhem em sua saga de gerar um filho, apenas após a
concretização do milagre elas a congratulam.

Assim se deu o milagre
Travesthriller sensual
E cachaça com vinagre
Foi a poção magical
Shirley Dayanna feliz
Foi à missa da matriz
Numa entrada triunfal
Desceu as ruas do centro
E o povo todo aplaudindo
Ela sentia por dentro
O menino se bulindo
Era sua apoteose
Nem lembrava da neurose
Que antes vinha sentindo
A notícia se espalhou
Como água na ladeira
Shirley mal engravidou
E o boato já na feira
Todo mundo interessado
No novo mito gerado
Nesta terra milagreira
Virou capa de jornal
Da Palmeirinha ao Sudão
Na mídia internacional
Rádio e televisão
Até o Barack Obama
Enviou um telegrama
Festejando a ocasião
O prefeito da cidade
Mandou congratulações
Mais de mil autoridades
Fizeram bajulações
Ouviu-se o bispo dizendo
Que o feito era tremendo
Digno de celebrações
A gravidez mais falada
Desta era milenar
Muita tese elaborada
Tentando tudo explicar
Cafuçu fazendo intriga
Falando mal da amiga
Mas querendo o seu lugar (Silva, 2010).
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O filme-cordel termina com uma visão panorâmica da cidade de Juazeiro do Norte,
Ceará, a Juá City de Padim Ciço Romão, havendo a integração do espaço, das pessoas e da
protagonista Shirley Dayanne, ressiginificando-se a tradição da poética do folheto de
cordel de narrar a terra, a vida e a gente. Outra característica tradicional do folheto de
cordel que é ressignificada pela cordelista é o conceito de verdade trabalhado nessa obra.
Segundo a estudiosa Ria Lemaire, os poetas e cantadores da oralidade “reivindicam
incessantemente a verdade como característica principal da palavra proferida”,
apresentando-se como “testemunhas da verdade” ( Lemaire, 2011 ,p. 294), sendo o folheto
de cordel “muito mais do que a literatura e muito diferente dela” (Lemaire, 2011, p. 297).
À poética de Salete Maria, contudo, aplica-se apenas em parte essa concepção, visto que,
ao passo que a cordelista reivindica as idéias de testemunho, porta-voz, categorias que
distinguem essa poética da mera ficção, ela também radicaliza com a própria ficção,
fazendo não só ficção, mas uma ficção insólita e absurda. No Post Script do folheto, diz:

As fontes bibliográficas?
É simples, amigo meu...
São as histórias fantásticas
Que a vida me ofereceu
De bêbo, puta e doutor
Beato e embolador
Viado, índio e ateu!

A cordelista, ao mesmo tempo, alinha-se e desalinha-se à tradição do folheto de
cordel, assim como aproxima-se e afasta-se da realidade, construindo um mundo de
possibilidades e utopias. Da mesma forma, Salete traça uma perspectiva sobre o conceito
de ficção que se distingue do valorado e disseminado pelo campo das letras. Para a autora,
a ficção cordelística relaciona-se diretamente à poesia e à política, sendo uma produção
que visa ao ativismo político. A dicção militante de Salete, entremeada por muito humor e
ironia, é posta em defesa dos direitos de minorias, configurando-se como forma de
resistência discursiva e teórica e uma forma de “apontar ou fazer emergir regiões de
conflito, como forma de intervenção suplementar (no sentido derridiano) em espaços de
integração e consenso”.
Nesse contexto, a obra de Salete é um local de desafio e de questionamento de
realidades possíveis e impossíveis, questionando, desmontando, desconstruindo e
intervindo, forçando a “mútua implicação” (Viveiros de Castro, 2002, 119) de instancias
discursivas, assim como a mútua implicação de modos de existência.
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A potência da existência da obra de Salete é estética e política e não afirma a
autoridade de uma hegemonia, não a reconhece como referencial e não reforça o seu poder
em um sistema, mas realiza o que Rita Terezinha Schmidt chama de pensar “as próprias
margens” – e “não da e na margem, o que viria a ser uma forma de colonialismo cultural”
(Schmidt, 1996, p. 115).
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE VANJA EM AZUL-CORVO, DE
ADRIANA LISBOA
Camila Gonzatto da Silva*

Resumo:
O presente artigo analisa a relação da personagem protagonista, Vanja, do livro Azul-Corvo de Adriana
Lisboa, com o espaço. A análise tem como base teorias contemporâneas relacionadas ao espaço e ao lugar,
provenientes da geografia, antropologia e sociologia.
Palavras-chave: espaço, lugar, literatura, Azul-corvo.

“O ano começou em julho. O lugar era estranho. O suor corria por dentro, por trás
da pele – eu suava e meu corpo continuava seco. Era como se o ar fosse duro, sólido, um ar
de pedra.” (Lisboa, 2010, p. 11). Assim começa o romance Azul-Corvo, de Adriana Lisboa,
publicado pela primeira vez em 2010 pela editora Rocco. A paisagem árida é a porta de
entrada para um romance de formação sutil, porém denso, em que a aridez do Colorado e a
umidade do Rio de Janeiro marcam a transição metafórica e real da infância para a vida
adulta.
A narração é conduzida por Evangelina, ou Vanja, uma menina de 13 anos, que há
um ano perdeu a mãe. Assim como o lugar a que foi, Colorado nos Estados Unidos, é
estranho e desconhecido, ainda não exatamente um lugar afetivo para ela, sua idade
também a colocava em um lugar de transição. “Eu tinha 13 anos. Ter 13 anos é como estar
no meio de lugar nenhum. O que se acentuava devido ao fato de eu estar no meio de lugar
nenhum” (Lisboa, 2010, p. 11-12).
Aos 13 anos Vanja estava em Lakewood, um subúrbio de Denver, na casa de
Fernando, um antigo namorado de sua mãe, que a registrou como filha, mesmo sem ser seu
pai. Chegou lá apenas com uma mala, em que cabiam todas as coisas que julgava
importantes. “Coloquei tudo o que era importante na mala e ao aprontá-la descobri como a
categoria Importante é mole pra mim”, dizia Vanja com um amadurecimento prematuro
ganho à força.
Vanja decidiu procurar Fernando, o ex-namorado de sua mãe e seu pai apenas de
registro, quase um ano após a morte da mãe. Com uma família de poucos membros, Vanja
vivia com a irmã de criação de sua mãe, Elisa, seu único elo familiar. Seus avós já haviam
morrido. Vanja refazia um caminho parecido, apenas na rota – rumo aos Estados Unidos –
*
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que sua mãe também fizera com o seu avô, quando a sua avó morreu. Foi lá que Vanja
nasceu, filha de um rápido afeto de sua mãe com um pai que jamais conheceu. E é atrás
desse pai que ela decide viajar para o hemisfério norte. Não só dele, mas também em busca
de um lugar no mundo.
Nessa jornada de Vanja rumo aos Estados Unidos e em busca do pai, o
estranhamento e o embate com o espaço são recorrentes, como podemos perceber no início
do romance, em citação já mencionada no começo deste texto. O objetivo deste artigo é
justamente analisar como se dá a relação de Vanja com o espaço. O que proponho é que na
narrativa há o trabalho com o espaço em dois níveis: o espaço real e o embate com o
“engolimento” da paisagem; e o espaço metafórico, descrito a partir do ponto de vista
subjetivo de Vanja, refletindo a geografia emocional da personagem.
Um bom exemplo da sensação de pequeneza em relação ao espaço real pode ser
lido no seguinte trecho:
Sozinha em casa, nas primeiras tardes, eu olhava pela janela e via a
imensidão do céu cutucado pelas montanhas a oeste. Havia algum verde,
sim, mas era tão pouco que para mim não contava. No meu entender,
verde ou era exuberante e denso ou não era verde. Eu desconsiderava
aquelas plantinhas raquíticas do deserto. As árvores na rua pareciam uma
inutilidade, uma tentativa malsucedida de comprovar alguma coisa
incomprovável, o ar as engolia, o espaço as engolia. (LISBOA, 2010,
p.18)

A cidade de Lakewood é sempre comparada com o Rio de Janeiro, lugar que a
protagonista viveu a maior parte de sua vida. A protagonista segue: “Antes eu estava
habituada a caminhar por baixo das árvores. Atravessava as ruas estreitas e sujas de
Copacabana e suas calçadas esbugalhadas com telhados de árvores presentes o ano inteiro.
Agora, naquela cidade semiárida, as ruas eram largas e limpas e sem sombra” (Lisboa, 010,
p.18). Na comparação entre as cidades, a questão do espaço metafórico fica evidente.
Vanja se sente fora de seu contexto, não reconhece o lugar onde está nem se reconhece
nesse lugar. A comparação torna claro esse sentimento de deslocamento e inadequação ao
novo lugar, principalmente ao enfatizar a relação entre as árvores dos dois locais:
frondosas no Rio de Janeiro e inúteis em Lakewood. Lakewood não é apenas diferente, é
pior do que o lugar de origem, é o deserto semi-árido com verdes esquálidos.
Como Vanja não se identifica com a nova cidade, coloca-se numa posição de
distância em relação a Lakewood:
Lakewood, Colorado. Um lugar estranho. Mas eu não me incomodava
com a sua estranheza, porque aquele subúrbio de Denver era, para mim,
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um mero utilitário. (…) Estar ali era estar em trânsito, e não tínhamos
qualquer relevância para a vida um do outro: nem eu para Lakewood, nem
Lakewood para mim. (LISBOA, 2010, p.18)

E aqui pode-se começar a pensar na relação entre espaço e lugar. De acordo com
Timm Cresswell, enquanto o conceito de espaço é mais amplo e mais abstrato, pode estar
se referindo a espaços geométricos ou mesmo ao espaço sideral; o conceito de lugar, além
de trabalhar com localização, está relacionado com a capacidade humana de produzir
significado, sejam em lugares reais ou imaginários. (Cresswell, 2011, p.8)
Marc Augé (1994) faz uma diferenciação entre os lugares antropológicos, que
seriam princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio de inteligibilidade para
quem o observa; e os não-lugares, um espaço que justamente não pode se definir nem
como identitário, nem como relacional, nem como histórico. Seriam tanto as vias feitas
para a circulação acelerada, como as rodovias expressas, trevos, aeroportos, quanto os
próprios meios de transporte, os grandes centros comerciais e as ocupações provisórias –
hotéis, terrenos invadidos, hospitais, clubes etc.
No início da narrativa, Vanja coloca Lakewood justamente como um lugar de
transição, um não-lugar. Ao longo do texto, esse não-lugar vai transformando em lugar,
acompanhando a transformação da identidade de Vanja19. Mas esse é um fenômeno que se
dá paulatinamente. À princípio, o confronto com a aridez do Colorado aparece
reiteradamente no texto:
Plana, lisa, seca, tediosa, poeirenta, uniforme, contínua, constante, chata,
sem graça: essa seria a minha primeira impressão da planície nos meses
por vir. O que existia ali era a ditadura do espaço, uma infinidade de chão
para a direta, uma infinidade de montanhas para a esquerda, uma
infinidade de céu encapotando tudo. (LISBOA, 2010, p. 22)

O impacto da exposição à amplitude dessa paisagem e à diferença em relação a
cidade e ao mar do Rio de Janeiro coloca Vanja numa situação de desconforto e a faz
repensar o seu lugar e seu tamanho em relação ao mundo.

Assim que saía da densidade bem comportada de downtown Denver, logo
vinha aquela enorme solidão calcar tudo o que existia, carne, metal, folha,
19

Ao fazer referência à transformação da identidade de Vanja, estou pensando em Stuart Hall, o qual afirma
que as identidades não são fixas e estão em constante transformação. “Se sentimos que temos uma identidade
unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós
mesmos ou uma confortadora ‘narrativa do eu’. (…) A identidade plenamente unificada, completa, segura e
coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de
identidades possíveis, como cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente”
(Hall, 2006, p. 13)
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tronco, pedra. Uma solidão imposta pelo espaço. Uma solidão de átomos
dispersos, de coisas em falta na prateleira do supermercado. Você perde
um pouco a certeza de si mesmo quando confrontado com isso. (LISBOA,
2010, p. 23)

De acordo com Tim Cresswell (2002, p. 25), mais do que uma identificação a
priori de identidade, o lugar é o material cru para a produção criativa de identidade. É
justamente nesse confronto com esta nova paisagem ampla, “sem graça”, tediosa e
solitária, que Vanja perde as certezas que tem de si e abre caminho para um novo encontro
consigo mesma e com o mundo.
Voltando a Augé, o autor relativiza o binarismo lugar / não-lugar, afirmando que
eles são intercambiáveis. Cresswell também trabalha em torno da contínua formação do
lugar. Ele ressalta que os espaços não são apenas simples contextos, mas são produzidos
ativamente pelo ato de mover-se. Para Cresswell (2002, p. 20), o lugar é construído a partir
da prática, eles nunca estão completos, finalizados ou limitados, mas sempre em processo,
“se tornando”.
O lugar é constituído através da prática social reiterada – o lugar é feito e
refeito numa base diária. O lugar provê um template para a prática – um
palco instável para a performance. Pensar no lugar como representado e
praticado pode nos ajudar a pensar no espaço de maneiras radicalmente
abertas e não-essencialistas, onde o lugar é constantemente disputado e
re-imaginado de maneiras práticas20. (CRESSWELL, 2002, p. 25,
tradução da autora)

Michel de Certeau é outro autor que trabalha com a ideia de lugar praticado. Para
ele, os passos moldam espaços e tecem os lugares. Por isso, de acordo com Certeau, a
motricidade dos pedestres forma um sistema cuja existência faz efetivamente a cidade
(Certeau, 1994, p.163).
No romance, aos poucos, Vanja começa a circular pela cidade. Ela ganha um par de
patins de Fernando e sai pela vizinhança. Ao andar pela cidade, a personagem ao mesmo
tempo em que começa a conhecê-la e apropriar-se dela, passa a constitui-se como parte de
seu emaranhado texto urbano.
Quando havia qualquer risco de nuvem no céu deixando o sol um
pouquinho menos veemente eu saía de patins pela vizinhança. Um
quarteirão a mais por dia. Alargando meu círculo de influência. Marcando
meu território num território que não era meu, como um animal bemintencionado e equivocado marcaria usando seus fluidos corporais.
20

“Place is constituted though reiterative social practice – place is made and remade on a daily basis. Place
provides a template for practice – an unstable stage for performance. Thinking of place as performed and
practiced can help us think of place in radically open and non-essentialized ways where place is constantly
struggled over and reimagined in practical ways”.
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Fazendo isso por fazer. E as árvores sempre poucas, sempre baixas e
minguadas, mesmo que não fossem, porque as ruas largas e os espaços
vazios e o céu, feito deuses arrogantes, as obrigavam com o dedo em riste
a murchar. (LISBOA, 2010, p. 20-21)

As descrições e julgamentos que Vanja faz da paisagem do Colorado estão, como já
mencionado, sempre em comparação com o Rio de Janeiro, paisagem familiar, dos 80% de
umidade (e não os 30% de Lakewood), da qual tem muitas lembranças afetivas. "Quando
recuo no tempo, a sensação é a de ter nascido no Rio de Janeiro. Mais especificamente, na
praia de Copacabana – ali mesmo, sobre a areia, entre os pombos e o lixo que os
frequentadores da praia deixaram para trás” (Lisboa, 2010, p. 28). Como vimos até aqui, o
Rio de Janeiro é sempre apresentado como o lugar do verde, das árvores frondosas, da
umidade, onde a vida está sempre nascendo, brotando, o que a um certo ponto a
protagonista chama de “o exagero dos trópicos”. Já Lakewood é sempre esse espaço seco,
árido, inapreensível, o lugar da “ditadura do espaço”.
Com o final das férias de verão, Vanja começa a frequentar a escola e a se integrar
à vida de Lakewood. Ela também faz amizade com um menino salvadorenho, Carlos, seu
vizinho, que começa a frequentar a sua casa. O espaço e a paisagem passam a ficar, então,
menos presentes no romance.
A paisagem volta a receber destaque novamente, quando o tempo muda, e
aparecem as chuvas. “Mas contrariando todas as minhas expectativas e todos os indicativos
no sentido de uma secura permanente, de um novo mundo cem por cento impune em sua
rigidez desértica, começaram a aparecer umas chuvas, de vez em quando” (Lisboa, 2010,
p. 38). O que acontece com a chuva, que surge molhando a terra e quebrando a aridez
desértica, é o que acontece com a própria protagonista, que gradualmente vai se sentindo
mais em casa, pertencendo ao lugar, e já não é mais tão surpreendida pela natureza do
espaço em volta de si. Ou seja, a paisagem está sempre colocada como uma metáfora da
situação de Vanja: ao adaptar-se a nova vida, Vanja se adapta também ao espaço que a
cerca. E aqui poderíamos fazer referência ao Emotional Turn e às paisagens emocionais,
um movimento teórico que procura entender a importância e a relação das emoções, entre
outros, associadas à mediação sócio-espacial (Bondi; Davidson; Smith, 2007, p. 2-3). A
visão que Vanja tem de Lakewood é mediada por sua geografia emocional, criando o nível
metafórico do espaço apresentado no romance.
Gradualmente Vanja vai se dando conta de sua nova situação nos Estados Unidos e
modificando sua relação com o Rio de Janeiro: “Um fenômeno curioso acontece quando
você passa tempo demais longe de casa. A ideia do que seja essa casa – uma cidade, um

Anais do Fórum dos Estudantes

● 58

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

país – vai desbotando como uma imagem colorida exposta diariamente ao sol. Mas você
não adquire logo outra imagem para pôr no lugar” (Lisboa, 2010, p. 70). Essa reflexão
aparece permeada por outras em torno dos brasileiros exilados e a dúvida entre integrar-se
inteiramente ou manter as raízes. Mais adiante, Vanja reconhece sua condição de transição
– nesse momento Lakewood não é mais apenas um mero utilitário, começa a fazer parte de
sua vida: “Depois que você passa tempo demais longe de casa, vira uma interseção entre
dois conjuntos (…). Pertence aos dois, mas não pertence exatamente a nenhum deles (…)
Você é algo híbrido e impuro. A interseção dos conjuntos não é um lugar” (Lisboa, 2010,
p. 72). Note-se que a metáfora que a protagonista usa para narrar a sua situação, seu espaço
de transição, é também relacionada a espaço/lugar, mesmo que seja de maneira negativa.
Aqui Lakewood está, para Vanja, no momento alto de transição do não-lugar em lugar:
Vanja, na cidade americana, encontra-se num entre-lugar. Logo a seguir irá admitir:
"Depois percebi que a vida fora de casa é uma vida possível. Uma vida entre as muitas
possíveis” (Lisboa, 2010, p. 72).
Uma nova ruptura da visão que Vanja tem de Lakewood, ocorre com a chegada da
neve. Ela ganha um trenó de Fernando e os dois, junto com Carlos – vizinho salvadorenho
–, vão às montanhas brincar na neve. Encasacada, com botas forradas, escorregando,
caindo, “comendo” neve e se divertindo, pela primeira vez, Vanja afirma: “Eu agora era
um deles” (Lisboa, 2010, p. 138).
Assim como uma nova identidade de Vanja começa a se formar, a transição do nãolugar ao lugar vai ficando cada vez mais clara, principalmente quando Vanja e Fernando
viajam para o Novo México, em busca do pai de Vanja. É ainda uma situação de transição,
mas já rumo a uma nova condição.
Existe algo de intermediário nos desertos. Muitos viajantes disseram isso. É
como se eles não fossem destinações, mas caminhos apenas. Grandes paisagens
inóspitas onde você não se demora, que você apenas percorre entre um e outro
ponto mais afável do mapa. E no entanto pessoas viviam ali. Pessoas vivem nos
desertos e nos ermos áridos e semiáridos do mundo. Nesses lugares entre
parênteses. Onde todas as coisas – sons, distâncias – vão habitar outra semântica.
Parece um gesto de desespero. Ou quem sabe um abandono. (LISBOA, 2010, p.
147)

Primeiramente, Vanja assumiu a possibilidade de uma vida fora de casa. Aqui,
assume a possibilidade da vida no deserto ou, poderíamos também dizer, assume que o
deserto tem vida, mesmo que seja um lugar entre parênteses. E essa percepção se dá na
prática do lugar, quando embarca nessa road-trip com Fernando para encontrar seu
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passado. Ao recolher fragmentos de memória da vida de sua mãe, de seu pai e de seus
próprios primeiros anos de vida, o deserto se torna habitável.
Também é interessante notar, que as representações do espaço que aparecem nessa
jornada rumo a redescoberta do passado e de seu pai são antigas, remendadas. Ao se
prepararem para a viagem, Fernando revisita seus guardados de outros tempos. “Fernando
abriu um mapa usado do Novo México e um mapa muito usado do Colorado sobre a mesa
de jantar. Juntou-os na fronteira. De tão usados, as dobras estavam descoloridas e em
alguns lugares já tinham rasgado. Ele me mostrou onde ficava Albuquerque” (Lisboa,
2010, p. 108).
E aos poucos, enquanto Vanja vai se acomodando a sua nova vida, a paisagem vai
desaparecendo do texto, assim como as comparações com o Rio de Janeiro, cidade que
apenas volta para figurar como um lugar no qual ela é visitante: “Voltei ao Rio de Janeiro
uma vez, para visitar Elisa. As coisas estavam iguais e diferentes. (…) A cidade era mesma
e não. A cidade era outra e não” (Lisboa, 2010, p. 214). Assim como Vanja, que era a
mesma e não, era outra e não. Nessa transformação do lugar e de Vanja nesse lugar, a casa
de Fernando torna-se também sua em substituição à casa carioca: “A casa de Fernando na
Jay Street em Lakewood, Colorado, foi aos poucos se tornando a minha casa também, por
hábito. Por costume. Por osmose” (Lisboa, 2010, p. 215).

Ao final, Vanja opta por recriar sua vida em Lakewood.
Os invernos se tornaram os meus invernos e os verões, os meus verões.
Por assim dizer. As estações intermediárias deixaram de ser luxo e
viraram, no outono, o ancinho que eu pego para varrer as folhas da frente
de casa e, na primavera, a flor que desponta, na frente de casa, onde eu
podia jurar que nada teria sobrevivido às nevascas – e a flor desponta
mesmo que eu não cuide do jardim. (LISBOA, 2010, p. 215-216)

Vanja também sobreviveu às nevascas e novamente despontou. A metáfora com o
espaço e a paisagem segue até o final da narrativa.
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A PULP FICTION BRASILEIRA DE RYOKI INOUE
Charles Dall’Agnol*

Resumo:
O objetivo deste trabalho é a compreensão da obra literária do brasileiro Ryoki Inoue, recordista do Guinnes
Book como “o escritor mais prolífico do mundo”, a partir da Teoria dos Campos, de Pierre Bourdieu, e dos
Estudos do Pulp, ou Pulp Studies21. A pergunta essencial a responder até o fim do artigo é qual a forma de
fruição que o leitor pode fazer da pulp fiction (de Inoue e similares), esta filha ilegítima da “L”iteratura.
(Todas as traduções são de minha responsabilidade).
Palavras-chave: campo literário; pulp fiction brasileira; Ryoki Inoue.

“A mente acadêmica”, reflete Ray Browne em Against Academia, “começa com
capacidade quase ilimitada, mas nunca utiliza todo seu potencial”

(BROWNE, 1989, p.

1). A Academia é uma instituição semelhante aos salões de arte conforme descritos por
Pierre Bourdieu, pois ‘‘se definem mais pelo que excluem que pelo que aglutinam’’
(BOURDIEU, 2010, p. 69); essas posições exclusivistas que os agentes podem assumir
dentro do campo literário delineiam uma prática cognitiva fundadora de um “espaço
polarizado” (p. 28). De um lado, o predomínio da beletrística, com os cânones e a “ficção
literária”, “séria”, a literatura boa que, na tentativa de absorver a sensibilidade moderna,
por vezes distancia-se do público geral (aproximando-se, assim, do crítico especializado);
do outro lado, a literatura popular, “de gênero”, a “literatura de banca de jornal” (espaço
onde Inoue desenvolveu boa parte da sua obra) que tem por objetivo principal o
entretenimento22. Estudar academicamente estas obras que objetivam entreter o(a)
cidadã(o) parece ser um movimento teórico-clandestinidade, uma vez que elas são, para

*

Mestrando da PUCRS. Contato: charlesf.d@hotmail.com
Cf. http://pulpstudies.weebly.com Pulp Studies: supporting the academic study of pulp magazines (website
conduzido pela University of the Sciences, Filadélfia.
22
Para o escritor americano Michael Chabon, a razão de ser da má fama que a literatura de entretenimento
possui entre alguns grupos de leitores lhe é desconcertante: “Pessoas sérias aprendem a desconfiar e até
insultar o entretenimento. Mas talvez essas pessoas sérias e inteligentes estejam erradas. Talvez a razão para
a qualidade inferior de tantos produtos que pretendem nos entreter é que nós aceitamos – de fato, ajudamos a
articular tal visão estreita e degradada do entretenimento. O cérebro é um órgão de entretenimento, mas nós
aprendemos a desprezar a aptidão humana para ser entretido, e assim ganhamos o entretenimento que
merecemos. Gostaria de propor a ampliação de nossa definição de entretenimento para abranger tudo de
prazeroso que surge do encontro de uma mente atenta com uma página de literatura. (...) Diversão, como eu a
defino, prazer e tudo, continua a ser o único meio seguro que temos de atravessar, ou pelo menos de se sentir
como se tivéssemos atravessado, o abismo de consciência que separa cada um de nós de todos os outros. A
melhor resposta para aqueles que diminuir e explorar o entretenimento não é menosprezar ou repudiar, mas
reaver o entretenimento como um trabalho próprio de artistas e público, uma via de duas mãos para atenção,
experiência, e a fome universal de conexão. (CHABON, 2009, p. 1-2)
21
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alguns, obras sem valor23. Para Browne, a Universidade precisa trabalhar com mais
“ecumenismo”, sempre procurando o “estimulante casamento entre a torre de marfim e a
cultura popular”, pois os desenvolvimentos acadêmicos acerca dessa matéria são “um dos
movimentos mais inovadores, abrangentes e perturbadores de tradição da última metade do
século” (BROWNE, 1989, p. 1).
Ryoki Inoue é reconhecido (quando é reconhecido) por escrever um romance em
menos de seis horas, quarenta em um mês e por um dia ter escritor – a máquina – três no
mesmo dia. O escritor relata ao jornalista Humberto Werneck, na Revista Playboy de maio
de 96, que acha que seria capaz de muito mais se tivesse uma datilografia de dez dedos:
“Uso apenas os dois médios e os dois indicadores, com discreta ajuda dos polegares”
(WERNECK, 199624). Sua mulher diz que ele está sempre um parágrafo à frente dos
dedos, capaz de tratar de compras no supermercado sem parar de digitar, “parece
possuído”. Nascido em 1946, em São Paulo, o escritor é médico aposentado desde 1986,
quando abandonou a segurança financeira própria dessa profissão para se dedicar a escrita
de histórias de faroeste, sua paixão, e percebeu que se ele não quisesse atolar em uma crise,
teria de “dominar o mercado brasileiro de livros de bolso vendidos em bancas de jornal”.
Com trinta e nove pseudônimos diferentes, escreveu 999 livros deste tipo, sendo o livro
mil, E agora, presidente?, de 1992, um marco divisor na sua carreira, pois foi quando
passou a escrever livros mais longos (cerca de 350 páginas) e com menos frequência, e
vendidos em livrarias. Como ele mesmo afirma, em entrevista para o programa Fala Brasil,
em 1993, “eu fiz cinco anos de aprendizado, treinando com livros de bolso, e agora, uma
vez formado, consigo escrever um romance propriamente25”.
O autor soma, hoje, 1.102 livros publicados. Como afirma Laís Coelho, da
Revista Piauí, Ryoki Inoue faz “literatura fordista”:
A trajetória literária de Inoue começou em 1986 com um enxuto faroeste. Os
Colts de McLee, romance escrito integralmente à mão em trinta dias para a
editora Monterrey, rendeu-lhe minguados 15 dólares, mas lhe abriu os portões da
literatura nacional. O livro fez sucesso em bancas de jornal e tempos depois
valeu ao autor uma proposta da Editora Abril. “Eles me procuraram para eu
escrever cinquenta originais de faroeste em dois meses. Me pagariam 50 dólares
por original, três vezes mais do que a Monterrey”, contou. “Fechei o contrato na
23

Talvez o representante mor desse ponto de vista seja Harold Bloom. Quando Stephen King foi agraciado
com a medalha de contribuição para as letras americanas pela Fundação Nacional do Livro, em 2003, o
crítico norte-americano teve uma espécie de síncope e escreveu um ataque severo, chamando a decisão da
Fundação "mais um decréscimo no ultrajante processo de emburrecimento de nossa vida cultural". (Cf.
http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2003/09/24/dumbing_down_american_re
aders/)
24
Disponível em < http://www.ryoki.com.br/revistaplayboy.htm > Acesso em: 5 dez. 2014.
25
Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=hyQb7bWrX2E> Acesso em: 5 dez. 2014.
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hora.” Assim nasceu a maior linha de produção literária do mundo, de acordo
com o Guinness Book (COELHO, 201226)

Nesse sentido de “literatura fordista”, a pulp fiction de Inoue está estreitamente
ligada à pulp fiction originária dos EUA do começo do século XX conforme descrita por
Erin A. Smith, que em seu livro Hard-boiled: working-class readers and pulp magazines,
caracteriza o escritor pulp como “menos artista e mais fabricante”, como aquele que
despeja prosa por um ou dois centavos a palavra, estabelecendo que a produção
de frases, parágrafos e enredo não é diferente de qualquer outro tipo de trabalho.
Sem musa. Sem magnum opus. Sem discussões eticamente perturbadoras sobre o
papel do intelectual público. Apenas produção de prosa, dia após dia. (...) Os
escritores pulps tem pouco a dizer sobre a estética da pulp fiction, mas falam
com orgulho de suas horas de trabalho, velocidade e produtividade. (SMITH,
2000, p.4)

Se relacionarmos a obra de Inoue com escritores estadunidenses de pulp fiction do
começo do século XX, como Walter B. Gibson e Paul S. Powers, fica evidente que o autor
brasileiro, apesar do caráter extraordinário de sua profusão ficcional, não é um fenômeno
literário sui generis. Gibson, por exemplo, autor de um dos personagens mais famosos da
cultura popular americana, O Sombra (que escreveu com o pseudônimo de Maxwell
Grant), dizia possuir uma máquina de escrever em cada cômodo de sua casa27, para
escrever várias histórias ao mesmo tempo e cumprir os contratos que mantinha com
diversas editoras. Naquela época (anos 20), era comum os escritores pulps fecharem
contratos que pagavam por palavra (de 1 à 5 centavos de dolar). A média de palavras
(wordage) produzidas por um escritor pulp comum era de três à cinco mil palavras por dia,
mas as “estrelas” como William Gibson produziam o triplo, chegando a seis milhões de
palavras por ano (SMITH, 2000, p. 21). Não é difícil imaginar Ryoki nesse mesmo
universo, considerando que os direitos autorais de seus primeiros livros lhe rendiam meros
20 dólares cada; tempo depois, conseguiu fazer valer 250 dólares cada. “Se o trabalho de
um autor vale alguma coisa”, declara Paul Powers, no seu livro Pulp Writer: twenty years
in the american grub street, “vale dinheiro, também” (POWERS, 2007, p. 55). A questão
da profissionalização do escritor, portanto, é um terreno muito fértil para os Estudos do
Pulp. Para Inoue, bloqueio de escritor para ele não existe: “Eu não acredito em inspiração”,
diz ele, “porque eu tenho que escrever, é dali que o meu estômago vai se encher. Escrever
um romance é fruto de 98% suor e o resto talento e sorte. É quase um trabalho braçal!”,
afirma do escritor na entrevista do programa Fala Brasil. O escritor ou escritora pulp tem
26

Disponível em < http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-72/esquina/literatura-fordista> Acesso em: 5
dez. 2014.
27
Cf. http://www.mysticlightpress.com/index.php?page_id=131
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um profundo talento para criação de histórias simples a um ritmo extraordinário. Enquanto
autores “respeitáveis” escreviam “ficção séria”, argumenta Erin Smith, escritores de pulp
fiction escreviam “commodities” que “não precisavam de mais educação do que a do
homem comum [the average man on the street]”; enquanto “escritores literários
autoconscientes pensavam seu trabalho como expressão criativa de si, os escritores de
pulps frequentemente não ganhavam crédito pelo seu trabalho” devido ao uso de
pseudônimos (SMITH, 2000, p. 22).
É factível dizer que o termo “pulp” imortalizou-se no filme de Quentin Tarantino,
Pulp Fiction – Tempo de Violência, de 1994. Naquele verbete do começo do filme,
aparece a seguinte definição de pulp constante no American Heritage Dictionary: “revista
ou livro de conteúdo sensacionalista e chocante, impresso em papel rude”. A influência
pulp no filme não para por aí. Não é por acaso que o tema escolhido por Tarantino para o
filme é o mundo do crime, característico do gênero “policial noir” (ou hardboiled, no
inglês), que surgiu nas revistas de pulp fiction dos Estados Unidos de começo de século
XX. Sabe-se que um título provisório do filme era Black Mask, que era o nome de uma
revista pulp na qual Dashiell Hammett, Raymond Chandler e Earle Stanley Gardner eram
os principais colaboradores. O pulp da Black Mask foi a inspiração titular para o filme
tarantinesco de 1994. Em uma das entrevistas do livro Quentin Tarantino: Interviews,
Revised and Updated, dada em Amsterdã durante o processo de criação do roteiro,
Tarantino explica assim o filme:
[Pulp Fiction] é uma antologia de filmes de crime. Três histórias de crimes como
a antiga revista Black Mask. As histórias são completamente separados e elas são
as mesmas histórias que você ouviu um zilhão de vezes. O gangster que pega a
esposa do chefe, um boxeador que é pago para cair, um assalto que dá errado.
Você sabe, o essencial dos gêneros, mas espero que levado até onde você nunca
viu antes. (PEARY, 2013, p. 18)

O conceito de “campo” é chave para situar o pulp ou “as literaturas à margem da
literatura28” às quais a obra de Inoue pode ser inserida. No livro supracitado, Bourdieu
provê muitas definições de campo, das quais seleciono esta:
O campo literário é um campo de forças a agir sobre todos aqueles que entram
nele, e de maneira diferencial segundo a posição que aí ocupam (seja, para tomar
pontos muito afastados, a do autor de peças de sucesso ou a do poeta de
vanguarda), ao mesmo tempo em que um campo de lutas de concorrência que
28

Termo que a pesquisadora Simone R. F. Meirelles cunhou para estudar os chamados “romances
sentimentais” vendidos em bancas (“Julia”, “Sabrina”, a antiga “Biblioteca das Moças” e outras séries
similares) em sua dissertação, “Das Bancas ao Coração: romances sentimentais e leitura hoje”.
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tendem a conservar ou transformar esse campo de forças. (BOURDIEU, 2010, p.
263)

O campo é um espaço de disputas, com agentes dotados de habitus29 que
carregam o conhecimento das leis desse campo, dotados de estratégias de conservação
(“ortodoxia”) e de subversão (“heterodoxia”) do campo, em torno dos objetos de disputa.
As posições que os agentes ocupam no campo literário e as formas de jogar o seu jogo são
determinadas por uma doxa30, e o campo será mais ou menos autônomo dependendo de
como seus agentes se posicionarem. O agente literário é o que Bourdieu chama de “o
criador do criador”, isto é, os agentes são os responsáveis por fazer os produtores culturais
entrarem no “ciclo de consagração”, pois
entra-se na literatura não como entra-se na religião, mas como entra-se em um
clube secreto: o editor é um desses patrocinadores de prestígio (juntamente com
prefaciadores, críticos, etc.) que garantem testemunhos lisonjeiros de
reconhecimento (BOURDIEU, 1977, p. 6)

O campo literário é engendrado pelos agentes literários, ou sejam pelos
professores, críticos, escritores, editores, o empresariado do livro, os formadores de
opinião, e pelos discursos advindos deles. Para entender como o campo literário é
estruturado através das práticas de seus agentes é importante entender em qual tipo de
relação de poder eles tomam posição. É significativo notar que nenhum crítico de
notoriedade tenha resenhado Ryoki até o momento, e que uma pesquisa com o nome do
autor no banco de teses da CAPES não traz nenhum resultado. Todos os que falaram dele
foram jornalistas ou figuras midiáticas como Jô Soares (“a maioria das pessoas não
consegue ler na mesma velocidade que ele escreve”) ou Alexandre Garcia, que prefaciou
seu E Agora, Presidente?, de 1992:
Na tranquilidade da praia de Piúma, no Espírito Santo, José Carlos Ryoki de
Alpoim Inoue fez seu milésimo livro. Isso mesmo: o livro número mil – que
merece ser saudado tanto quanto o milésimo gol de Pelé. (...) Os outros 999
livros foram escritos sob 39 pseudônimos diferentes e agora é a primeira vez que
ele assina um livro com seu nome de batismo. (...) [É o escritor] mais fértil da
nossa literatura, perto do povo e longe das tertúlias. (...) Este livro é uma trama
29

O habitus “configura um universo de classificações e possibilidades que o agente que o internalizou
assumo como apriorismos mentais e práticos que se fazem perceber mas não são necessariamente percebidos,
muito menos explicitados num cálculo racional. O habitus, entretanto, “ultrapassa a noção de indivíduo, e diz
respeito às estruturas relacionais em que ele está inserido”. FONTE: ABC de Bourdieu in Revista Cult Nº
166.
30
Doxa são os pressupostos que organizam a ação dentro de um campo. “Existem pressupostos, uma doxa,
correspondentes a cada posição; (...) a homologia das posições ocupadas pelos produtores e por seus clientes
é a condição de cumplicidade que será tanto mais fortemente exigida quanto, (...), aquilo que está em jogo for
mais essencial e estiver mais próximo dos derradeiros investimentos” (Bourdieu apud Larrisa de Araújo
Dantas, em <http://www.gelbc.com.br/pdf_teses/Larissa_Dantas.pdf> dissertação da UnB)
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de perder o fôlego (...) fica difícil interromper a leitura, porque a narrativa ganha
a vida de um filme, um bom filme americano com os ingredientes de campeão de
bilheteria: sexo, corrupção, violência, política, espionagem e um final
surpreendente. (INOUE, 1992, p. VII)

Uma página retirada do romance:
Saíram do banco separadamente e foram se encontrar cinco minutos depois, na
praça Steidel.
– Vamos até meu automóvel – disse ele, mantendo um metro de
distância de Noelle.
Ressabiada, até mesmo ofendida por estar sendo tratada com tanta
frieza, a moça o acompanhou até um Lancia verde-garrafa que estava
estacionado em uma rua lateral.
Somente quando estavam fora da cidade e depois que ele se certificou
de que não havia ninguém seguindo seus movimentos, é que ele sorriu e, olhando
para Noelle, disse:
– Se você pudesse imaginar como me é difícil desempenhar esse
papel...
Muito séria, ela indagou:
– Que papel?
Ele não respondeu.
Dirigiu para uma estradinha que serpenteava morro acima e
estacionou em frente a um pequeno hotel cercado de flores.
– A Suiça – falou – não é apenas o país das contas bancárias
numeradas, secretas... Também é o país dos amores proibidos...
Apanhando uma chave da sorridente velhota que veio recebê-los,
acrescentou:
– Nosso bangalô é lá no fundo... Bem à beira do lago. Vou mandar
trazer sua bagagem do International Hotel para cá...
E, com um sorriso maroto, murmurou:
– Além de ser mais seguro para mim, será muito mais romântico para
nós dois...
Um pouco mais tarde, ainda ofegante do amor intenso que ele tinha
demonstrado e ainda sentindo os espasmos de um orgasmo há muito esperado,
ela perguntou:
– De onde saiu tanto dinheiro? Pelo que me falou, minha parte nisso
não é mais do que a metade...
Ele sorriu mansamente e, acariciando o seio direito de Noelle,
respondeu:
– Você pode dizer que esse dinheiro é proveniente de minhas reservas
pessoais, querida... Será a nossa garantia na eventualidade de acontecer uma
reviravolta política e eu me encontrar em uma situação ruim... (INOUE, 1992, p.
117)

A primeira coisa que se nota é a verbalização e a ação imoderadas, a
“extraordinária quantidade de tautologia (100 palavras que poderiam ser comprimidas em
cerca de trinta) (...) aparatentemente planejadas para esticar a história” (ORWELL, 2012,
169), coforme afirma George Orwell em seu artigo sobre a pulp fiction britânica. Esse
estilo de ação pura que Ryoki emprega, sem a mínima presença de gestos interiores
sofisticados, epifanias ou técnicas narrativas complexas, opções geralmente exaltadas na
“L”iteratura, é satirizado por Julio Cortazar, quando, no ensaio A Situação do Romance,
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manifesta a sua opinião em relação aos “tough writers” da literatura de gênero policial
hard-boiled:
Fugindo do luxo verbal, das atenuações e das sugestões em que abunda a técnica
do romance, cai-se no luxo da ação; vemos um personagem chegar a uma casa,
tocar a campainha, esperar, ajeitar a gravata, conversar com o porteiro, entrar
numa sala cujas paredes e mobiliário são registrados como num inventário. O
personagem põe sua mão direita no bolso direito da jaqueta, tira um maço de
cigarros, escolhe um, leva-o a boca, tira seu isqueiro, faz com que funcione,
acende o cigarro, aspira o fumo, expele-o lentamente pelo nariz... Não exagero;
leia-se, como prova, Farewell, my Lovely, de Raymond Chandler

(CORTAZAR, 1993, p. 81)
Este estilo, entretanto, é a condição sine qua non do pulp. “A legitimidade do pulp
é proporcional a sua ilegitimidade como literatura séria” (Bloom, 1996, p. 133). A classe
trabalhadora brasileira dos anos 80, assim como aquela classe trabalhadora americana do
início do século, tinha nesse tipo de literatura seu principal meio de entretenimento.
Segundo a biografia de Inoue em seu site oficial, algumas montadoras de automóveis
proibiam seus empregados de entrarem na fábrica com seus pulps, pois havia um histórico
de funcionários que ficavam no banheiro até terminar completamente a leitura.
Sequestro Fast-food, de 1996, o romance que Ryoki escreveu em 5 horas tendo de
testemunha um jornalista, começa assim:
O 747 da Varig sobrevoou São Paulo, passou por cima da Mata da Cantareira,
roncou suas turbinas sobre os palacetes do Alto do Tucuruvi fazendo tremer os
cristais e fazendo com que muitas conversas precisassem ser interrompidas por
causa do barulho. Majestoso, o avião dirigiu a proa para o Aeroporto
Internacional de Cumbica.
Olhando através da janela para o dia acinzentado e nebuloso, ouvindo
a voz da comissária de bordo anunciando que a temperatura em São Paulo seria
de catorze graus Celsius, Roy Hamilton não conseguiu esconder de si mesmo
uma certa decepção.
Para ele, aliás para a imensa maioria de estrangeiros que chegam ao
Brasil, a ideia é encontrar um país ensolarado e quente, povoado por pessoas
cheias de bom humor e de otimismo, um lugar onde não houvesse o impossível
ou o insolúvel, principalmente graças à esperteza, à flexibilidade de caráter e à
riqueza de expedientes de seu povo. (INOUE, 1996, p. 7)

Mais uma vez, um estilo que polariza com o estilo da “alta” literatura (as aspas
são muito importantes para meu argumento nesta comunicação) A Teoria dos Campos é
adequada para explicar a luta entre dois estilos, a literatura popular e a literatura “séria”,
por explicar a dinâmica entre pessoas e entre grupos de pessoas nessa luta. Bourdieu
argumenta que a realidade é um conceito orientado por convenções sociais: existir é existir
socialmente com distinções sociais em relação aos outros. Paralelamente ao campo
literário, existem outros campos com outras especializações (o campo jornalístico, o campo
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militar, jurídico, de poder, e outros). As relações de poder dos agentes dos campos e entre
os campos estrutura o comportamento humano.
O autor relaciona obra artística com ‘‘manifestos ou manifestações políticas’’ e,
assim, configurando a literatura como um produto social, aponta para a questionabilidade
do valor dos cânones e dos best-sellers (da vitaliciedade de suas altas posições, no caso do
cânone; da sua qualidade medida por vendagem, no caso dos best-sellers) ao sugerir que o
valor de uma obra artística dentro do campo “muda, mesmo quando ela permanece
idêntica, quando muda o universo das opções substituíveis simultaneamente oferecidas à
escolha dos produtores e dos consumidores’’ (BOURDIEU, 2010, p. 263). Portanto, o
valor das obras é flutuante, pois o campo literário
é o lugar de lutas entre detentores de poderes (ou de espécies de capital)
diferentes que, como as lutas simbólicas entre os artistas e os ‘burgueses’ do
século XIX, têm por aposta a transformação ou a conservação do valor relativo
das diferentes espécies de capital que determina, ele próprio, a cada momento, as
forças suscetíveis de ser lançadas nessas lutas. (BOURDIEU, 2010, p. 244).

De certo modo, é possível ler As Regras da Arte como uma obra de sociologia da
literatura, como uma reflexão sobre a relação entre a literatura e diversos aspectos sociais,
como hierarquia, o poder e as ações impositivas de certos agentes. Como repara Bourdieu,
‘‘o princípio gerador e unificador desse sistema é a própria luta’’ (BOURDIEU, 2010, p.
263) - e devemos considerar que o campo literário é apenas um dos campos da sociedade,
operando em correlação ao campo econômico, político, etc.,
Flávio Carneiro, em O Leitor Fingido, livro que mistura ensaios e ficção para
consttruir uma reflexão sobre a leitura como performance, afirma:
O escritor não pode ter certeza de como será lido, em que velocidade, mas é
levado, pela própria natureza da escrita, a tentar induzir o leitor a ler o texto num
determinado ritmo. O leitor, por sua vez, de forma consciente ou não, percebe o
ritmo pretendido pelo texto e a ele se entrega ou dele se afasta, firmando o pacto
pretendido pelo autor ou criando, por sua conta, um novo ritmo para o texto

(CARNEIRO, 2010. p.14).

E gostaria de partir daí para uma reflexão bem minha sobre a obra de Ryoki
Inoue. Percebo que sempre que se fala em literatura popular no milieu acadêmico, na
grande maioria das vezes e sem demora surgem sugestões no sentido de tratá-la sob o
prisma dos estudos culturais, da sociologia da literatura, da teoria da recepção. Ao
frequentar um evento acadêmico-literário, não é uma nem duas vezes que se ouvirá juízos
de valor acerca das obras. Dirão: tal romance de tal autor deixou a desejar em relação ao
seu romance anterior. Ou: teria sido mais proveitoso para o autor se houvesse menos
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empenho tentar tornar a linguagem erudita e mais empenho em criar algo original. Ou
simplesmente: tal livro não é muito bom. O juízo de valor é o combustível da crítica. Mas
quando se trata de pulp fiction... Daí não, daí é melhor você procurar trabalhar um grupo
social de leitores, investigar o que fazem os leitores com determinados textos – sempre em
detrimento do texto: “a mulher dona de casa nos romances sentimentais”, “a classe operária
nos romances policiais”, et cetera. Nada contra essas metodologias, mas enxergar nelas a
única forma de dissertar academicamente sobre o pulp me parece um conservadorismo
mascarado, e apesar das mudanças ocorridas nos currículos universitários desde o
surgimento dos estudos culturais, podemos perguntar quanto realmente mudou.
Não sou culturalista, não sou estruturalista, não sou dentista. Eu sou leitor. Leitor
Total. Leitor Voraz. Leitor Ecumênico. Leitor Selvagem. Leitor Mítico. Leitor Criança.
Leitor Líquido. Leitor Zen. Leitor Destruidor. Leitor Mágico. Leitor Caleidoscópico.
Leitor Cult. Leitor Anárquico. Leitor Kien31. Leitor Noé. Leitor Jamerey-Duval32. Leitor
Nômade. Leitor Ator. Leitor Planta. Leitor Estante. Leitor Invisível. Leitor Autista. Leitor
Máquina. Leitor Arranha-céu. Leitor Amigo. Eu sou um leitor trabalhando como
pesquisador do CNPq na área de Teoria da Literatura, e procuro fazer meu trabalho da
melhor forma. Portanto, não posso deixar de fundamentar teoricamente a leitura que faço
do pulp de Ryoki Inoue, e se não concordo com os excessos exercidos em nome dos
estudos culturais e se acho limitado os estudos estruturalistas, me resta tentar elaborar um
modo diferente de apreender o assunto. Na proposição bourdiana segundo a qual
“defender-se contra a dominação exercida pela cultura e em seu nome deveria fazer parte
da cultura” (BOURDIEU, 2013, p. 13), este modo de apreender tomou folego.
Afirma Eco:
Se a cultura é um fato aristocrático, o cioso cultivo, assíduo e solitário, de uma
interioridade que se opõe à vulgaridade da multidão, então só o pensar numa
cultura partilhada por todos, produzida de maneira que a todos se adapte, e
elaborada na medida de todos, já será um monstruoso contrassenso. A literatura
de massa é a anticultura. (ECO, 2011, p. 8)

31

Kien, personagem do romance de Elias Canetti, Auto de fé, que apresenta como “Kien, do ramo dos
livros”, e afirma comprar “qualquer livro, mesmo os ruins”, como forma de “redimir os livros de seu
Holocausto”.
32
Em referência ao personagem histórico Valentin Jamerey-Duval, descrito no artigo de Jean Hébrard no
livro Práticas da leitura, como um modelo de “autodidatismo exemplar”. Para Jamerey-Duval, argumenta
Hébrard, a leitura, “num contato tão desordenado quanto assíduo com o escrito”, é ao mesmo tempo “uma
confirmação cultural” e “um motor de deslocamento”. “A dinâmica própria do autodidata pode, com efeito,
ser comparada com o esforço que faz um leitor ‘legítimo’ quando um escrito o confronta com um domínio
cultural que não domina, ou seja, quando o ato da leitura não se assenta mais sobre o reconhecimento de um
contexto partilhado com o autor. Como podemos ler aquilo que não conhecemos ainda? Como, pelo livro,
podemos ter acesso ao que não se sabe?” (HÉBRARD, 2001, p. 43)
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Se a literatura de massa é a anticultura, sua leitura é uma leitura que se realiza fora
da cultura? Penso que sim – mas ao contrário de uma visão depreciativa que adviria desse
pensamento de que o pulp não é cultura, provável razão pela qual a Instituição-literatura
tenha tão poucos pruridos em apontar alegadas limitações e deficiências do popular, tanto
da escrita quanto da leitura popular, penso na leitura anticultural como uma atividade que
dá ao pesquisador a) criatividade e b) cultura, paradoxalmente.
Criatividade: Jean Dubuffet, em livro de título no mínimo intrigante, Asfixiante
Cultura, afirma que a atividade criativa do artista “é fortemente individual, e por
conseguinte em completo antagonismo a toda função social”; portanto, um pesquisador que
queira produzir algo original – sim, original como uma obra artística, pois vejo num
trabalho acadêmico uma latência de arte – terá de proceder de modo oposto ao pesquisador
tradicional, mero homologador de obras e de práticas acadêmicas dominantes. A atividade
artística, completa Dubuffet, “só poder ser uma função antissocial, ou, pelo menos,
associal” (DUBUFFET, 2005, p. 9). Antissocial em relação ao sistema de valores de uma
sociedade “burguesa [que] procura convencer-se e convencer aos outros de que a sua
pretensa cultura (...) legitima a sua preservação”, e que revela seus “apetites imperialistas
[mediante a] urgência em dar a conhecer aos negros Shakespeare e Molière (DUBUFFET,
2005, p. 7); uma sociedade, podemos completar, com a ajuda das palavras de Bourdieu, em
que “o julgamento sobre a forma adquire autonomia em relação ao julgamento sobre o
conteúdo” (BOURDIEU, 2006, p. 48)33. Dubuffet é contra qualquer tipo de doutrinação da
criatividade; e penso, junto com ele, que doutrinação está ligada à chamada “alta cultura”:
“A doutrinação chegou a tal grau que é extremamente raro encontrarmos uma pessoa que
confesse que tem em pouca conta uma tragédia de Racine ou um quadro de Rafael” é a
frase inicial de Asfixiante cultura. Ao lado do aspecto da doutrinação, está o de repressão,
“pois não sou capaz de imaginar o Ministério da Cultura a não ser como polícia da cultura,
figura extremamente hostil” (DUBUFFET, 2005, p. 8). Assim, quando lemos os livros de
editoração ruim e locais de venda populares ou livros abertamente de entretenimento,
estamos a ler livros clandestinos à universidade, que, quando nela são abordados, são
adestrados para que não se considere a leitura feita pelo pesquisador, mas apenas o
apropriação sociológica de leitores outros. Minha hipótese é levar adiante a atitude
sustentada pelos ultraconservadores de que o pulp não é literatura, todavia com outra

33

Um fenômeno de preconceito da forma que pode ser chamado de Escola Davi Arrigucci Jr. de Crítica
Literária, em referência ao crítico que certa vez, quiçá de forma irônica, mas de qualquer modo cara-de-pau,
disse de um escritor popular: “Não li e não gostei”. Cf. Revista CULT, Nº 70.
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semântica. Quando leio o pulp não leio literatura. Ou por outra: quando leio o pulp estou
exercendo uma leitura que existe em relação à literatura séria, embora fora dela. Como
bem argumenta Clive Bloom, “a legitimidade do pulp é proporcional a sua ilegitimidade
como literatura séria” (BLOOM, 1996, p. 133). Não desejo alargar o cânone. Como muito
bem argumenta Clive Bloom, “quero que o cânone exista para definir minha leitura pulp
como específica, diferente e prazerosamente ilícita” (BLOOM, 1996, p.13). Ilícita em
relação à literatura e a cultura sérias. Um momento de prazer leitor advindo da
desobediência, da insolência, e que resulta, para o profissional das letras, num momento de
libertação,), de arte criadora, pois penso o crítico como artista, como o faz Oscar Wilde no
ensaio O crítico como artista: “Porque a crítica elevada é, na verdade, o relato da própria
alma da gente” (WILDE, 1961, p. 1130).
Cultura: Trata-se daquilo que Roland Barthes afirmou como sendo a fase mais
madura do processo de conhecimento do ser humano, qual seja, a desaprendizagem; que se
educar é “aprender a desaprender”. A leitura pulp é um desses momento de
desaprendizagem. Conforme reflete Clive Bloom em Cult Fiction, “O pulp é o ilícito
revestido de respeitável, mas não se disfarça, não esconde do consumidor sua verdadeira
natureza” (BLOOM, 1998, p. 133). Ilícito em relação a que? A alta literatura, a ficção
séria, a cultura – imposta, “imperialista”, como dirá Dubuffet. O pulp é a antítese da
cultura que coloca a cultura em perspectiva. Pois só conhecendo as duas literaturas (eis a
chave), é possível para o pesquisador fruir do prazer do texto pulp enquanto ilícito. “O
prazer do pulp é um prazer ilícito. Tal prazer provém de ler pelos motivos errados e saber
que são errados” (idem). Considere uma obra literária qualquer. Como já foi mencionado
na introdução deste trabalho, o campo literário é formado por ortodoxias e heterodoxias
relativamente ao conjunto de regras. Portanto, no que tange a dinâmicas extratextuais, a
obra poderá ser arte produzida para o mercado ou para apreciação e julgamento de críticos.
Tomando como característica principal do pulp o colocar-se na contramão do cânone
aceito, sua leitura pode ser vista como uma violação da cultura literária dominante que
coloca essa cultura em perspectiva.
Pulp fiction é literatura popular. Qualquer obra ficcional, não obstante, lida por
um grande número de pessoas pode ser considerada “literatura popular”. Contudo, ao
longo do século XX, à medida que as relações entre literatura popular e indústria cultural
do entretenimento foram se tornando mais estreitas, tal definição foi solicitando mais
refinamento. No livro Cambridge companion to popular fiction, o professor David Glover
afirma que “a característica mais importante da literatura popular é a sua mobilidade, o
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modo pelo qual suas narrativas trafegam entre diferentes públicos”. Gênero é uma
ferramenta de marketing, portanto elemento extraliterário. Assim, “mesmo para o escritor
de gênero dos mais refinados, uma livraria torna-se uma gueto”, citando Michael Chabon.
Em uma livraria, na estante de ficção científica é provável você encontrar, por exemplo,
Isaac Asimov e Roberto de Sousa Causo, mas não George Orwell ou Ignácio de Loyola
Brandão. Quando uma obra de gênero vira um clássico ou quando ela é escrita por um
autor legitimado como autor de ficção literária, o conceito de gênero parece simplesmente
evaporar, e os leitores, na maioria das vezes, esquecer que a dita obra está alicerçada em
um gênero específico, gêneros que por sua vez são essencialmente tributários da pulp
fiction do começo do século XX (a pulp fiction hoje vive na literatura de gênero, uma vez
que não é mais possível categorizar os textos literários mediante a materialidade em que
eles são impressos).
O pulp é caracteristicamente uma leitura de lugares de passagem: salas de espera,
filas, rodoviárias (na França, existe o termo litérature de gare, literatura de rodoviária, para
designar os livros barateados). Tanto o leitor quanto o passageiro querem uma experiência
que os distraia; tanto um quanto outro estão em um lugar de passagem e não estarão mais
no mesmo lugar quando terminada a viajem/a leitura. Isso é a essência das histórias pulps:
são elas que nos salvam do tédio numa fila de banco, ponto de ônibus, sala de espera,
lavanderia, rodoviária ou qualquer outro lugar de passagem em que somos obrigados a
ficar esperando, sozinhos.
Scott Mccracken, da Universidade de Keely, em livro especializado no Pulp,
argumenta, sob o prisma dos Estudos Culturais, que “o texto deve ser considerado no
contexto da experiência total da leitura de ficção popular” (McCRACKEN, 1998).
Seguindo os moldes argumentativos da crítica em primeira pessoa explorados por Walter
Benjamim, McCracken inicia seu livro declarando:
Algumas das minhas maiores felicidades lendo ficção popular ocorreram nos
trens. Há algo na combinação de estar preso, mas, ao mesmo tempo, estar indo a
algum lugar que é particularmente condutor dos prazeres do pulp. Embora a
narrativa popular também se aprisione na sua previsibilidade, apesar dela ou por
causa dela, há mais espaço para um escape para a fantasia. (McCRACKEN,
1994, p.1)

O autor britânico então reproduz dois excertos, um de Walter Benjamin em
“Romances Policiais, nas Viagens”, e o outro de Walter Nash em The Language of
Popular Fiction, para exemplificar sua hipótese de que a literatura popular deve ser
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considerada na “experiência total de leitura”. O relato de Benjamin descreve os prazeres do
ato ritualístico de comprar e ler uma obra de ficção popular na estação ferroviária:
São uma minoria os que, no trem, leem livros que possuem na estante em casa.
Preferem comprar o que lhes oferecem no último momento. (...) Talvez deem
valor a fazer suas comprar no chassi de bandeirolas coloridas na plataforma da
estação. Qualquer um conhece o culto ao qual ele nos convida. Qualquer um já
estendeu a mão uma vez para os volumes içados, oscilantes, menos pelo prazer
de ler do que por fazer, numa sensação obscura, algo que agrade aos deuses da
ferrovia. Ele sabe que as moedas consagra a esta caixa de ofertas o recomenda à
indulgência do deus-caldeira, que arde noite adentro, das náiades de fumaça, que
rolam por cima do trem, e do demônio do balouço, que é senhor de todas as
canções de ninar. A todos ele conhece de sonho; conhece também o efeito de
provas e perigos míticos que, como “viagem de trem”, estão às ordens do
Espírito de Época, e a fuga imprevisível de dormentes no tempo e no espaço,
sobre os quais ela se move, começando com o famoso “tarde demais” do
atrasado, arquétipo de todas as negligências, até a solidão da cabine, ao medo de
perder a baldeação, ao horror da estação desconhecida na qual entra.
Desprevenido, sente-se enredado numa megalomania e se reconhece a si mesmo
como a testemunha estupefata da luta entre os deuses da ferrovia e da estação.
(BENJAMIN, 1995, p. 220).

A “megalomania” da estação ferroviária é, como pondera McCracken, “um
símbolo da alienação que sentimos em frente aos gigantes e anônimos sistemas da
modernidade”. A ficção popular, para o pesquisador brtânico, incluindo anedotas, contos
de fada e best-sellers modernos, tem a capacidade de fornecer a nós, leitores, um “sentido
de Self viável, mesmo que temporário” [a workable, if temporary, sense of Self]
(McCRACKEN, 1994, p. 15); nos fornece uma estrutura na qual nossa vida pode ser
compreendida, fornece os heróis e os enredos que a vida não tem34. Parafraseando o
pensamento de Benjamin, McCracken prossegue:
o texto popular oferece um padrão regular e familiar, mas que isso em si não é
suficiente. Comprar e ler no trem histórias detetivescas, esse processo como um
todo atua como um ritual com o qual o leitor poderá manter um senso trabalhável
de seu próprio self [a workable sense of self] durante a experiência turbulenta da
viajem. Ele descreve como diferentes tipos de narrativa popular dão a
oportunidade de projetar ou fantasiar diferentes potencialidade de selves.
(McCRACKEN, 1994, p. 3)

Umberto Eco afirma, em Apocalípticos e Integrados, que “a primeira
característica dos produtos de massa [é] a efemeridade”. Embora a pulp fiction, que
hodiernamente vive na literatura de entretenimento, possua (e sempre poderá possuir)
algumas obras que sobrevivam ao tempo, a afirmativa de Eco encontra assonância na

34

Aqui, McCracken está aludindo a uma avaliação do estado de coisas nas obras ficcionais modernas
feita pelo escritor russo Ossip Mandelstam: “É aterrorizante pensar que nossa vida é uma narrativa sem
enredo ou herói, feita de desolação e vidro [aqui, uma alusão ao romance distópico We, de Yevgeny
Zamyatin, de 1924] e da tagarelice febril das constantes digressões”.
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declaração de Nash, quando afirma: “poderemos sempre deixar o livro em algum quarto de
hotel, para entreter outro viajante”, pois “a principal característica da ficção popular é a
descartabilidade”. Walter Nash afirma no prefácio de Language in Popular Fiction que
não pretende “olhar de cima pra baixo” pra obra de ninguém, embora se reserve “o direito
de sorrir de absurdos em qualquer estilo, popular ou não”. Mas é importante nesse
momento transcrever aqui uma ressalva que mesmo um crítico de forte conservadorismo
como Walter Nash teve o bom senso de fazer:
a ficção popular tem méritos inegligenciáveis (...) a habilidade de contar uma
história, de habilmente elaborar seus capítulos de modo que o leitor muitas vezes
não consegue deixar o livro de lado, de tocar em condolências da coletividade,
de entender os desejos e opiniões de gente comum, de oferecer experiências de
perigo, triunfo, amor, tristeza, tudo sem a sombra intrusiva do real. Fazer tudo
isso demanda talento. O preço que pagamos para nos distrairmos é bastante
merecido; seríamos mal humorados e, sem dúvida, mal informados, se
desprezássemos as artes que nos entretém. (NASH, 1990, p. 3)

Conclusão

A leitura pulp está fora da literatura. Pode estar dentro da universidade, mas fora
da cultura, e, por isso, a leitura pulp é um prazer ilícito. “Não desejo alargar o cânone.
Quero que o cânone exista para definir minha leitura pulp como específica, diferente e
prazerosamente ilícita.” (BLOOM, 1996, p. 13) [grifo do autor]. Desse argumento
podemos depreender a superação daquela crença (todos nós já a ouvimos) que existe na
literatura de entretenimento uma conspiração para idiotizar seus leitores. É possível ser um
leitor anárquico, que lê tanto o cânone e a literatura “séria” quanto a literatura escapista –
com propósitos distintos, talvez, mas com a mesma atenção e acima de tudo sem
preconceitos.
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DA COZINHA AO QUINTAL: MENINAS NEGRAS NO ESPAÇO SOCIAL
Dalva Martins de Almeida*

Resumo:
Este texto reflete sobre a constituição de espaços-tempos identitários da menina negra, pela análise
comparativa das obras da Literatura Infantil Brasileira: Negrinha, A Bonequinha Preta, Betina. Por meio da
observação de recortes de discursos e imagens que atravessam esses textos, para evidenciar o engendramento
da protagonista menina-negra, primeiro. E, em seguida, identificar como tal situação pode ser um
instrumento de revelação do sujeito menina-negra na contemporaneidade, na tentativa de superar estereótipos
sócio-históricos oriundos da representação da pessoa negra como objeto. Para o entendimento do modo de
deslocamento das personagens, é preciso orientar-se pelos estudos culturais que subsidiaram, entre outros, os
estudos de gênero, classe social e etnia.
Palavras-chave: Literatura Infantil, Etnicidade, Representação, Estudos Culturais

Literatura infantil como partida

Em um dos seus brilhantes momentos, Fanon (2008) declara: “Se sou negro não é
por causa de uma maldição, mas porque, tendo estendido minha pele, pude captar todos
os eflúvios cósmicos. Eu sou verdadeiramente uma gota de sol sob a terra.” Longe de
realizar uma análise da poesia que escorre por estas palavras, é possível inquietar-se com
as imagens que elas produzem. O eu sou impõe-se enquanto um complexo de imagens da
tomada de consciência do ser humano sobre sua existência perante o mundo circundante.
Há possibilidade de situar a declaração do autor eu sou com a discussão da
construção da identidade da pessoa negra, em especial, pela menina negra a partir do
espaço humano situado na infância. A criança negra está representada nessa construção de
consciência de mundo? Fanon (2008, p.191) reflete que a infelicidade do homem é ter sido
criança. Se o sentido desta declaração for invertido, é provável que na infância possa ser
redimensionada toda uma tomada de consciência e mudança de postura perante o
sentimento de inferioridade culturalmente incentivado, disseminado e construído na
sociedade brasileira racista.
Decorre daí uma questão: quais imagens de meninas negras são utilizadas e
veiculadas pela literatura infantil?
Para responder esta inquietação, recorre-se ao que declara Arroyo (2010) quanto à
complexidade da definição da literatura infantil. Ele observa
*

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura na UnB. E-mail: dalva.sofia@hotmail.com

Anais do Fórum dos Estudantes

● 78

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

Makarenko discute longamente vários dos problemas pertinentes a essa
literatura, preconizando desde logo um objetivo tanto educativo como humanista
nos livros para crianças. Para ele a verdadeira literatura tem que ser humanista
por defender sempre as melhores ideias da humanidade (ARROYO, 2010, p. 33).

Assim, a literatura infantil pode ocupar-se em traduzir, como temática, questões ou
problemas por acompanhar a formação da consciência de mundo. Isso se dá, entre outros,
por ser um campo ou continente a ser explorado. Embora a visão ainda corrente de que a
literatura infantil é um produto cultural de menor valor por ter um suposto público
“imaturo”, contribua para a tentativa de desqualificá-la enquanto objeto estético e enquanto
gênero.
A literatura infantil é uma produção de adultos para a criança. Isso encerra uma
longa discussão que não será travada no momento. Quanto a esse aspecto, vale somente
lembrar junto a Zilberman (2003)
O círculo se fecha: postula-se a fragilidade natural da criança de acordo com sua
situação biológica em formação, em razão disto, é distanciada dos meios
produtivos, o que determina sua dependência, acentuada pelo fato de que não vem
a ser dotada de um conhecimento pragmático que a ajude a transmutar em trabalho
suas habilidades. Esse isolamento é coroado por uma total marginalização, no
momento em que se torna condição de permanência da naturalidade infantil e de
sua inocência original a ignorância dos fatores que poderiam torna-la socialmente
produtiva e, portanto, emancipada (ZILBERMAN, 2003, p.19).

No entanto, pelo viés do processo editorial atual, a literatura infantil alcançou voos
no sentido de produção, isso se deu principalmente após os anos de 1980. Por conta desse
novo momento de produção gráfica, da distribuição e acesso, é possível impor-se novas
responsabilidades à literatura infantil na intervenção e desconstrução de processos sócio
históricos de perpetuação da discriminação. O que lhe compete nesse latifúndio? Um
caminho pode ser indicado: a mediação da leitura de obras na atualidade que promovam a
construção da identidade da menina negra para a desconstrução do imaginário popular
quanto a desvalorização da pessoa negra.
Como afirma Fanon(2008): o complexo de inferioridade começa na infância
(FANON, 2008, p. 45). Tendo em vista que processos de exclusão e de germinação das
estruturas do racismo no Brasil atingem, profundamente, a criança.
É certo que a literatura infantil contemporânea é um efervescente campo cultural
com propriedades para captar o momento histórico, e vale-se dessa possibilidade para a
construção de discurso verbais e não verbais primordiais promotores da abertura para a
leitura de mundo. Como em um caleidoscópio, a literatura infantil age como diapasão pelo
qual é possível ler o mundo por palavras e imagens como categorias que se acoplam e
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favorecem a reprodução e desconstrução da sociedade patriarcal tributária. Decorre uma
tensão, uma dicotomia que tipifica a literatura infantil.
Compreende-se pelo exposto até aqui, que à literatura cabe um papel de não
reprodutora dos processos de racismo através, entre outros, dos atributos da linguagem
verbal e não verbal das quais dispõem na construção do imaginário. A imagem que a
literatura infantil contemporânea se dispõe a desconstruir é o modo como a pessoa negra é
representada nos discursos verbais ou não, que reproduzem a perenidade dos processos de
escravidão da pessoa negra, da perpetuação da condição não humana ou de coisificação.
É ainda, a desmitificação da democracia racial como sentimento comum na
sociedade brasileira, uma farsa imposta para ocultar o racismo presente na atitude da falsa
consciência étnica. Atitude que, quando presente nas classes mais baixas, surge como
estratégia para minimização das diferenças e conquista de espaços sociais. A esse respeito
Gomes (1995) afirma
A desmitificação da democracia racial pode ser realizada através de uma análise e
de um reescrever histórico, desvelando aquilo que a história oficial omitiu e
distorceu sobre a participação do povo negro na construção da sociedade
brasileira. Um ponto muito importante nesse processo de desmitificação se dá no
desvelamento do discurso de que as relações raciais no Brasil são mais humanas
do que nos Estados Unidos e na África do Sul e de que tal fator advém de o nosso
sistema escravagista ter sido suave e mais humano (GOMES, 1995, p.65).

Para a realização da empreitada desse desvelamento proposto acima, é possível ver
na infância negra, principalmente da menina negra, um duplo estigma de discriminação
social: por ser menina e negra um lugar onde começa a quebra dessa corrente. Diga-se de
passagem, uma dupla condição de subalternidade que a coloca numa situação de
invisibilidade social. Ou de exposição através do exótico. Uma menina negra não é bonita
é exótica. Diferente.
Para a desconstrução do processo de racismo, deve-se propor que no campo
literário as imagens produzidas, por palavras ou ilustrações, são os discursos utilizados
para perpetuar ou romper tais estruturas. Ou seja, se tudo é imagem em literatura, os
discursos verbais ou não verbais que se produz, podem contribuir com a formação da
consciência leitora nesse processo de afirmação e positivação da pessoa negra no âmbito
social. Palavras e imagens são recursos de representação da imagem da menina negra na
literatura que será posta em discussão.
A menina negra é o subalterno, a pessoa emudecida, o não ser. Como devolver-lhe
a condição humana? Em primeiro lugar, pensar no sujeito, como admite Hall(2006) ao
tratar da necessidade da desconstrução do sujeito e a busca por compreender a concepção
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contemporânea de um sujeito mais complexo, mais híbrido e fragmentado da atualidade, é
dotar-lhe de voz, é reconhecer como ser que se move, significantemente, pelos espaços
sociais. É dar-lhes voz e vez.
Hall(2006) esclarece que as velhas identidades, estáveis e unificadoras do mundo
moderno, entraram em colapso, em declínio. Esta situação caótica é propícia para o
surgimento de novas identidades, que por sua constituição, não funcionam como as velhas,
uma vez que são fragmentadas. As identidades da modernidade tardia, como ele qualifica,
são deslocadas do Ocidente como dominante ou colonial. Tal crise ou fragmentação
mudam as paisagens culturais, as questões e categorias ligadas à etnia, ao gênero, à classe e
a nacionalidade (HALL, 2006, p.19).
Desta forma, a literatura infantil, enquanto campo de produção cultural e leitor
social, pode apropriar-se da discussão em torno da desconstrução das imagens de racismo e
a ressignificação de espaços de identidade e visibilidade da menina negra. Como se dará
este percurso, é o que se segue.

Corpos que se deslocam

Um trajeto é proposto aqui: começar por Negrinha, publicado em 1920. Seguir por
Bonequinha Preta, 1948, até chegar em Betina (2009); textos escritos, respectivamente,
por Monteiro Lobato, Alaíde Lisboa de Oliveira, Nilma Lino Gomes .
O ponto de partida dessa trajetória de desconstrução do imaginário de negação da
pessoa humana imposta à menina negra, é a análise do texto Negrinha, uma coletânea de
contos publicado em 1920. O conto Negrinha, que deu nome ao título da obra, retrata a
história de uma menina de sete anos, negra, e que mora na cozinha da “boa” senhora
Inácia. Um aspecto social que desponta logo no início da obra é a condição escrava da
menina. O narrador descreve
Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca, mulatinha
escura, de cabelos ruços e olhos assustados. Nasceu na senzala, de mãe
escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha,
sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não
gostava de crianças (LOBATO,2008, p.28).

O tom de ironia usado na descrição da menina contrasta ao sentimento de uma
patroa, talvez boa dama da sociedade, ao “não gostar de crianças”, ressaltado na narração.
Na verdade, essa sentença sintetiza o posicionamento do colonizador perante a criatura
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abatida e aprisionada. É o discurso da tolerância por um corpo negro indesejado, por um
objeto sem uso, mas não descartado.
É possível definir a condição social em que vive a personagem Negrinha? Na
verdade, o seu corpo vive no escuro e frio canto da cozinha, a sua moradia restringe-se a
uma esteira velha sobre um chão úmido e frio. É assustador, no entanto, este texto não trai
ao que se esperava da condição do negro naquela sociedade. Ele reforça a imagem que se
constituiu da mulher negra, outrora menina, no esteio da sociedade brasileira: mulher negra
representada em seu ambiente e em sua função possível: a cozinha e a cozinheira.
Del Priore (2013, p,181) propõe que no ato da compra de crianças escravas o que
importava aos compradores eram suas mães, que seriam, com elas, agregadas aos
canaviais, aos cafezais. As condições de vida insalubres levavam muitas crianças ao óbito,
logo que nasciam. Assim, a força estrutural da criança no sistema escravagista, embora tida
como pouco produtiva, não era descartada.
O que é discutido pela autora citada, alia-se à situação em que vivia a escravinha na
casa de dona Inácia
Assim cresceu Negrinha-magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados.
Órfã aos 4 anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. Não
compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A
mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos.
Aprendeu a andar, mas quase não andava. Com pretexto de que às soltas reinaria
no quintal, estragando as plantas, a boa senhora punha-a na sala, ao pé de si, num
desvão da porta (LOBATO, 2008, p.20).

Nessa passagem fica clara a relação escravagista perpetuada na ação dominadora da
patroa. A patroa é o símbolo do regime de escravidão que resistiu ao tempo. Os castigos
impingidos à Negrinha seguem a mesma razão dos castigos sofridos por seus antepassados.
Ou seja, o aprisionamento e a imobilização do corpo e da alma.
A condição não humana imposta à Negrinha é pontuada em várias citações. Em
uma delas o eu narrador comenta: “Que ideia faria de si essa criança que nunca ouvira uma
palavra de carinho?” Esta reflexão transporta o leitor para a análise de que a personagem
representa algo longe do humano. Suas pernas são atrofiadas pelo desestimulo à
exploração do ambiente, embora o movimento seja algo tão peculiar à infância. Os tantos
apelidos dados à personagem: Peste, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca,
mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo, significavam formas de
mimos. Outra situação que implica é que, após o surto da peste bubônica, a menina foi
nomeada por bubônica e isso lhe soava sonoro. A Negrinha achava linda tal palavra. No
entanto, ao perceberem nela este gostinho de vida, deixaram de chamá-la assim.
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Além da violência através dos xingamentos, a matrona Dona Inácia sentia uma
grande satisfação nos momentos “das judiarias miúdas”: dos castigozinhos, beliscões,
puxões de orelha, torcida de umbigo, tapas, cascudos, safanões... Considerava-os
“divertidíssimo”! Afinal “O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou
da alma a gana” (LOBATO, 2008, p.21).
Para Spivak35 (1995, p.24) a condição do subalterno tira-lhe a posição de fala ou se
fala sua linguagem assemelha-se aos balbucios. No conto, o único momento em que a voz
a menina é sentida na narrativa é quando ela reage xingando uma criada nova de Peste,
quando essa furta-lhe um pedaço de carne do prato. A caridosa patroa, em êxtase, aplicalhe o castigo do ovo quente na boca e dispara: “Diga nomes feios aos mais velhos outra
vez, ouviu, peste?”
A felicidade de Dona Inácia ao castigar a Negrinha é flagrada pelo narrador. Esta
felicidade é sintomática. Pode estar correlaciona ao inconsciente coletivo que para Fanon
(2008, p.162) não depende de uma herança cerebral, mas é consequência de imposição
cultural irrefletida. A “boa senhora” é o instrumento da sociedade, é a reprodutora do
sistema de intolerância a quem não é o seu igual. Esta felicidade é o sentimento de poder
sobre o outro, de apropriação de sua liberdade.
Este é o principal imaginário cultuado na narrativa. É possível, também, ler o texto
em dois momentos cruciais: o espaço anterior e posterior à chegada das sobrinhas de Dona
Inácia. Foram sucessivas revelações. A primeira é a de que Dona Inácia sabia rir, pois riu
para as suas sobrinhas ao vê-las brincando. Não houve reclamação, nem xingamentos, nem
castigos. Somente sorrisos. E, num breve instante, Negrinha achou que poderia participar
da festa familiar. Mas, um habitual tratamento a fez recolher-se: “Já para o seu lugar,
pestinha! Não se enxerga?” (LOBATO, 2013, p.23).
A segunda revelação é a existência dos brinquedos. Negrinha ficava maravilhada
com cada brinquedo que saia das malas das meninas. Contudo, a primeira vez que viu a
“criancinha de cabelos amarelos que falava mamã”, foi a experiência mais fantástica de sua
vida. Esta descoberta demonstra mais que um mundo de sentimentos. O que vai sendo
revelado pelo narrador, através de enumeração como procedimento descritivo, é o estado
mental ou o estado interior da personagem.

35
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Por:http://www.maldura.unipd.it/dllags/docentianglo/materiali_oboe_lm/2581_001.pdf
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Ao descrever o êxtase que sente Negrinha em relação à boneca, o narrador
redimensiona o olhar da menina, pois, abrem-se para ela outras possibilidades, outras
saídas.
“Era de êxtase o olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome
desse brinquedo. Mas compreendeu que era uma criança artificial” (LOBATO, 2008,
p.23).
Negrinha aproxima-se, titubeante, da boneca para manuseá-la, mesmo correndo
todos os riscos. Os castigos não importam mais. Solta alguns balbucios: É feita? Boneca?
Tal atitude representa um ato de coragem. Um primeiro passo para no processo de
“humanização” da Negrinha. Outro momento crucial ao processo: a autorização para
brincar. Dona Inácia permite que ela brinque no quintal junto às outras meninas. “E pela
primeira vez na vida foi mulher. Apiedou-se” (LOBATO, 2008, p.24).
A menina negra principia um deslocamento tímido, ainda, mas significativo à sua
realidade de cativa, de objeto, de não ser. Os eventos sucedidos à introduzem no universo
da existência da qual sempre esteve alijada, daí então, penetra no espaço social. Assim, no
discurso do narrador: “Negrinha, não humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma
alma”. Ou ainda: “Sentiu-se elevada à altura de ente humano”.
Esses lampejos de vida, as brincadeiras ao sol, os dias de boneca desataram-lhe na
alma uma consciência. No entanto, “essa consciência a matou.” A breve condição de
sujeito provocou na Negrinha uma reflexão tão viva em sua recém descoberta alma, que,
ao tomar ciência de sua existência amarga
Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais,
entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas,
todas louras, de olhos azuis. E de anjos... E bonecas e anjos remoinhavam-lhe em
torno, numa farândola do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça
– abraçada, rodopiada.
Veio a tontura; uma névoa envolveu tudo. E tudo regirou em seguida,
confusamente, num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e pela última vez o
cuco lhe apareceu de boca aberta.
Mas, imóvel, sem rufar as asas (LOBATO, 2008, p.25).

Um deslocamento derradeiro: a morte devolveu-lhe a imobilidade que sempre a
acompanhou enquanto estava viva. Voltou ao princípio: ao não ser.
Os discursos usados por Lobato suscitam no imaginário do leitor do conto
Negrinha, muitas dúvidas que margeiam as intenções do autor e reporta à postura do
indignar-se com as estruturas de racismo, como certeza. E ainda, cabe indagar como tais
discursos contribuem para a construção da identidade da menina negra enquanto sujeito
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social. Identidade fabricada na diferença. Assim, dialogando com Woodward36 (2014, p,
40) as marcações de diferença ocorrem tanto por meio de sistemas simbólicos de
representação quanto por meio de formas de exclusão social.
A trajetória de desconstrução de estruturas de racismo na representação da menina
negra é alcançada pela análise da obra A bonequinha preta, de Alaíde Lisboa de Oliveira,
publicada em 1938. Esta obra atingiu mais de 1 milhão de cópias em 2013.
A ilustração mostra uma menina branca segurando, com afeto, sua boneca preta.
Embora o carinho, a imagem é marcante pelo intrigante olhar da boneca. E a suavidade das
cores contrasta-se com a “cor” da boneca.

Ilustração 1: A menina segura sua boneca. Página 4 do Livro: A Bonequinha Preta, de
Alaíde Lisboa de Oliveira.
É possível observar que pelo projeto gráfico foi escolhido cores suaves para os
objetos espalhados pelo quarto da menina. Os discursos decorrentes dessas imagens, em
geral, favorecem a leitura de que há companheirismo entre a menina e a boneca. Isso está

36

Refere-se ao texto: Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual, de Kathryn Woodward. In
Identidade e Diferença, 2014.
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contemplado na relação entre ambas. Um exemplo: a menina Mariazinha dá banho na
boneca, dá-lhe comida, costura suas roupas e dorme com ela.
Todavia, há o olhar da boneca. Enquanto a menina está repleta de alegria ao
abraçar aquele brinquedo, a boneca expressa um olhar assustado que remete à descrição da
Negrinha. Em um sentido particular, imagens e palavras, ou os discursos produzidos na
narrativa tentam garantir o projeto de harmonização entre a menina branca boa e sua
boneca preta.
No entanto, percebe-se uma dose considerável de dualidade dos discursos verbais e
não-verbais. Se no conto Negrinha a dona era uma boa senhora aristocrata, na narrativa de
A bonequinha preta a dona da boneca é uma menina aristocrata, boazinha. Na narrativa a
boneca sai em aventura, desobedecendo ao que foi ordenado por sua dona. Ela tenta,
repetidas vezes, alcançar a janela. E num salto maior, atinge o lado de fora da casa. Então,
é a personagem um brinquedo ou um ser humano?
Outra vez, a situação da Negrinha pode ser relacionada aqui. A bonequinha preta é
uma boneca, que na primeira oportunidade sai em busca de liberdade. Essa atitude da
boneca-animada. Arrisca-se em aventuras com um gato. Ela deixa a casa de sua dona e vai
parar no cercado do gato. Enclausurada, novamente, ela arrepende-se e quer voltar para sua
“dona”. Entra em ação um homem que a captura e a leva de volta para casa.

Ilustraçao2: A bonequinha preta chega em casa do gatinho. Arrepende-se da aventura.
Referente ao livro A Bonequinha Preta, de Alaíde Lisboa, página 30.
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Quais as diferenças entre a experiência de deslocamento de Negrinha e da
Bonequinha Preta? Talvez seja importante pontuar, de princípio, a necessidade do
narrador de A Bonequinha Preta em visualizar uma boa relação entre a protagonista e sua
dona, a boa menina Mariazinha. Relação questionável quando se nota a necessidade de
fuga da Bonequinha Preta. Uma simples desobediência? Um grito de liberdade? A menina
julga perder um objeto ou um ser humano de quem tem a posse?
A presença da Bonequinha Preta, na narrativa verbal e não-verbal, demonstra uma
tensão: quando está com sua dona, a Bonequinha é um brinquedo. Quando tem a
oportunidade, demonstra ter vida e sentimento. Nesse momento, ela é um brinquedo que
tem as feições de uma menina negra? A Bonequinha, como afirma Woodward (2014,
p.32), tal qual os sujeitos modernos, assume várias identidades? É possível que as
respostas sejam múltiplas.
O deslocar da menina-boneca ou boneca-animada, é significativo. Se comparado ao
lampejo de liberdade sentido pela Negrinha de Lobato, ao vislumbrar uma boneca falante
ou as meninas anjos ou ainda, a brincadeira no quintal, a Bonequinha Preta alcança outro
patamar na conquista de sua identidade. Ela quebrou regras. Aventurou-se.
Coelho (1981, p.388), ao tratar da literatura infantil produzida nas décadas de 1930
e 1940 revela que, reflete nesse gênero literário, competindo com a tendência do realismo
cotidiano, a atração pela Aventura de Viver. Se se usar este posicionamento para
compreender a escolha do narrador em dar vida para a Bonequinha, ainda assim, travestida
de menina, é preocupante. A narração compele o leitor a crer na bondade da dona da
boneca e na puerilidade da protagonista ou na coisificação da pessoa humana?
Outra situação de poder estabelece-se no texto. Ela se dá entre o gatinho que “leva”
a boneca para sua “casa”. O narrador observa:
“O gatinho está dançando. Ele quer fazer a bonequinha rir. O gatinho não é mau, não. O
gatinho gosto muito de bonecas. Ele quer fazer a bonequinha rir... Mas a Bonequinha Preta
não ri. Ela está com saudades de Marizinha” (OLIVEIRA, 2004, p.32).
O desejo de se aventurar e de explorar o espaço da cidade é seguido pelo
arrependimento da desobediência, afinal ela é uma boneca que tem uma dona muito
boazinha, como repete o narrador. Então, a Bonequinha Preta retorna ao aconchego da
casa de Marizinha. É possível que a experiência da boneca-animada remeta à reflexão da
situação das crianças negras em tempos ainda vizinhos da escravidão?
Como a construção dessa personagem, quer por palavras ou pelos discursos não
verbais, contribuem para a construção do sujeito menina negra na contemporaneidade?
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Impele-se aqui a leitura dessa obra de modo ressignificado. E observar que: a identidade é,
na verdade, relacional, e a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica
relativamente a outras identidades. É por meio dos significados produzidos pelas
representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos (WOODWARD,
2014, p 13-18).
As duas obras até agora exploradas, podem ser sentidas como dois momentos
importantes da produção literária, de valor estético inestimável. Mas essa é a questão? A
questão é que elas marcam momentos sociais importantes para a construção da identidade
nacional. E, ao que parece, de alguma maneira refletem esquemas ainda arcaicos de
discriminação. Além de reforçarem o mito da democracia social, da igualdade e da
convivência harmônica entre os brasileiros.
O aquilo que somos tem raízes profundas. Onde começam os processos de
discriminação? Por onde começar a desconstrução da discriminação? A marcação da
diferença é básica para a tomada da consciência do eu. E, a percepção do outro, as
experiências das duas protagonistas Negrinha e Bonequinha Preta a tornaram diferente do
início. O fato da Negrinha ter morrido no final não trai as narrativas cujas protagonistas são
mulheres. As mulheres que ousaram ser ou enlouquecem ou morrem ou são aprisionadas
de algum modo. Assim: “O ideal é a mulher que não tem história própria” (TELLES, 2012,
p.86). Esta afirmação de Telles (2012) é de grande importância na construção da
identidade de protagonistas negras.
Tal postura está refletida na produção infantil contemporânea no que corresponde
ao aparato legal da Lei 10.639 de 2003 que torna obrigatório o ensino da história africana
nas escolas. E, provoca a publicação de livros que redimensionam a temática da identidade
da pessoa negra.
Nas décadas de 1960 e 1970, o boom na produção literária para crianças se deu
também por necessidade de ampliação do acesso à leitura. Essa abertura na produção para
crianças caracterizou-se por um período de explosão na literatura infantil brasileira. E isso
inclui, na década de 1980, a marcante presença de ilustradores no mercado editorial
infantil.
A obra que segue, Betina, de Nilma Lino Gomes, traz uma protagonista menina
negra que contrapõe, em vários aspectos, às protagonistas anteriores: Negrinha e
Bonequinha Preta. E, faz parte de um projeto editorial e gráfico diferenciado. No tocante
às imagens ou ilustrações, é importante considerar o que as imagens propõem enquanto
discurso ideológico, ou como afirma Hunt (2010) sobre o potencial na literatura infantil
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contemporânea é o contraponto ou o que possibilita a complexa interação entre significado
da imagem e significado do texto (HUNT, 2010, p.233).
Betina, narrado em terceira pessoa, é uma narrativa de formação que apresenta o
desenvolvimento da protagonista da infância até a vida adulta. Isso faz a diferença na
perspectiva de construção da identidade da menina negra. O primeiro discurso que chama a
atenção é o produzido pela linguagem visual: a positiva imagem da menina. Como mostra
a ilustração abaixo

Ilustração 3: O reflexo de Betina no espelho. Página 9 do livro Betina de Nilma
Lino Gomes, 2009.
A imagem da menina Betina desconstrói imagens negativas da pessoa negra. O
olhar da menina Betina fala ao leitor. A mensagem transmitida difere, consideravelmente,
ao olhar retratado pela boneca-menina-preta de Lisboa. O olhar aqui é otimista. E mais, o
olhar impele ao discurso afirmativo, como citado por Fanon (2008) o Sou negro. A atitude
de reconhecimento e da não negação da pessoa negra percorre toda a narrativa. E condiz
com o que asseguara Silva (2014, p.76): identidade e diferença tem que ser ativamente
produzidas. São criações sociais e culturais.
Tanto a linguagem verbal quanto a linguagem visual na narrativa produzem
discursos que desconstroem processos de perpetuação da discriminação e o não
reconhecimento do negro em sua subjetividade. A narrativa rompe com o racismo à
brasileira representado pela política do branqueamento que promove a negação do negro
perante suas características físicas. Um elemento que faz o elo na narrativa com esta
discussão é o cabelo de Betina.
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A relação com o cabelo reflete uma relação com a família e com sua ancestralidade.
O ato de trançar os cabelos representa a hora de convívio com sua identidade cultural. A
presença da avó da protagonista significa o ressurgir da cultura dos antepassados.
Então, como o negro se vê pode ser um dos indicadores cruciais para a construção
de sua identidade social e cultural. Na narrativa, em vários momentos, a protagonista tem
uma imagem positiva reforçada na relação familiar. Sua postura perante o mundo social,
sua apropriação dos espaços, também diferem das outras protagonistas estudadas neste
texto. Betina brinca, trança os cabelos, vai para a escola com a avó. A ilustração abaixo
mostra um dos momentos do brincar. O que é possível ler na imagem? Um sentimento de
liberdade, de felicidade?

Ilustração 4: Betina brinca com várias amigas. Página pretextual. Betina, de Nilma Lino Gomes,
2009.

A materialidade da imagem provoca leituras de uma realidade social onde uma
menina negra é apenas uma menina que circula por seus espaços sociais, integrada ao seu
meio. A representação da identidade dessa menina é percebida pela rede de significações
que construídas na narração. E esta afirmação dialoga com Silva (2014, p.109) ao observar
que a identidade se constrói dentro do discurso e não fora dele. Então, a imagem acima é
um discurso repleto de significações. E, pode expressar o modo como a menina se desloca
em seu espaço físico e social. Esta menina negra transita, livremente, sem medo de ser
capturada.
Neste deslocamento, deve-se incluir outro elemento importante para a construção
da identidade negra, ou seja, a consciência do corpo como discurso. Longe do processo de
coisificação social instituído pelo regime escravagista, o corpo-discurso da menina negra
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Betina é pleno de significações: esteticamente belo, higienizado, bem vestido, cabelo
trançado. Rompe com a contradição de ser coisa e ser pessoa.
Na narrativa de Betina vários elementos podem compor um quadro de valores
positivos de auto-apresentação da menina negra, como forma de romper com processos
históricos de discriminação iniciados na infância. Assim, a protagonista tem um nome, um
aspecto visual humano, desloca-se positivamente nos espaços sociais, tem uma família. A
relação com a avó mostra um traço identitário que faz toda a diferença entre as
protagonistas desfiladas na trajetória aqui traçada. Ter uma família reflete uma marca de
pertencimento, um processo de identidade, de subjetividade. Assim,
A possibilidade de construção de uma identidade racial positiva é também uma
tarefa política e está diretamente ligada ao relacionamento familiar. Os pais ou
responsáveis são os primeiros a apontar para a criança negra o seu pertencimento
racial, a valorização ou não da sua cultura. A família cumpre um papel conflitivo
na vida e na história dos sujeitos negros. É a matriz da construção das identidades,
o espaço da ancestralidade, da afetividade, da emoção e da aprendizagem de
diversos padrões sociais (GOMES, 1995, p,120).

O narrador de Betina descreve o modo positivo de vida da menina. Essa
tranquilidade apoia-se na vida familiar equilibrada que promove a formação de uma pessoa
negra, socialmente ajustada. A imagem abaixo mostra, por fim, o laço de amizade real,
sincera e contrapõe ao que viveu a Negrinha e A Bonequinha Preta.

Ilustração 5: Abraço entre avó e neta. Página 16. Betina, de Nilma Lino Gomes, 2009.
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Por fim
Afirma Arroyo37
O movimento dos operários nos mostrou os corpos vendidos e mutilados. O
movimento das mulheres e o movimento negro nos mostraram que o preconceito
e a segregação começa pelos caracteres físicos. A discriminação cultural vem a
reboque da física: tudo que vem do trabalhador, da mulher e do negro é inferior,
ao que vem do senhor, do homem e do branca. O primeiro olhar é para os
caracteres físicos, para as nuances de gênero e de cor e já vem carregado de
valores e preconceitos acumulados historicamente (GOMES, 1995, p. 23).

A literatura infantil na contemporaneidade exerce um papel diferenciado e é
tributária dessa gana por mudança e por desconstrução da discriminação cultural que o
negro passa na sociedade brasileira, através da inclusão e de processos impositivos de
branqueamento. Romper significa, enfrentar. O enfrentamento ideológico que compõe os
discursos na narrativa de Betina demonstra, entre outro, um processo de resistência ao
racismo histórico.
A ilustração 5 retrata o momento em que a avó de Betina tem uma conversa com
ela sobre sua ancestralidade. A temporalidade não foi verbalizada. No entanto, pelas
imagens pode-se ler que a avó de Betina já está mais idosa e que a menina cresceu. Em
Negrinha ou em A Bonequinha Preta há a marcação de tempo expressa em angústias e
dissabores de suas protagonistas. Na narrativa de Betina, ao contrário, o tempo é
duplamente importante: apresenta o traço cultural africano da protagonista e mostra o
desenvolvimento, a formação da mesma enquanto sujeito, através da trajetória de sua vida,
desde a infância até a vida adulta.
A ilustração 6, abaixo, o momento de trançar o cabelo da menina é repleto de
leituras e de significações. A avó trança os cabelos e conta histórias. Essa imagem
representa uma marca importante na cultura africana que é oralidade como espaço de
transmissão cultural e de aprendizagem. O ajuste das tranças remete à leitura de que a
identidade, conforme citado anteriormente, é produzida por aspectos sociais.

37

In A mulher negra que vi de perto.
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Ilustração 6: Momento do trançar e do conto oral. Em Betina, de Nilma Lino
Gomes,2009
Em Betina o deslocamento social e cultural da menina são instâncias que
redimensionam a caminhada da menina negra: ampliação do campo de ação da mesma
enquanto sujeito social. Betina transita com liberdade e com voz. Não há grilhões que a
prendem. Seus pés são livres. E, como afirma Fanon (2008): A liberdade requer
visibilidade.
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FIGURAÇÕES DO ESPAÇO ESTRANGEIRO NA COLEÇÃO
“AMORES EXPRESSOS”
David de Sousa Alves Raposo*

Resumo: A partir da perspectiva inaugurada pelos livros publicados da coleção “Amores Expressos”,
desenvolve-se nesse texto como, a partir dos conceitos de identidade, nação, espaço e de representação teoria
literária, é possível pensar uma leitura da cidade representada na ficção. A partir dessa premissa, investiga-se
como os espaços estrangeiros são percebidos e significados pelas personagens da obra Nunca Vai Embora de
Chico Mattoso.
Palavras–chave: Nacionalidade; Identidade; Representação; Cidade

A comunicação que é apresenta trata do projeto “Amores Expressos”, objeto da
minha pesquisa de mestrado. Não é mais necessário apresentar detalhadamente os
propósitos e métodos do projeto lançado em 2007. Já vai longe o tempo que o projeto era
uma novidade no mercado editorial e provocava comentários inflamados em blogs de
literatura e cartas para jornais questionando, entre outras coisas, os métodos (pouco claros)
de seleção. De fato, a própria relação dos autores com o projeto parece ter se modificado
ao longo do tempo. Daniel Pellizzari, que publicou o seu romance seis anos depois da sua
viagem, relata as próprias mudanças pelas quais passou. Segundo ele, “Não fosse a data e
o local de nascimento, os pais e os irmãos, o nome e as memórias, poderíamos falar em
duas pessoas. Quem passou um mês inteiro em Dublin para o Amores Expressos foi uma
terceira.” (Pellizzari, 2013). Até mesmo os estudos literários acadêmicos já tem
incorporado discussões motivadas pelo projeto.
A partir de uma perspectiva mais distanciada é possível traçar possíveis linhas de
argumentação capaz de abrangê-lo. Como tento indicar em minha pesquisa, o projeto
possui uma significativa importância para o estudo de certas linhas de força presentes na
literatura brasileira contemporânea. Especialmente pela tentativa consciente e sistemática
de olhar para fora, em direção a outras realidades distantes da realidade brasileira,
distanciando-se de um auto-centramento muito presente nossa produção ficcional.
Para abordar os onze livros publicados até o momento na coleção “Amores
Expressos” faz-se necessário apresentar brevemente o quadro geral de pressupostos que
nortearam a concepção desse projeto de pesquisa. O questionamento da ideia de identidade
nacional serve de subsídio para se pensar na abertura proposta. Apesar de não ter mais a
*

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Literatura, do Departamento de Teoria Literária e Literaturas
da Universidade de Brasília. E-mail: raposo.david@gmail.com

Anais do Fórum dos Estudantes

● 94

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

importância adquirida no séculos XIX e XX, em face de outros projetos identitários, a
nação ainda possui relevância no sentido de delimitar uma posição de alteridade, pensada
na relação entre o indivíduo e o outro.
As preocupações que nortearam a pesquisa se ligam a uma característica bastante
evidente da coleção: a ênfase na cidade estrangeira. Inclusive, matéria que o anunciou
publicada na Folha de S. Paulo foi ilustrada na forma de um mapa, intitulado “Autores e
Seus Destinos” (Volpato, 2007). A cada cidade destacada, um escritor brasileiro
correspondente. Mesmo associada a uma preocupação de estabelecer uma polêmica, como
já mencionado, a imagem do mapa é significativa para os propósitos desse texto. Pretendo
deslocá-la essa imagem, inicialmente utilizada para criar resistência em relação ao projeto
para demonstrar a forte conexão entre espaço e literatura.
As narrativas produzidas teriam que necessariamente representar os lugares para os
quais os escritores do projeto foram enviados. Essa característica é ressaltada pela leitura
que proponho neste trabalho. As cidades, em uma aproximação com o conceito de lugar
proposto por Doreen Massey (2008), também possuem identidades próprias. Cabe observar
que essas identidades são geralmente invocadas como alternativas ao processo de
globalização, homogeneizante e redutor da diferença. No entanto, pretende-se fugir dessa
perspectiva essencialista do lugar, sem negar as suas singularidades. Dessa forma, como na
formulação da autora, procura-se um “sentido global de lugar”, no qual o local e o mundo
globalizado estão articulados em rede.
Associada a essa perspectiva, uma nova instância deve ser incorporada. O espaço
não pode ser pensado apenas na sua relação com as identidades. A representação das
cidades de destino nas narrativas produzidas deve ser problematizada. Para tentar uma
aproximação dessas múltiplas dimensões, buscou-se uma discussão dos conceitos de
espaço e de lugar, a partir de uma perspectiva dinâmica que não relegasse esses conceitos a
uma posição estática, vistos apenas como mera paisagem ou cenário, irrelevante para os
grupos sociais que fazem uso dele. O pensamento de Doreen Massey e Milton Santos
(1986) vão na direção proposta, dando forma a um conceito de espaço que é constituído
não apenas pela sua contraparte física, mas também pelas relações sociais existentes que o
modificam e são modificadas por ele. O espaço é pensado como um constructo formado
pela acumulação desigual de tempos, uma multiplicidade de processos em constante
mudança, no qual o coletivo tem papel central. A partir daí, o tempo, que sempre fora no
pensamento o locus da dinamicidade, em contraposição ao espaço como o fixo e imutável,
deve perder parte do seu protagonismo.
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No entanto, para esses autores a ideia de representação é incompatível com o
conceito de espaço desenvolvido. A representação, segundo Massey, devolve ao espaço o
caráter estático, retirando a vida e consequentemente a política de sua constituição. A
consequência, para a autora é que o “o próprio espaço, o espaço do mundo, longe de ser
equivalente à representação, tem de ser i-representável, naquele ultimo sentido, mimético”
(Massey, 2008, p. 54). Essa proposição estabelece em completo a oposição entre o mapa e
o território, sendo o primeiro incapaz de produzir qualquer efeito no ultimo. Outra
consequência dessa perspectiva seria tornar inviável pensar o espaço nas obras de ficção. A
literatura tem diante de si, portanto, o desafio do espaço, dadas as dificuldades inerentes ao
conceito.
Pensar a representação apenas pelo viés da mímesis como imitação da realidade
parece relegar as narrativas a um mero descritivismo, ignorando os seus possíveis efeitos
nos leitores. Parto então para uma ideia de mímesis renovada, apoiado em autores como
Paul Ricoeur (2012) e Luiz Costa Lima (2000), que entendem o conceito como criador,
vivo. Passa a ser um fenômeno comum entre e criadores e receptores, em um movimento
de mão dupla. O conceito, reformulado, abre a possibilidade de provocar uma nova
percepção da realidade, na qual a dimensão da representação é incorporada. Nesse sentido,
busca-se compreender a representação do espaço como também capaz de se abrir em
relação ao mundo.
Assim, é a partir da representação da cidade na coleção é que se conectam os
pontos abordados previamente. Entendo as cidades como sendo um ponto de confluência,
útil para se pensar na configuração do romance moderno. A associação entre as cidades e
livros não é nada fortuita. A representação de uma realidade nova criada pela revolução
urbana, que gerou grandes aglomerados humanos, se tornou um desafio para os escritores
do século XIX. Os efeitos continuam até a contemporaneidade, a partir de outros
questionamentos e preocupações.
Pela seleção dos romances já publicados, procura-se perceber como os espaços
estrangeiros são percebidos e significados pelas personagens nas obras. É claro que outras
manifestações do espaço também devem ser apropriadas, como o espaço da linguagem do
corpo ou das distribuições espaciais. Em seu estudo abrangente a respeito, Luiz Alberto
Brandão defende que a literatura oferece um objeto de estudo privilegiado para estudar as
relações entre espaço e literatura, já que nesta última “o caráter da ficção se autodesnuda,
assim possibilitando que se vislumbre algo da natureza difusa do imaginário, o qual,
materializando-se em obra, passa a integrar a própria realidade humana” (Brandão, 2013,
Anais do Fórum dos Estudantes

● 96

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

p. 45). Tendo esses pressupostos como ponto de partida, pode-se explicitar como se
estabeleceu o recorte das obras que serão analisadas a seguir.
O ponto de vista, ou o foco narrativo, é segundo Davi Arrigucci Jr. um dos
problemas centrais da técnica ficcional (Arrigucci Jr. 1998, p. 11). As possibilidades
abertas ao escritor para contar uma historia são múltiplas e cada uma delas implica
escolhas, que não são nunca inocentes. Desse modo,
escolher um ângulo de visão ou uma voz narrativa, ou um modo direto ou
indireto, tem implicações de outra ordem, ou seja, toda a técnica supõe uma
visão de mundo, supõe dimensões outras, questões que são problemas do
conhecimento, epistemológicas, questões que podem ser metafisicas, ontológicas
(...) (Arrigucci Jr., 1998, p. 20)

Tendo essa colocação em mente e construindo um critério, a partir do ponto de
vista adotado, as obras podem ser separadas em dois grandes grupos: o primeiro, em ordem
de publicação, inaugurado pelo romance de Daniel Galera e seguido por Luiz Ruffato,
Chico Mattoso, Joca Reiners Terron, Sérgio Sant’Anna e Amilcar Bettega, que adotam a
perspectiva de um viajante brasileiro em uma cultura estrangeira e o segundo, que tem
Bernardo Carvalho como iniciador, e seguido por João Paulo Cuenca, André de Leones,
Paulo Scott e Daniel Pellizari, que escolheram ambientar inteiramente a narrativa no
estrangeiro, com personagens claramente locais, onde eventualmente surgem ou não
ligações dos personagens ou da trama com o Brasil. É bastante sugestivo que as narrativas
do primeiro grupo são narradas em sua maioria em primeira pessoa, sendo as do segundo
grupo em terceira. Como se pode perceber, a divisão entre esses dois grupos é praticamente
equânime, dividindo-se em seis para o primeiro e cinco para o segundo.
No caso específico da coleção “Amores Expressos”, o posicionamento adotado por
cada escritor toca diretamente as noções de identidade, um dos focos deste trabalho. Dada
a dimensão e os propósitos deste trabalho, que busca investigar como se constroem as
relações dos personagens com o espaço tendo como eixo central as categorias de
identidade nacional versus estrangeira, um dos grupos parece fornecer indícios
interessantes de análise. Nesse sentido, a escolha do recorte dentro da coleção irá se
concentrar nos narradores do primeiro grupo, compostos pelas narrativas de personagens
migrantes, seja pelo propósito de viagem, seja pelo desejo de fixar-se definitivamente em
outro lugar.
Os seis autores chamados à discussão propõem um olhar do personagem brasileiro
em direção ao outro. São viajantes ou migrantes que por motivos diversos se encontram em
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uma situação de contato com uma alteridade. Os livros abordam escritores em busca de
uma fuga temporária de uma situação pessoal sufocante, como a Anita do romance de
Daniel Galera. Ou então um escritor contratado para um projeto literário em uma cidade
estrangeira, como Antônio Fernandes, na coleção de narrativas de Sérgio Sant’Anna. Ou
ainda a experiência de um imigrante na Europa, como Serginho do livro de Luiz Ruffato.
A busca de um familiar desaparecido representada nas obras de Amílcar Bettega e de Joca
Reiners Terron. Ou a separação de um casal em uma cidade desconhecida, como Chico
Mattoso narra.
O que torna essas narrativas instigantes para a análise proposta se concentra no
olhar sugerido por essas obras e que permite um questionamento sobre a posição do
narrador na literatura contemporânea brasileira. Há uma predominância da narração em
primeira pessoa nas obras, uma preferência pelo olhar direto do personagem migrante
frente à realidade nova do estrangeiro e da cidade.
Para finalizar, permitam-me uma breve abordagem de um dos romances do projeto,
Nunca Vai Embora, de Chico Mattoso. Narrado inteiramente em 1a pessoa por Renato, que
vive confortavelmente como dentista em São Paulo, com sua namorada cineasta, Camila.
Ela surge como um elemento desestabilizador, pelo desejo de filmar em Havana um
documentário. Renato, que sabe ser impossível demovê-la de seu plano, é convencido a
embarcar no projeto, só restando “seguir em frente e, com o rabo entre as pernas, esperar
pelo desastre” (Mattoso, 2011, p. 14).
O relacionamento entre os dois parece improvável, não por possíveis diferenças de
classe, que inexistem, mas pelas diferentes ocupações que os colocam em diferentes
posições no espectro social. As suas personalidades transparecem essas diferenças de
gostos. Camila é uma intelectual, apaixonada pelo cinema e suas discussões estéticas e
teóricas, absorvida pelas ideias do seu filme, em “seu interesse pelo fragmento, pelo
inacabado, por que todo realismo é ambíguo, e olhar é interpretar, e não existe uma
imagem que não reflita uma visão pessoal sobre o mundo...” (p. 14). Para Renato, essa
visão é quase uma “ladainha” (p.15), que não consegue despertar o seu interesse.
Em Havana, essas diferenças se tornam exacerbadas. Cada um estabelece sua rotina
diária, Camila gastando o tempo em suas filmagens e Renato em caminhadas pela cidade.
Duas cidades diferentes compunham os roteiros de cada um. Camila criticava Renato por
preferir os lugares turísticos, a “’Havana pasteurizada’ que não tinha nada a ver com a
‘Havana real’” (p. 14). Para o protagonista, a cidade tinha provocado uma transformação
gigantesca na personalidade de Camila. Deixara de ser atenciosa com o namorado, o
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deixando inseguro, abandonando-o em seus devaneios. Assim, a cidade despertava
“emoções esquisitas” e nas suas palavras,
Nunca me senti tão estrangeiro. Eu já tinha feito uma ou outra viagem para o
exterior, e em todas conseguira estabelecer alguns pontos de identificação, que
amenizavam a sensação de deslocamento. Em Havana, por algum motivo, tudo
era distante e ameaçador. Eu caminhava pelo Parque Central, por exemplo, e a
brancura da estátua de José Martí me assustava como um fantasma. Dobrava
uma esquina do Vedado, e a alegria das crianças jogando beisebol na rua tinha
algo de sombrio, como uma visão de pesadelo. Nem mesmo os museus, tão
parecidos com todos os outros que eu já visitara, eram capazes de me
tranquilizar. A solução, talvez, pelo menos por enquanto aquela aflição se
mantivesse, seria me trancar em casa – mas essa seria de longe a pior das
alternativas. (p. 19)

O reforço da condição de estrangeiro decorre, para Renato, da falta de identificação
com o ambiente ao redor. Nenhuma ligação possível com a cidade. O seu abandono se
transforma em longas caminhadas em linha reta pelas ruas, sem prestar atenção em nada.
Desse modo, “ao fim do dia, não era capaz de lembrar de um único lugar por onde havia
passado” (p. 21). Os lugares, cheios de historia e significados tornam-se não-lugares, sem
nenhuma ligação com qualquer experiência do sujeito. Suas vivências nesse período não
são relacionadas ao espaço. Para Renato, naquele momento “Havana se resumia a flashes
desconexos”, a apenas imagens vagas, sem definição. (p. 23).
É o rompimento entre os dois, e o subsequente desaparecimento de Camila, que dá
uma nova perspectiva a cidade para Renato. Livre de qualquer ligação afetiva, ele começa
a percorrer a cidade com outro olhar. Passando a ver a cidade como se fosse pela primeira
vez (p. 44), envolvendo-se efetivamente com os lugares. Sendo assim, começou a explorar
“metodicamente” Havana, em poucos dias dominando a sua geografia. Desse modo,
Aprendi a fugir do sol, descobri a engenhosidade das ruas estreitas, das
colunatas, dos traçados irregulares produzindo pequenas ilhas de sombra. Já não
me perdia. Sabia para que lado estava o parque Lennon, que ruas devia pegar
para chegar mais rápido a Habana Vieja. Eu ainda gostava de Habana Vieja,
frequentava os bares, bebia sem culpa os mojitos da Bodeguita, dava trocados
aos tocadores de maracas, aos pedintes, aos livreiros, aos vendedores de charuto
falsificado, mas cada vez encontrava mais prazer em me afastar daquela pequena
bolha de civilidade, mergulhando sem medo nas vielas depauperadas de Centro
Habana. (p. 48-49).

Mas, o domínio da cidade se dá apenas no sentido cartográfico. A relação com o
outro, o estrangeiro é insondável. A vertigem e a desorientação do personagem sugerem a
impossibilidade de compreensão da realidade subterrânea de Havana. A trama assume ares
detetivescos quando, Pepe, sócio de um bar decadente, ao se oferecer para investigar o
possível desaparecimento de Camila. O personagem afirma peremptoriamente: “A questão
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é que você não conhece esse país. As coisas aqui funcionam de outro jeito” (p. 69). A
racionalidade não parece pertencer, na visão do protagonista, àquele mundo, que
progressivamente se vê enredado em uma investigação infrutífera para encontrá-la. De
fato, o aprendizado adquirido da geografia da cidade por parte de Renato não se traduz em
uma capacidade de localizar Camila, ainda menos de julgar o andamento do trabalho de
Pepe, que o leva a questões insolúveis e becos sem saída.
Nesse sentido, o descentramento do protagonista parece ser a tônica da narrativa, o
impedindo de alcançar alguma compreensão do outro, seja Camila, que jamais reencontra,
seja dos estrangeiros que encontra durante sua estadia ou ainda de alcançar qualquer
sentido da realidade.
Isolado no pequeno quarto, a escrita parece uma última tentativa de reorganizar a
sua existência. Os cadernos que preenche para contar sua história surgem de uma tentativa
de compreensão da figura de Camila. Porém, qualquer palavra a seu respeito parece ser
apenas uma “mentira pegajosa” (p. 125). Desse modo, não importa mais pensar em uma
dicotomia entre uma Havana real ou falsa, e a tentativa de estabelecer um julgamento claro
a esse respeito. A negação de qualquer possibilidade de contato com a realidade exterior é
a única postura admitida como válida. O isolamento parece ser a alternativa encontrada
para lidar com o outro, muito mais complexo do que a aparência parece sugerir. O romance
sugere a ideia de incompletude, de inacabamento que é a marca do cinema de Camila.
Apenas a ausência e o fracasso.
Nesse sentido, a representação da cidade na narrativa não se apresenta apenas como
mero cenário. Ela é dinâmica, múltipla, não sendo limitada a mera descrição. A relação do
personagem com o espaço não é estável, assim como a sua identidade. Não há um refúgio
seguro na cidade estrangeira.
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DIVÓRCIO, DE RICARDO LÍSIAS, EM UMA SÓ VOZ
Débora Marques Noll*

Resumo: Neste trabalho, discuto a estrutura de monólogo utilizada pelo narrador do romance Divórcio, de
Ricardo Lísias. A partir de pesquisa bibliográfica tanto sobre as características gerais do gênero monólogo,
quanto de pesquisa mais aprofundada sobre as relações entre a linguagem e o pensamento das
personagens, analiso como a estrutura da narrativa intensifica a sensação de desestruturação do
personagem diante de uma situação traumática e como se dá essa construção de modo a tornar o texto mais
ou menos truncado, além de discutirmos como um texto que lida com o pensamento pode ser ordenado
ou lógico.
Palavras-chave: literatura brasileira, guinada subjetiva, linguagem, pensamento, trauma.

Divórcio, o quinto romance de Ricardo Lísias, é um livro cujo único mérito
discutido é a autoficção. Talvez esse seja seu maior mérito, mas aqui o enfoque é outro.
Falo do livro por causa do incomodo que me causou a discussão que tivemos no nosso
grupo de estudos Limiares Comparatistas e Diásporas Disciplinares: Estudo de Paisagens
Identitárias na Contemporaneidade, coordenado pelo Professor Doutor Ricardo Araújo
Barberena, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Justamente uma
discussão que sempre volta para a autoficção.
Um relato em primeira pessoa que representa o processamento do fluir da
consciência do personagem ao passar por uma situação de trauma. A perda da pele pelo
personagem que está mais do que nu, está completamente vulnerável a essa morte que ele
vive acordado (LÍSIAS, p. 7). Acredito que não seja preciso contar o enredo do livro, esse
é Divórcio. Novamente, não pretendo me prender a questões de autoficção, pretendo
prender-me a esse personagem tão desprendido do resto do mundo, sentindo-se tão sozinho
diante das tantas traições. Esse narrador-protagonista desnudo que extravasa sua
consciência nas páginas, perdendo-se no seu próprio relato.
Senti que tinha caído no chão. Não me lembro do impacto. Não faz diferença.
Estendi o braço direito e ele se chocou com a cama. Ardeu porque meu corpo
estava sem pele. [...] O cadáver sem pele ainda me obedecia. Tentei abrir os
olhos para confirmar se continuava morto na cama nova. Não consegui. [...] Tive
dificuldades para abrir os olhos. Minhas mãos latejavam. Um clarão distante me
deixou com tontura. Um corpo em carne viva é quente. (LÍSIAS, 2013, p. 7-8)
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Não só nu, o corpo está sem pele. Ricardo já se mostra vulnerável ao descrever-se
sem roupa enquanto a mulher escreve em seu diário. Ao lê-lo, sua vulnerabilidade é
exacerbada, mergulha ainda mais profundamente na dor. Seu corpo perde a pele, está
exposto não só pela falta de roupas, é um corpo sem proteção alguma, até mesmo as roupas
causam dor em contato com a ferida. Na reconstrução de sua memória a pele também se
reconstrói, endurece, restaura a proteção natural. Com essa narrativa, Ricardo propõe-se a
um trabalho muito maior do que entender as falhas de um casamento de quatro meses, ele
deve reconstruir a si mesmo.
Essa reconstrução de si mesmo passa pela reconstrução do passado, da memória.
Quando o romance inicia, o narrador não consegue reter memória. Ele não sabe o que
almoçou, quando tempo se passou, quantas horas dormiu. Tudo é vago, as memórias são
pesadas demais para serem sustentadas. É um sonho, não pode ser verdade. Mesmo quando
a memória existe ela é questionada. Ricardo é um homem que não pode confiar em si
mesmo, não pode confiar nas suas próprias experiências porque elas estão tingidas de dor.
Essa reconstrução não atinge só a memória recente. Ao reconstruir seu casamento,
Ricardo deve também reconstruir seu passado, deve reaprender a lembrar. Numa pesquisa
de suas próprias origens desvenda fotografias de sua infância, de sua família. É como se o
narrador devesse construir-se como personagem, encontrar seu passado para ter algo solido
em que se apoiar. As próprias fotografias não são acompanhadas de blocos de textos
elucidativos, são apenas um fragmento a mais na história do narrador.
Narrador não confiável (aqui posso me perguntar se algum narrador em primeira
pessoa o é?) que de forma não linear nos move pela história de seu divórcio. Move o leitor
como uma onda, entre fluxos e repuxos. Já começa morto e sem pele. Relembra seu
casamento. Não se lembra de muito. Está à deriva de marcas temporais. O tempo é medido
em quilômetros porque essa é a medida que abarca sua dor. Ian Watt, em A ascensão do
romance, diz que são essas incongruências que constroem um bom personagem, torna-o
humano. Cito:
O principal problema ao retratar-se a vida interior é a escala temporal. A
experiência cotidiana do indivíduo compõe-se de um fluxo incessante de
pensamentos, sentimentos e sensações; contudo a maioria das formas literárias –
por exemplo, a biografia e até a autobiografia – tendem a ser uma malha
temporal muito aberta para conseguir reter sua atualidade; e assim também a
memória em geral. No entanto é esse conteúdo de consciência minuto a minuto
que constitui a verdadeira personalidade do indivíduo e determina seu
relacionamento com os outros: só através do contato com essa consciência o
leitor pode participar inteiramente da vida de uma personagem de ficção.
(WATT, 1996, p. 167)
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William James (1913) afirma que a consciência não é constituída por fragmentos,
ou linearidades, mas por um fluxo que contém todas as lembranças, pensamentos e
sentimentos existentes. O que explica a não linearidade da narrativa, já que todas as
memórias vêm ao mesmo tempo. Para James, cada “estado” tende a ser parte de uma
consciência pessoal, cada “estado” de consciência está sempre mudando, assim como cada
consciência pessoal é sensivelmente contínua. A consciência se interessa em algumas
partes de seu objeto para a exclusão de outros, e recebe ou rejeita - escolhe, dentre eles,
uma palavra - o tempo todo. Essa escolha é o que torna o narrador não confiável, ele se
veste de vítima. Ele não só escolhe o que narrar, mas também escolhe o que lembrar.
Assim, podemos pensar em como o narrador apresenta os trechos do diário de sua
ex-mulher. Os trechos aparecem recortados, nos são apresentados em pedaços truncados,
que posteriormente são completados. Por exemplo, ao falar da lista de qualidades e
defeitos que sua ex-mulher escreve, Ricardo apresenta primeiro as qualidades, páginas a
seguir é que os defeitos são apresentados. São as marés de lembranças. São flashbacks que
insistem em aparecer em sua mente. Ele não consegue abandonar a lembrança do diário,
por mais que tente. Não só vêm em partes, os trechos s repetem. É um reforço das partes
que deixaram as cicatrizes mais profundas. “Casei com um homem que não viveu.”
(LÍSIAS, p. 122), é difícil escolher a página para referência, é um eco que perpassa toda a
narrativa.
O narrador-protagonista escolhe narrar a história pelo ponto de vista do escritor, do
escritor que talvez seja protagonista de seu próprio romance. Esse jogo de ideias faz parte
da consciência confusa do personagem. Ele já não sabe o que acontece em sua vida, e esse
desencontro de ideias é apresentado ao leitor, sem necessidade de ser resolvido. O leitor
vive o momento de trauma com o personagem. E faz crescer sua pele com ele, refaz suas
memórias junto com ele. O próprio leitor sente-se parte do processo de reconstrução de
Ricardo.
No sexto dia, com o corpo sem pele queimando apesar do frio, não me senti
morto: tive certeza de ter enlouquecido. Eu acabara de escrever um SMS
chamando minha ex-mulher de puta quando, na metade de uma frase
autobiográfica, achei que estava vivendo um dos meus contos.
Com certeza eu assinaria essa história.
[...]
Para continuar, tentei fixar os olhos na folha, mas não consegui. Apertei o lápis e
a carne viva latejou. Será que tudo não passa de um conto que estou escrevendo?
Senti uma enorme pressão na cabeça. Já aconteceu com uma personagem minha,
o Damião. (LÍSIAS, 2013, p. 15)
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É interessante que nas primeiras páginas Ricardo sente-se um personagem, mas ao
final do romance insiste em dizer que ele não está vivendo uma ficção, que tudo é real. O
autor brinca com a dualidade desse narrador que tanto é ficção quanto é real, que tanto se
acredita como ficção quanto como real. O narrador não pode acreditar no que sente nem no
que lembra, o divórcio é um trauma tão arrebatador que ele não pode mais confiar em si
mesmo. É um narrador que acaba dentro do próprio texto que escreve.
A escrita tem um peso muito grande na recuperação de Ricardo, ele escreve não só
por ser escritor, ele escreve porque deseja curar-se. Ao escrever, lida com sua dor e revivea de maneira a compreendê-la num processo de autoanálise. “A história de acabar dentro
de um texto que eu mesmo escrevi me impressiona até hoje, mas de um jeito diferente.
Recorri à literatura porque não tenho mais nada.” (LÍSIAS, p. 226). Quando não lhe sobra
mais nada, a literatura é seu forte, seu castelo firme no qual pode se proteger. Quando
escrito, a literatura não deve mais a realidade, passa a bastar-se por si mesma, torna-se sua
própria realidade. As lacunas que sua memória não consegue preencher são preenchidas
pela ficção e, ainda assim, não fazendo com que os fatos percam sua validade.
Nós nos sentimos diferentes de acordo com a situação em que nos encontramos, o
eu não é o mesmo em diferentes horas do dia. Essas situações alteram nossa consciência a
cada momento, o que faz com que cada pensamento seja único; todo pensamento pertence
ao agora. Esse pensamento do agora é o que explica a contradição do narrador que tanto
despreza quanto ama a ex-mulher, tanto acredita na ficcionalidade da narrativa quando na
sua verdade. Mas o mais importante é reparar como James descreve a consciência como
um fluxo, não como uma cadeia. Esses pensamentos não são puxados um pelos outros, são
pensamentos que ocorrem simultaneamente. O narrador sente tudo ao mesmo tempo, o que
causa sua confusão.
Palavras como 'cadeia' ou 'trem' não descrevem adequadamente como ela [a
consciência] se apresenta, em primeira instância. Não é nada articulada, mas flui.
Um 'rio' ou um 'fluxo' são as metáforas pelo qual é mais naturalmente descrita.
Ao falar dele daqui por diante, vamos chamá-lo a corrente de pensamento, de
consciência, ou da vida subjetiva.

James fala ainda sobre como nada é mais pessoal do que a consciência, cada mente
mantém seus pensamentos para si mesmo. Não existe troca, partilha de consciências. Todo
pensamento pertence ao eu. O próprio narrador repudia a tentativa de retratar o ponto de
vista do outro (LÍSIAS, 2013, p. 184-185), ele não quer escrever um romance em que
relativiza o lado da ex-mulher. Divórcio é um romance do eu, do direito ao egoísmo do eu,
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do direito de colocar-se no centro da narrativa, acima dos fatos, de ser a consciência do
narrado.
E todo pensamento está em constante mudança. Essa mudança também imprime
efeitos na escolha do como narrar. Não é só a voz do personagem que muda, são também
feitas escolhas de estilo, mudanças de gênero narrativo. O narrador precisa contar sua
história em primeira pessoa, mas também precisa adicionar fotos para remontar seu
passado, também precisa escrever a carta a sua ex-mulher. Para acompanhar os processos
da mente, diferentes métodos são empregados.
Mudança que pode ser vista na construção do pensamento e, consequentemente, da
linguagem do narrador. Enquanto na primeira metade do livro ele ainda está confuso e
debilitado, na segunda metade ele se apresenta com objetivos (a escrita, a corrida), está
determinado a chegar ao final. Ao repor sua pele, o narrador também escreve seu livro. Se
antes apenas memórias díspares, agora um projeto literário. O que começa com um
testemunho para lidar com a dor desenvolve-se em ficção, em narrativa, em repetidas vezes
que o narrador nos diz: ela é um personagem, nada é real. Não só a escrita é mais coesa, ao
final do livro o narrador já propõe um trabalho de edição do seu próprio livro, já é capaz de
afastar-se da narrativa e julgá-la.
Mais do que a discussão da autoficção, em que o autor é o próprio personagem
ficcionalizado do livro, Divórcio parece querer entrar em mais uma camada dessa
discussão. O narrador do livro nega o próprio narrado, ele mesmo reflete sobre as
memórias, mas reflete sobre sua reflexão das memórias, apontando incongruências na
própria narrativa. Ele mesmo nega-se como personagem do relato, assim como o autor
Ricardo Lísias nega-se como personagem Ricardo.
De um lado, o eu do discurso pode remeter diretamente ao autor, o qual
se confunde com a instância do narrador, procura fazer, sinceramente, o discurso
de sua vida. A este conjunto textual, de que o valor principal é a autenticidade, se
unem os hipogêneros tais como a autobiografia, as memórias, o diário íntimo,
etc. De outro lado, o eu pode evocar um indivíduo absolutamente fictício, que
tem como verdade somente a aparência. Nós estamos então no universo do
romance – mesmo que este último receba as estruturas da autobiografia, das
memórias ou de outros escritos íntimos reais. Mas, entre esses dois mundos, a
distância está longe de ser intransponível. E nós seremos conduzidos a mostrar
que quantidade de escritores, de André Breton a Serge Doubrovsky, ou de Pierre
Loti a Jean Genet, exploram, pelo uso singular da primeira pessoa, os limites
fugidios da realidade e da imaginação. O eu, decididamente, não se deixa pegar
facilmente... (HUBIER, 2003, p. 13-14 apud. MARTINS, Anna Faedrich, 2011,
p. 187).

É interessante definir o que é consciência: Humphrey apoia-se nos dicionários de
filosofia para definir consciência como “[...] toda a área de atenção mental, a partir da pré-
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consciência, atravessando os níveis da mente e incluindo o mais elevado de todos, a área
da apreensão racional e comunicável”. (HUMPHREY, 1976, p. 2). Entre esses níveis de
consciência é apreendido desde o mais alto (comunicação verbal formal) ao mais baixo,
que não implica uma base para comunicação.
O material é a mente nos seus níveis menos desenvolvidos ainda não “censurados,
racionalmente controlados ou logicamente ordenados” (HUMPHREY, 1976, p. 3). Mas a
escrita de Divórcio se dá em outro nível: apesar do material ser esse nível mais profundo
de consciência, ao escrever o narrador já superou o trauma, é uma relembrança, já está num
nível consciente. Divórcio trabalha com diversos níveis da consciência, desde a falta de
lógica do primeiro manuscrito até a edição que o narrador admite fazer no livro. Ainda
Humphrey (1976, p. 4) propõe uma metáfora que pode ajudar a elucidar melhor essa
questão:
Pensemos na consciência como tendo a forma de um iceberg – o iceberg inteiro,
e não apenas a parte relativamente pequena que aparece. A ficção de fluxo da
consciência, para levar avante esta comparação, ocupa-se em grande parte com o
que está abaixo da superfície.

Na leitura de Divórcio, somos levados a criar uma imagem da ex-esposa do
protagonista unicamente pelos fatos expostos por ele, é uma visão unilateral. Tanto quanto
se expõe, a personagem Ricardo expõe também como vê os demais personagens. É por
seus olhos que o mundo ficcional toma forma, e esse mundo, tanto quanto aqueles que nele
habitam, é marcado pelas falhas de caráter e julgamentos desse narrador.
Ao criticar sua ex-mulher, o narrador estende sua crítica a toda classe jornalística.
Utilizando-se de uma XXX, usa as características falhas de um para atribuí-las a toda a
profissão. Agora, não só ela é mesquinha e corrupta, mas todos aqueles que vivem nesse
meio compactuam com a mesma falta de caráter. Sua imoralidade na vida pessoal espelhase na imoralidade da profissão. Torna-se seu papel denunciá-la e denunciar todos os
jornalistas.
Ao contar as opiniões dos que criticaram o livro, o narrador pode rebater tudo
aquilo que é visto como impropriedade. Ele é o autor com chance de defender seu trabalho
e rebater o crítico. Ricardo antecipa todas as falhas e cria argumentos para justificá-las. É
um narrador sempre na defensiva, que acredita na validade de sua narrativa e está prestes a
defendê-la a qualquer custo. Um narrador muitas vezes patético e infantil, que assume o
papel de marido traído.
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Sem dúvida esse tipo de romance [aquele que apresenta o pensamento do
personagem] tende a gerar certa simpatia para com as personagens cujas vidas
íntimas nos são reveladas, por mais vaidosos, egoístas ou ignóbeis que seus
pensamentos às vezes possam ser; dito de outra forma, a imersão contínua na
mente de um personagem totalmente desprovido de simpatia seria intolerável
tanto para o autor como para o leitor. (LODGE, 2011, p. 52)

O narrador preocupa-se tanto com os processos psíquicos da personagem quanto
com as suas ações físicas, utiliza de uma linguagem do caos para retratar o caótico e nãoesquematizado pensamento, ampliando, assim, “a arte da ficção descrevendo os estados
interiores de seus personagens” (HUMPHREY, 1976, p. 7), nada mais é do que uma
tentativa de desvendar a natureza humana. A grande discussão do livro não é a traição de
sua ex-mulher, mas a frieza com que ela expõe o fato, a maneira como os sentimentos do
narrador são esfacelados ao descobrir a traição.
A escrita da traição no diário é mais devastadora do que a traição em si. Se a escrita
é aquela que cura o narrador, também é ela que o destruiu. Sua ex-mulher não só comete a
traição levada por um impulso, mas reflete sobre essa traição e enxerga Ricardo como o
verdadeiro problema da equação. É no momento de vulnerabilidade do marido que ela
escreve: quando ele está nu ao seu lado na cama.
A personagem ataca Ricardo nos seus pontos mais fracos, aqueles que ele tem
medo de acreditar que seja verdade. Ela o ataca não só como marido, mas como futuro pai;
seu desprezo é tão grande que não quer pensar nele como pai de seus filhos. Seu desprezo
ataca suas escolhas de vida, sua escolha pela literatura, de viver pela literatura, de viver na
literatura. Para ela, uma vida nos livros não é uma vida vivida.
Mais do que a história do fim de um casamento, Divórcio apresenta os traumas que
o rompimento causou no narrador. Sua falta de pele, seu choro, sua dor – tudo isso é mais
material para o romance do que os fatos que levaram a separação.
Resolvi ficar parado por algum momento, e um peso enorme sobre o peito
devolveu-me o equilíbrio. Senti as pálpebras inchadas e cheio de sono, percebi
algo simples: eu estava muito triste. Comecei a chorar.
[...]
De novo, chorei de uma maneira praticamente incontrolável por quase uma hora
em um lugar muito movimentado de uma das maiores cidades do mundo e
ninguém ofereceu ajuda. Ninguém perguntou nada. Ninguém poderia ser o nome
desse romance. (LÍSIAS, 2013, p. 75)

Divórcio é escrito em uma só voz. Seu narrador é também protagonista. Ele é quem
costura a narrativa, ainda que seja uma costura irregular. Linearidade não é a marca de um
homem derrubado pelo trauma. O trauma deixou uma ferida em seu corpo e em sua mente,
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causando um sofrimento físico na personagem. Fazendo com que a personagem
sofridamente se empenhe na reconstrução de uma nova pele, na esperança de não morrer
nunca mais.
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ESCRITA SEM FRONTEIRA: LEITURA DA PRODUÇÃO LITERÁRIA DE
VERÔNICA STIGGER
Elizangela Maria dos Santos*
RESUMO:
O abalo no pensamento metafísico ocidental, ocasionado pelos conceitos de jogo, interpretação e de signo, de
Jacques Derrida (1971), proporcionou questionamentos, deslocamentos e realocação de conceitos
considerados canônicos e imutáveis. Sendo assim, o presente texto pretende fazer uma leitura do fazer
literário da escritora contemporânea Verônica Stigger, a partir de duas de suas produções, Opisanie swiata e
Delírio de damasco, nas quais a falta de uma delimitação formal constitui marca registrada. Para Flora
Sussekind (2013), predomina na contemporaneidade uma instabilização das formas e do campo cultural que
extrapola a fertilidade e heterogeneidade de estilos e temas característicos da produção contemporânea. Desse
modo, a autora arrisca uma caracterização mais específica para as produções do novo milênio, a qual
denomina de “objetos verbais não identificados”, referindo-se aos experimentos literários de difícil
classificação. Essa literatura coral está em curso e os estudos e pesquisas sobre esse fazer literário já
começam a ganhar corpo, no que diz respeito às análises acerca das transformações no campo literário, as
quais não podem ser ignoradas. Existem controvérsias e muitas dúvidas a respeito da literatura
contemporânea, até mesmo se se pode chamar as produções atuais de literatura. Contudo, o fundamental
agora consiste na percepção de que as fronteiras da autonomia estão sofrendo instabilidade, também nos
casos específicos em que a lógica coral está atuando.
Palavras-chave: Literatura contemporânea; Formas corais; Desconstrução.

“Não são jóias. Não brilham. Não dá para tomar banho com elas”
“Essa lagoa é ótima para quem quer casar. Basta dar três mergulhinhos.”
“Não imagina o que ficou de fora.”
“Um dia, todos estarão mortos, você vai querer fazer um churrasco e não vai ter
quem convidar.”
Essas frases, e outras dezenas, compõem o livro Delírio de damasco (Editora
Cultura e Barbárie, 2012), da escritora contemporânea Verônica Stigger. Trata-se de frases
coletadas nas ruas ou nos shoppings, demonstrando o extremo da escrita direta e concisa da
autora, que declara em entrevista “O escritor é um canibal que se apropria de tudo”
(STIGGER, 2012). O próprio título do livro é originado do nome de uma torta que a
escritora comia enquanto coletava as frases em shoppings de São Paulo.
Construído a partir de citações, o livro é uma apropriação e reelaboração de vozes
alheias; além disso, as frases estão dispostas na página de modo que possibilita uma
espécie de coautoria, já que há um espaço para que o leitor teça comentários sobre as
frases, complete-as, contextualize-as ou crie histórias variadas:
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Capa do livro Delírio de damasco
http://culturaebarbarie.org/?page_id=189

Página do livro Delírio de damasco: https:// WWW.google.com.br/search?
q=imagens+de+páginas+do+livro+”delírio+de+damasco”:=Stigger

E o que dizer de um romance que pode ser lido por meio de gêneros diferentes em
um único suporte? Opisanie swiata (Cosac Naify, 2013) – que significa “descrição do
mundo”-, da mesma autora, narra as aventuras de Opalka, um polonês, que faz uma viagem
de trem e navio, da Polônia à Amazônia, para satisfazer ao desejo de um filho brasileiro,
doente e internado, que lhe escreve pedindo que venha conhecê-lo.
Entre fragmentos de um diário, cartas, bilhetes e diversas imagens, como
fotografias e documentos, o livro pode ser lido em primeira ou terceira pessoa; pelo diário
que o pai vai escrevendo, ou pelo narrador observador que vai contando a história de
Natanael, o filho doente que anseia por conhecer o pai:
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|http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/10/05

Jacques Derrida, ao pensar nos “conceitos de Ser e de Verdade, substituídos pelos
conceitos de jogo, de interpretação e de signo (de signo sem verdade presente)”
(DERRIDA, 1971, p. 232), promove um abalo no pensamento metafísico ocidental. Essa
ruptura proporcionou questionamentos, deslocamentos, realocação de conceitos que eram
considerados canônicos e imutáveis.
Uma vez que se pode pensar que a desconstrução abriu espaço para que se
realizassem os estudos de literaturas emergentes, ou de grupos minoritários, algo que
contribuiu ainda para o grande eixo dos Estudos Culturais, também a desconstrução pode
ser pensada como um olhar para as formas literárias que se apresentam na
contemporaneidade.
Um (outro) olhar sobre a literatura produzida no final do século XX e início do
novo milênio, denominada nesse texto de literatura contemporânea, acena para a
necessidade de que se compreenda que a atividade artística não foge às interpelações dos
novos fluxos culturais e às exigências de circulação de informações e padrões estéticos e
de consumo. Dessa forma, é imperativo levar em conta a emergência de novas
configurações narrativas que abrem espaço para o surgimento de uma geração de autores
que aponta “para uma relação diferente com a realidade e com as formas de que dispõe o
autor para falar do espaço e tempo que lhe são contemporâneos.” (RESENDE, 2008, p.65).
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A respeito da ação do escritor e sua forma de atuação literária na atualidade, Ítalo
Moriconi argumenta:
Todo escritor de verdade é espírito livre, autônomo, independente, indomável.
Por outro lado, uma geração artística e literária é sobretudo um grupo ou vários
grupos que desenvolvem estratégias comuns de inserção nos circuitos da
literatura e da arte. Os modernistas fizeram isso através das técnicas de choque
da vanguarda e depois pela cooptação pelo Estado; a geração 70 através do
diálogo com a universidade e a política; a geração 90 através de técnicas
publicitárias e a geração 00 (como também a geração 90) através de técnicas de
visibilização na rede. Portanto, cada nova geração cria seus próprios circuitos de
consagração. (MORICONI, 2007, online).

Os artistas que produzem a partir da década de 1990 circulam pela heterogeneidade
do universo literário, conscientes da emergência de uma nova relação com a realidade e
dos recursos disponíveis para promover seu contato com o leitor. Além disso, sua atuação
coloca em evidência a necessidade de romper com a hegemonia dos cânones; não se trata
de negar o passado, haja vista a existência do diálogo com escritores das gerações
anteriores, mas de se levar em conta as tendências atuais das produções.
Ao considerar a relação entre “os traços estruturais e estilísticos da literatura
moderna, acompanhada de uma compreensão das consequências das tecnologias
produtivas e da distribuição mercadológica e preparação de uma nova classe de leitores”
(RANCIÈRE, 2005, p. 15), os novos escritores apostam na democratização da arte,
possibilitada pelos recursos tecnológicos e pela abertura do mercado literário. Tais
possibilidades propiciam uma multiplicidade de caminhos adotados pelos autores
contemporâneos; essa variação de tendências é definida por Schollhammer, quando discute
acerca da geração 00, como sendo:

uma forte vontade ficcional, a vontade de narrar uma história. Seja voltando-se
para os pequenos eventos do cotidiano ou para a grande História, ou ainda em
criações livres de referências históricas ou sociológicas, que pela fabulação
criam sua própria realidade. (...) A ficção também surge na exploração criativa
da própria escrita. Confio e, de certo modo, espero que seja essa vontade de
criação ficcional que venha a determinar os autores mais desafiadores do século
21. (SCHOLLHAMMER, 2010, online).

Atenta aos rumos da literatura no presente, Resende (2008) defende que as
transformações sociopolíticas, tecnológicas e questões existenciais dos últimos anos se não
imperam, pelo menos suscitam “diferentes configurações identitárias, emergência de novas
subjetividades, de novas vozes e, conseqüentemente, de novas configurações narrativas”
(RESENDE, 2008, p. 65). A produção literária, a partir da década de 1990, começa a ser
reconhecida por sua multiplicidade; no entanto, constitui-se uma pluralidade que não
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significa fragmentação ou acúmulo aleatório de estilos, mas uma reação à homogeneização
opressiva imposta pela indústria cultural.
Nessa pluralidade literária, Resende (2008, p. 16-8) identifica alguns fatores
dominantes, os quais colocam em xeque críticas preconceituosas que enxergam, na
variedade, uma falta de sentido. O primeiro fator colocado pela autora é a fertilidade das
produções e a divulgação cultural, constatada por meio do surgimento de novas editoras e
escritores inseridos no mercado; é inegável a força dos escritores no que se refere à
publicação de suas obras, sua promoção, muitas vezes sem intermediários, e as diferentes
formas de organização que os autores criam para estabelecer contato entre eles mesmos e
com o público leitor.
A qualidade dos textos apresentados na contemporaneidade constitui o segundo
fator. Sem entrar em contradição com o primeiro, essa característica evidencia que as
facilidades tecnológicas e a pressa do mundo moderno não comprometem o cuidado com a
escrita e o conhecimento sintático demonstrados pelos autores em suas produções. O
terceiro fator diz respeito exatamente à multiplicidade decorrente das possibilidades
editoriais; para a autora, há na produção contemporânea uma heterogeneidade refletida
tanto no formato das obras, na linguagem, relação escritor-leitor e na escolha do suporte
literário, quanto na forma de conceber e entender a literatura.
Essa multiplicidade está em consonância com as transformações sociais e políticas
por que passa a sociedade, e que, inevitavelmente, repercutem nas manifestações artísticas
e culturais. Ao se considerar que “cada período histórico produz e difunde sua literatura
através dos modos técnicos e das instituições disponíveis, o que lhe confere uma marca
particular” (PELLEGRINI, 2009), entende-se o fazer literário como um processo cujas
relações autor-obra-público são reconfiguradas e interferem na forma como a literatura as
representa.
Destarte, o quadro literário vai sendo alterado em consonância com as modificações
em geral da sociedade com seus bens culturais e simbólicos. Dessa forma, as produções
contemporâneas nos colocam diante de nova forma não apenas de representação, mas
também de produção e divulgação do literário, as quais requerem outros paradigmas de
análise.
Em um estudo sobre a profissionalização do escritor, tomando como exemplo o
contemporâneo Daniel Galera, Luciene Azevedo (2013a), destaca a consciência autoral
como elemento importante para os escritores na atualidade. A autopercepção acerca do
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processo de profissionalização, bem como a sua representação enquanto autor pela
recepção crítica fizeram com que o autor fosse legitimando seu percurso.
Trata-se de uma série de estratégias extraliterárias que não desmerecem a literatura,
pelo contrário, colocam o fazer literário em consonância com a atualidade. Romper com os
padrões estabelecidos significa abrir-se para o novo, estar atento às mudanças. Modificamse os espaços literários, as relações do autor com o leitor por conta do ambiente virtual, a
própria linearidade da leitura, e também a concepção de autor. Assim, o autor enquanto
profissional não pode continuar sendo concebido como um ser que se rende ao servilismo
do mercado, ou que tem comprometida a sua autonomia estética.
Há uma mudança de paradigma; todo o entorno social e político aponta para
mudanças também no campo da literatura, e o escritor constitui um representante dessa
nova configuração, ao adotar uma “maneira singular de ocupar uma ‘posição’ no campo
literário” (MEIZOZ, 2007, p. 03). Dessa forma, é importante também conceber o espaço
virtual como aliado na democratização da literatura e na profissionalização do autor. As
novas tecnologias digitais e virtuais compõem a atualidade, caracterizando novos modos de
agir e estar no mundo.
Uma vez interferindo nas relações sociais, seria de se esperar que as manifestações
artísticas também fossem afetadas pela realidade da era digital. O mundo eletrônico
provoca rupturas na ordem do discurso que, de acordo com Chartier (2002, p. 23-4),
“propõe uma nova técnica de difusão da escrita, incita uma nova relação com os textos e
impõe-lhes uma nova forma de inscrição”.
Essa tendência artística, se não for demasiado cedo caracterizar como nova
tendência essa relação da obra literária, do autor e também do leitor com os aparatos
tecnológicos, aponta para uma tecnologia textual em consonância com o sistema
sociocultural em voga. Trata-se, sobretudo, de uma incorporação tecnológica natural, mas
que propicia modificações na forma como a sociedade interage e estabelece hábitos
distintos do que era tradicional, como defendem Corrêa (2008) e Felinto (2005).
O uso do ciberespaço pelos artistas representa menos a necessidade gratuita do
exibicionismo que o reconhecimento desse meio como liberdade para o emissor divulgar
seus trabalhos. Significa, portanto, uma válvula de escape para o controle das modalidades
comunicativas pelos mass media e, essencialmente, a quebra de estruturas ideológicas que
avaliam a literatura, numa espécie de trama conjunta, concretizando urdiduras intelectuais.
Azevedo comenta sobre o uso, consciente ou não, que alguns escritores fazem dos recursos
midiáticos, na tentativa de promover sua literatura e a si mesmo enquanto escritor:
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Alguns autores, intuitiva ou estrategicamente, percebem que muitos caminhos
levam a Roma e que o facebook, o blog e o twitter são atalhos gratuitos de
divulgação. As premiações, palestras, entrevistas também funcionam como
estratégia de divulgação do nome do autor e de sua obra. E se for certo que
conhecer o “inimigo” é a melhor maneira de vencê-lo, recorrer à mídia, às
ferramentas tecnológicas de facilitação de todo o processo de legitimação,
editoração, vendas e ampliação do público leitor é o melhor caminho para
alcançar a profissionalização. (AZEVEDO, 2013b)

Podemos aceitar que ainda não há uma definição clara para a produção literária em
curso; no entanto, é impossível negar a existência de formas literárias que não se
enquadram nas estruturas tradicionalmente aceitas como literário. Em outras palavras, a
literatura do século XXI precisa/exige novos requisitos de validação, um certo
redimensionamento epistemológico para que os conceitos possam ser pensados de outra
maneira.
Para Flora Sussekind (2013, online), predomina na contemporaneidade uma
instabilização das formas e do campo cultural que extrapola a fertilidade e heterogeneidade
de estilos e temas característicos da produção contemporânea. Desse modo, a autora arrisca
uma caracterização mais específica para as produções do novo milênio, a qual denomina de
“objetos verbais não identificados”, por tratar:
dos processos, dos contextos e do funcionamento crítico de certos experimentos
literários de difícil classificação. De difícil enquadramento, sobretudo, quando o
seu campo de inserção parece reforçar não a especulação, mas a classificação, e
os dispositivos institucionais, as normatividades, eixos conceituais ou
interpretativos que privilegiem homogeneização, estabilidade, expansão
controlada. (SUSSEKIND, 2013, online)

A autora destaca a predominância na literatura de “experiências com multiplicidade
de vozes e registros” (SUSSEKIND, 2013, online); chama a atenção, portanto, para um
número considerável de produções que colocam em primeiro plano a coralidade. Ou seja,
verifica-se uma sobreposição de registros, de vozes diversificadas e elementos não verbais
nos textos contemporâneos, nos quais são evidenciadas experiências corais.
Obviamente irrupções corais na cultura literária brasileira não são particularidades
deste século, haja vista ao longo da história literária instabilização das formas em
momentos de redefinição das práticas literárias do país. Contudo, Sussekind defende uma
considerável preferência dos autores contemporâneos pelo identificável, uma resistência às
captações formais mais imediatas; “o que se pode perceber, no entanto, é que está em curso
uma complexificação da produção, processo a que talvez não se tenha dado ainda, na
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mesma proporção, uma resposta crítica e conceitual suficientemente vigorosa”
(SUSSEKIND, 2013, online).
A autora contemporânea Verônica Stigger, natural de Porto Alegre que reside em
São Paulo desde 2001, é escritora, crítica de arte e professora universitária. Filha de
jornalistas, Stigger afirma que se tornou escritora por contingência; escrevia contos e os
engavetava até quando um amigo os publica em um site português e a autora é convidada
pela editora Angelus Novus, de Coimbra, para publicar os contos em um livro.
Em seguida, Verônica Stigger publica no Brasil, além do Opisanie swiata e Delírio
de damasco, Massamorda (Dobra, 2011), Os anões (Cosac Naify, 2010) e Gran Cabaret
Demenzial, (Cosac Naify, 2007), e O trágico e outras comédias – lançado primeiramente
em Portugal, em 2003, e no Brasil, pela Cosac Naify, em 2004. A autora tem ainda contos
publicados em outras quatro línguas, catalão, espanhol, francês e italiano.
Os livros da escritora que abrem este texto, Delírio de damasco e Opisanie swiata,
ilustram a discussão engendrada por Flora Sussekind, ao propor uma espécie de
caracterização mais específica para a produção contemporânea a partir dos anos 1990.
Classificar essa literatura apenas pela heterogeneidade e multiplicidade, após quase três
décadas de “fertilização”, constitui-se uma categorização vaga e imprecisa. A própria
Beatriz Resende, que elencou esses fatores como definidores da literatura que rompia com
as tendências homogeneizadoras no início do século, já aponta para a anulação do eterno
rótulo de “novos autores”, haja vista que esses novos “se tornaram senão parte do cânone,
autores consagrados pela crítica e pelos leitores” (RESENDE, 2011, online).
A literatura, para Sussekind, realiza um gesto para fora, usando elementos de outras
artes. Há uma certa resistência a qualquer captação formal mais imediata; é exatamente
nesse minimizar a forma que encontra-se a lógica coral, não apenas de vozes, mas também
quanto à forma, os gêneros. Nas produções de Stigger, essa falta de delimitação da obra
constitui sua marca registrada.
O livro Delírio de damasco, que não traz em sua ficha catalográfica uma definição
do gênero ao qual pertence, é todo ele uma reunião de frases, fragmentos de conversas
ouvidas pelas ruas, as quais, de acordo com a autora, sugerem histórias potenciais, e das
quais ela se apropriou para compor o livro. Nas palavras da escritora, a obra
é uma reunião dessas frases ouvidas aqui e ali, numa espécie de arqueologia da
linguagem do presente, em busca da poesia inesperada − dura ou terna, ingênua
ou irônica − que pudesse haver em meio a nossos costumeiros diálogos sobre a
tríade sangue, sexo, grana. (STIGGER, 2013)
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Com esse livro, Stigger tensiona vários limites; além do limite da narrativa, há o
limite do próprio sentido, da ficção, e da própria literatura, como a questão da autoria, por
exemplo. Esse experimento da autora pode funcionar como potência para a fruição das
narrativas, e não como uma economia de linguagem que aponte para o fim da narrativa, de
acordo com Flávia Cera, na apresentação do livro.
Opisanie swiata, primeiro romance da escritora, publicado em 2013 que, ganhou o
Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional como o melhor romance do ano,
também faz parte dessa literatura-limite. O livro conta a história de Natanael, um brasileiro
que, doente em fase terminal, envia uma carta ao pai polonês, pedindo-lhe que venha
conhecê-lo. A cena acontece nos anos 1930, época em que o norte do Brasil era pouco
habitado, o que dificulta a trajetória do estrangeiro.
Utilizando-se dos recursos dos modernistas de 1920, que escreviam diários sobre
suas viagens, a autora apresenta um livro bastante híbrido, em que gêneros verbais e não
verbais se complementam ou falam por si. Assim, no relato da viagem de Opalka ao
encontro do filho, em terceira pessoa, Stigger mistura diários do pai e cartas pessoais do
filho Natanael, em primeira pessoa, além de fotografias dos lugares, navio, textos
publicitários e documentos.
Dessa forma, o livro pode ser lido de maneiras diferentes, no estilo da falta de
delimitação de gênero, que se reflete não apenas na leitura, mas de igual modo no formato
do livro. Sobre o estilo da escritora e o livro em questão, o poeta e professor de Letras
Manoel Ricardo de Lima declara:
um livro absolutamente imaginativo e sem classificação precária como o de
Veronica é, no mínimo, um alento, porque provoca encontros imprevistos na
recolha de imagens inventadas como fantasmagorias entre o vazio da História e o
que a História não toca. [...]. Ou seja, quando essas metamorfoses imprevisíveis
podem gerar um pensamento que acontece na contra-assinatura. Invenção de
linguagens, desterritorialização e exigência de hospitalidade que incitam à
apropriação da desapropriação, propondo uma apropriação antropofágica para a
qual a ilegibilidade não se opõe ao legível, pois, pelo contrário, suporta o infinito
da leitura. (LIMA, 2013, online)

Esses livros, e obras de outros autores que seguem linha semelhante da literaturalimite, sinalizam para uma mudança. Há uma transformação do literário discutida por
críticos que não adotam uma visão apocalíptica acerca das mudanças na literatura, e
também por aqueles que, apesar de reconhecerem e até acolherem o “novo”, como
Perrone-Moisés (2012), mantêm velhas oposições, defendendo a existência de uma
literatura exigente e uma literatura de entretenimento, na qual se enquadrariam as
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produções corais, ou mais especificamente os “objetos verbais não identificados”
(SESSEKIND, 2013, online).
Essa literatura coral está em curso e os estudos e pesquisas sobre esse fazer literário
já começam a ganhar corpo, no que diz respeito às análises acerca das transformações no
campo literário, as quais não podem ser ignoradas. Existem controvérsias e muitas dúvidas
a respeito da literatura contemporânea, até mesmo se se pode chamar as produções atuais
de literatura.
Contudo, o fundamental agora consiste na percepção de que as fronteiras da
autonomia estão sofrendo instabilidade, também nos casos específicos em que a lógica
coral está atuando. Em As unidades discursivas, Foucault (2008), fala sobre escrita sem
limites, que está relacionada a um abalo nas noções da literatura; o que interessa a Foucault
e seus contemporâneos são exatamente as diferenças, as descontinuidades, a dispersão.
Podemos empregar um comentário do discurso de Michel Foucault sobre o
problema da continuidade do discurso que, se não funciona aqui para caracterizar um
momento que ainda requer muita cautela, discussões e análises, funciona para corroborar
com a finalidade maior do texto que consiste em pensar sobre o jogo de forças dos
discursos, e sobretudo, pensar nas possibilidades de interpretação, nos outros olhares
possíveis:
É preciso renunciar a todos esses temas que têm por função garantir a infinita
continuidade do discurso e sua secreta presença no jogo de uma ausência sempre
reconduzida. É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em
sua irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa
dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido,
transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem longe de todos os
olhares, [...] (FOUCAULT, 2008, p. 28).

Pensar nas descontinuidades significa se inquietar com os discursos já prontos com
os quais estamos familiarizados; mais além, significa a possibilidade de poder desconstruir
a tradição, no sentido de permitir outras possibilidades, outras interpretações. Se ainda é
cedo para nomear/arriscar caracterizar o fazer literário contemporâneo, já é momento de
pensar sobre as inevitáveis mudanças no campo literário, pois a escrita sem limites já
provocou abalos em todos os aspectos da literatura.
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MÁRCIA DENSER POR FORA DA CRÍTICA
Igor de Albuquerque*

Resumo:
Os contos de Denser não se inserem na tradição de formas estanques, tais quais memória e autobiografia, de
um lado, e de outro, não apresenta elementos que justifiquem a voz autobiográfica do ponto de vista da nação
e da política. Em minha leitura, um processo bastante sutil está em jogo nesse estilo de composição: a criação
de uma narradora que é uma versão da autora coloca em suspenso uma voz referencial que canta
repetidamente o tema da vida real, como o baixo de uma passacaglia barroca.
Palavras-chave: Márcia Denser, Antonio Candido, Crítica

Em 1976, Antônio Candido apresenta na UFMG “Autobiografia e Poética Ficcional
de Minas”, uma palestra dedicada a quatro livros recém-lançados: A idade do serrote, de
Murilo Mendes, Menino Antigo de Carlos Drummond de Andrade e os primeiros volumes
da hexalogia de Pedro Nava, todos trabalhos (meio) autobiográficos. Não sem antes traçar
uma genealogia que outorga aos mineiros acentuada inclinação à literatura em primeira
pessoa – no arco saído da lírica árcade de Marília de Dirceu até o Ciro dos Anjos
memorialista –, Cândido abordará detidamente a problemática tensão entre universal e
particular presente nas obras dos três escritores.
... lembro duas circunstâncias que podem servir para ajustá-los ao ponto de vista
proposto aqui: o fato da produção literária ter surgido em Minas, no século
XVIII, com um acentuado cunho de universidade; e o fato dos mineiros gostarem
de literatura em primeira pessoa, em particular a autobiografia, ou seja, algo à
primeira vista eminentemente particularizador e, portanto, oposto à outra
tendência. (CANDIDO, 2011 [1976]: 61)

Começando por Drummond, Antônio Cândido invoca a análise de José Guilherme
Merquior para conduzir seu ponto: o poeta de Alguma Poesia e Brejo das Almas muda seu
estilo mesclado e impuro, de verve modernista, e passa por um processo de depuração
estilística para que assome uma elevação de tom, tema e vocabulário, vista em A rosa do
povo e Fazendeiro do ar. Outra questão é o humor, polissêmico e equívoco no tom
elevado, gaio e unívoco na voz impura. O Drummond em questão, Menino antigo, fala de
uma Tabira real; o estilo é misto, transitando entre memória (gênero) – “a elaboração da
forma não chega a dispensar o sentimento vivo do objeto” (Idem: 68) – e poesia, de onde
“resulta um modo narrativo ou lírico mais particular, em relação à lirica anterior; porém
mais geral, em relação ao ângulo específico de uma autobiografia.” (Idem: 68)

*

Mestrando pela UnB. Bolsista CAPES. E-mail: dealbuquerqueigor@gmail.com
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A idade do serrote de Murilo Mendes é uma autobiografia declarada, mas “o poeta
mais radicalmente poeta da literatura brasileira”(Idem: 68) não a escreve de maneira
convencional. O poeta se vale da técnica que consiste na fixação de um tema (o jardim, a
moça, o piano etc.) e desenvolvimentos dele em variações, atingindo a multiplicação de
significados e a intemporalidade, valores claramente ligados à universalidade da ficção. Os
eventos banais e corriqueiros são narrados qual cenas miraculosas, até mesmo feéricas, de
modo que os acontecimentos transfiguram-se “quebrando a singularidade dos fatos e
dando-lhes uma ampla possibilidade de significar.” (Idem: 69). Em seu afã laudatório
depurativo, Cândido chega a afirmar que a incorporação de vocábulos italianos adaptados à
língua portuguesa com naturalidade seja forte traço de aspiração ao universal, como em: “o
espírito do amor mobile / eu sentia por teresa uma voglia matta”.
À diferença de Menino antigo e A idade do serrote, as narrativas de Pedro Nava
não marcam exceção em suas investidas artísticas; Nava entra em cena na literatura com
um papel definido, o de memorialista. Mas as memórias do médico, mesmo sendo ele
escritor sem lastro assegurado por produção poética/ficcional anterior, também
transcendem o mero relato particular e localizado, através de
“um tratamento ficcional em que a realidade é revista e e francamente
completada pela imaginação... por isso o leitor se habitua a receber a verdade sob
o aspecto da ficção, e quando chega à partes onde os acontecimentos já estão sob
o controle da memória do Narrador, não nota qualquer mudança essencial entre
as duas esferas. É que o narrador não muda de tom e adota um ângulo de tipo
ficcional o tempo todo” (CANDIDO, 2011 [1976]: 74)

A fim de tornar clara a estilística da universalização, Cândido ressalta os seguintes
aspectos na prosa de Nava: enumeração concatenada (confrontada com a enumeração
caótica de Leo Spitzer), contaminação recíproca entre o real e o irreal, insólito, mítico, e
por último a utilização de galicismos fundidos à sintaxe e ao léxico da língua portuguesa
(como já vimos no italiano de Murilo Mendes).
No uso desses recursos de estilo Nava manifesta quase sempre uma intenção
mais ou menos pitoresca e humorística ora amena, ora contundente, que é
fundamental para a tonalidade dos seus livros... Daí a tensão fundamental, uma
poética de choques e contrates... graças à tensão básica que assegura a eficiência
do discurso e consiste no senso particularizado do concreto, traduzido
simultaneamente em termos universais de visão do homem e do mundo.
(CANDIDO, 2011 [1976]: 83)

A tábua de valores não poderia ser mais clara (peço licença ao leitor tantas vezes
conduzido ao capítulo nove da poética de Aristóteles): “Por isso a poesia é algo de mais
filosófico e mais sério do que a história, pois refere aquela principalmente o universal, e
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esta o particular.” (ARISTÓTELES, 2003: 115). A poesia, campo dos (im)possíveis
elaboráveis em quaisquer circunstâncias ao alcance da imaginação, não desce aos planos
da história, pois esta deve ater-se ao fato para particularizá-lo em relação a todos os outros
eventos ocorridos no tempo-espaço. Aristóteles forja uma peneira metafísica na qual o
grosso (história) fica sobre a grade, e o ralo (poesia) passa por ela – a grade seria o real (ou
referente). A fim de extrair o fino da poesia e da prosa, Candido passa os livros dos autores
mineiros pela peneira aristotélica para poder observar as impurezas.
Tão monolítico quanto o paralelo história/poesia da Poética, surge o elogio ao
meio-termo da Ética. “Deve-se preferir o meio-termo e não o excesso ou a falta, e o meiotermo é determinado pelos ditames da reta razão.” (ARISTÓLETES, 2002: 128). A virtude
encontra-se sempre a meio caminho de dois extremos: entre a coragem inconsequente e a
covardia letárgica, entre a avareza e a prodigalidade, entre o deslumbramento e a
insensibilidade. Na esteira desse raciocínio, seria também fundamental encontrar a medida
certa para a fruição madura da obra de arte. Avançando alguns séculos, a leitura de
Agamben sobre a importância do homem de gosto no século XVII ressalta uma constante
do senso estético ocidental. Considerando que o gosto implica necessariamente o mau
gosto – “le goût est fait de mille dégoûts”, dizia Valéry – o filósofo italiano afirma:
O homem de mauvais goût, como está implícito na definição de La Bruyère, não
é simplesmente aquele que, por lhe faltar totalmente o órgão para recebê-la, é
cego para a arte ou a despreza: tem mauvais goût, muito mais, quem ama
“aquém ou além”, do ponto justo e não sabe, distinguindo o verdadeiro do falso,
o point de perfection da obra de arte. (AGAMBEN, 2012 [1974]: 43)

Naturalmente, o léxico encontrado na palestra de Candido, sendo este um crítico
moderno, não é o mesmo que sai da pena dos filósofos e moralistas do século XVII. No
entanto, a sombra da busca pelo “ponto justo” não desaparece de todo: ao comparar os
trabalhos estritamente de poéticos Murilo Mendes e Drummond àqueles de viés
autobiográfico, fica evidente o esforço feito no sentido de retirar o que há de pertinente, em
termos estéticos, nesses últimos textos para que tais empresas literárias tenham razão de
ser, para que não se exagere ao amá-las. Vale ainda lembrar que no momento em que os
poetas lançam esses livros eles já tem lugares estáveis e bastante confortáveis no campo
literário. Visto que seus textos autobiográficos lançam luz sobre momentos da vida desses
já grandes nomes das letras nacionais, eles automaticamente adquirem valor para a história
literária, a despeito da sua eficiência enquanto poesia. E se Pedro Nava também entra no
balaio apesar de não compartilhar o prestígio do poetas, temos uma hipótese. Desde a
perspectiva histórica tradicional, o relato da formação de Nava apresenta per se certo valor
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simbólico: a convivência precoce com figuras da elite literária do início do século XX, a
infância e juventude nos principais colégios de Minas e do Rio de Janeiro, assim como a
vivência em círculos literários que viriam a ter grande influência a posteriori (não é só do
ponto de vista estilístico que Nava assemelha-se a Proust). Mas tudo isso tem de ser
universal.
No final da comunicação, Candido diz que a tradução do concreto (vida real,
memória individual) em termos universais só é possível graças aos recursos estilísticos
presentes nos textos, que são (digamos pela última vez): enumeração concatenada,
transfiguração do real através de alusões literárias (sic), lugar comum aplicado de modo
jocoso e jogos de linguagem envolvendo amálgama entre as línguas portuguesa, italiana e
francesa. Está assim explicado o processo que traduz estilisticamente, em prosa de bom
gosto, a tensão entre biográfico e ficcional.
Da crítica empreendida por Antônio Candido resta sempre um apesar de. O volume
de Drummond é poesia firme e irônica, apesar de mesclada e de centrar-se nas lembranças
individuais do poeta; melhor que autobiografia, mas incomparável à lírica elevada. As
memórias poéticas de Murilo Mendes funcionam extraordinariamente bem, apesar de não
serem narradas em verso e contarem a história real de sua vida. E a prosa
extraordinariamente elegante de Pedro Nava soa como se fosse ficção, apesar de, ao fim e
ao cabo, ser memória. São essas, então, as produções denominadas autobiografias poéticas
ou ficcionais, livros que devem ser lidos com um “apesar de” atrás da orelha.

***
Vejamos um segundo ponto de vista, agora com o texto “Prosa literária atual no
Brasil”, publicado em 1984 por Silviano Santiago. Se na palestra de Candido o rumo é a
abordagem detalhada de três casos específicos, a perspectiva explorada no ensaio de
Santigo é outra: uma panorama, envolvendo considerações gerais acerca da prosa recente e
uma mirada para o contexto editorial da época.
De acordo com Silviano Santigo, só nos anos 80 o mercado brasileiro começa a dar
sinais de amadurecimento e oferece condições para que os autores possam deixar de
encarar o labor literário como bico ou passatempo. Agora, eles podem se dedicar à
literatura em regime full-time. Muda também, com o surgimento do agente literário, o
status do cont(r)ato entre escritor e editor, visto que a profissionalização implica mudança
de hábitos, uma objetificação dos arranjos antes tocados em clave de amizade. A despeito
da relevância dos comentários tecidos nessa primeira parte – principalmente se se
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considera a reserva crônica da crítica tradicional em relação ao extra-literário – guardo
para o segundo capítulo desta dissertação espaço para discutir mais detalhadamente
algumas das questões assinaladas.
Vamos ao que, por ora, nos interessa. Santigo decide começar com a insuficiência
da categoria romance ao olhar para prosa de seus contemporâneos. A anarquia formal
carateriza as composições de Antônio Callado (Sempreviva), Ignácio Loyola Brandão
(Zero), Autran Dourado (Os sinos de agonia), Márcio Souza (Ordem do dia), Nélida Piñon
(Tebas do meu coração), Eliane Maciel (Com licença, eu vou à luta), Ivan Ângelo (A
festa), Darcy Ribeiro (Maíra), Lya Luft (As parceiras), José Louzeiro (Lúcio Flávio,
passageiro da agonia), Sério Sant'Anna (As confissões de Ralfo), Fernando Gabeira e
Marcelo Paiva. Por considerar o romance um gênero bandido, Santiago vê na anarquia
formal um sinal de vitalidade, um dado positivo dessa categoria mutante. Mas, ao lado
dessas transformações e experimentalismos tão díspares, há uma constante: “Se existe um
ponto de acordo entre a maioria dos nossos prosadores de hoje, este é a tendência ao
memorialismo (história de um clã) ou à autobiografia, tendo ambos como fim a
conscientização política do leitor.” (SANTIAGO, 2000 [1984]: 35).
Ponto de acordo espinhoso, pois justamente daí surgirá no campo uma série
interminável de problemas, ora visíveis em debates teóricos acalorados, ora igualmente
visíveis em solenes desvios. Mas, assim como Cândido tenta trazer alguma dignidade aos
livros da tendência memorialista (apesar dos apesares), Santiago também encara o
amálgama biográfico-ficcional à sua maneira. Contrario à crítica que vê como mero
narcisismo a forte presença do veio autobiográfico, ele diz o seguinte comparando o
contexto nacional ao norte-americano:
não acreditamos que a questão [do aspecto narcisista] seja tão tranquila entre
nós. A experiência pessoal do escritor, relatada ou dramatizada, traz como pano
de fundo para a leitura e discussão do livro problemas de ordem filosófica, social
e política. Não há dúvida de que, no palco da vida ou da folha de papel, o corpo
do autor continua e está exposto narcisisticamente, mas as questões que levanta
não se esgotam na mera autocontemplação do umbigo... A narrativa
autobiográfica é o elemento que analisa uma série de questões teóricas gerais que
só podem ser colocadas corretamente por intermédio dela. (SANTIAGO, 2000
[1984]: 36-37)

(de ordem filosófica apenas duas questões são esboçadas: 1) crítica ao recalque do
indivíduo no tecido social e político levantada pelo discurso autobiográfico 2) presença do
corpo e força de vida afirmando o prazer e a liberdade em reposta ao gosto pelo martírio e
pela dor do processo civilizatório)
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O texto concentra-se em duas frentes: política e nação. No Brasil, o regime
ditatorial e a consequente repressão das liberdades individuais tiveram como primeiras
respostas o romance reportagem e a prosa fantástico-alegórica, mas é sobre a narrativa
autobiográfica surgida com o retorno dos exilados políticos que se joga luz. Há uma
confrontação de valores entre os textos dos ex-exilados (anos 70 e 80) e os de Drummond,
Murilo Mendes e Pedro Nava (anos 60 e 70). Descendentes de clãs senhoriais,
conservadores e tradicionais, os modernistas mostram-se saudosos dos enredos familiares
ambientados na República Velha. São mais interessantes para a história literária que para a
história no sentido amplo. Já os “jovens políticos”, em constante atrito com o discurso
oficial, produzem relatos de grande valor para a compreensão mais apurada de seu período
histórico. Neles, a narração do presente é marcada pelo retorno ao país e pela derrota da
guerrilha, mas ao invés de predominar o tom tétrico do pessimismo, prega-se o hedonismo
e a libertação sensual do indivíduo. Eles não voltam para casa com o rabo entre as pernas.
Ademais, esses relatos são espaços de tematização e dramatização das minorias: “a questão
do índio e do escravo negro na civilização ocidental, da mulher na sociedade machista,
...dos homossexuais dos loucos e dos ecólogos.”(SANTIAGO, 2000 [1984]: 41).
Somente nas últimas páginas, o crítico olha diretamente para alguns romances
surgidos após as duas novas ondas da prosa em primeira pessoa (moderna/memorialista,
contemporânea/autobiográfica). Darcy Ribeiro usa a técnica modernista, mas fala de uma
minoria, o índio, produzindo desse modo um deslocamento. Lya Luft se vale da primeira
pessoa para explorar a perspectiva feminina, bem como Nélida Piñon e Lygia Fagundes
Telles, desrecalcando vozes silenciadas na sociedade machista. Antônio Callado, com a
autobiografia, narra a luta pela preservação do meio ambiente e a experiência guerrilheira.
O questionamento da posição do intelectual em relação às minorias (saber X poder) fica
com Paulo Francis, Ivan Ângelo e Autran Dourado. Por fim, é assinalado um saudável
retorno do regionalismo, que discute os processos autoritários de centralização do poder no
eixo Rio-São Paulo; Antônio Torres, João Ubaldo Ribeiro, Márcio Souza e Benedicto
Monteiro. É essa a “boa safra” da época.
Após uma longa contextualização político-social a fim de investigar, entre outros
aspectos, a presença da autobiografia na prosa brasileira recente, Silviano Santiago
comenta muito ligeiramente os romances escolhidos. São pequenas notas que o autor
acopla aos títulos, ligando-os de modo pouco firme a um dos argumento centrais do texto.
A respeito do processo formal envolvido na composição dos livros, quase não se fala. O
crítico aponta alguns lugares, mas não nos leva a nenhum deles para ver de perto as
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questões teóricas gerais de que fala, bem como não mostra quais foram de fato os ganhos
narrativos abertos pelo imbricamento da autobiografia na ficção. É como se, no vôlei, a
bola tivesse sido levantada na altura certa e a jogada fosse concluída por um corte fraco,
anódino38. Candido, embora leia com ressalvas a ficção impura dos modernos e acabe
destacando aspectos que parecem não sustentar o processo de universalização do
particular, problematiza a autobiografia na ficção e seus desdobramentos formais de modo
mais vigoroso. O texto de Santiago diz muito sobre muita coisa, mas a questão que mais
nos interessa é apenas esboçada.
Além disso, por “prosa literária atual no Brasil”, Santiago entende romance. Há sim
uma menção à anarquia formal, mas em momento algum aparecem considerações acerca
do conto ou da novela, gêneros menores. Esse apagamento deixa no borrado algumas
perguntas: o conto não é parte boa safra? a narrativa curta também mescla autobiografia e
ficção? os mais novos e relevantes rumos da prosa são observados somente nos romances?

***
De 76 a 84, os oito anos que separam os textos de Candido e Santiago, Márcia Denser
lança seus primeiros trabalhos, estabelecendo-se como referência no conto contemporâneo.
As donas das vozes que narram os contos de Denser são variações sobre a figura da autora
ela mesma; jornalistas, escritoras escrevendo o conto que lemos etc, tipos que a crítica
costuma batizar de alter-ego dando a questão por encerrada para então tratar de outros
aspectos da sua prosa.
Em minha leitura, um processo bastante sutil está em jogo nesse estilo de
composição: a criação de uma narradora que é uma versão da autora coloca em suspenso
uma voz referencial que canta repetidamente o tema da vida real, como o baixo de uma
passacaglia barroca. Uma ficção como se fosse fragmentos de autobiografia, um quiasma
se pensarmos da leitura de Pedro Nava feita a pouco. E nesse sentido, caberia a
consideração de Cândido? Boa ficção, apesar de autobiografia.

38
A saída de Silviano Santigo para essa falha do texto é sagaz. O autor aponta para seu romance Em
liberdade, ao invés de teorizar abertamente no ensaio: “Deslocada a espinha dorsal da prosa (de ficção ou
talvez não) do fingimento para a memória afetiva do escritor, ou até mesmo para a experiência pessoal,
caímos numa espécie de neo-romantismo que é a tônica da época. Pode-se pensar hoje, e com justa razão,
que o crítico falseia a intenção da obra a ser analisada se não levar em conta o seu caráter de depoimento, se
não observar a garantia da experiência do corpo vivo que está por detrás da escrita. Não nos cabe resolver
esse impasse metodológico e crítico aqui; tentamo-lo em outro lugar [Em liberdade] abandonando o rigor da
crítica e do gênero romance e exorbitando o poder da imaginação ficcional, numa tentativa de aclimatar o
exercício do fingimento à experiência ficcional.” (SANTIAGO, 2000 [1984]: 36)
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Diferente dos mineiros e dos autores analisados por Silviano Santiago, os contos de
Denser não se inserem na tradição de formas estanques, tais quais memória e
autobiografia, de um lado, e de outro, não apresenta elementos que justifiquem a voz
autobiográfica do ponto de vista da nação e da política. A mescla de ficção e biografia na
autora não é exaustivamente colocada em cena através de datas, situações solenes e
inúmeros encontros com personalidades da alta cultura brasileira, nem na luta pela
democracia em termos de repressão, pelo contrário: a impureza do discurso é apenas
insinuada e nunca completamente verificável. Os fatos como ocorreram, ao mesmo tempo
não fazem a menor importância e são vitais para o funcionamento do esquema.
Nesse sentido, seus últimos trabalhos trazem situações desconcertantes. Na década
de 00, Denser publica ficções em que a narradora conta as consequências decorrentes da
criação de Diana Marini, que possui metaforicamente a sua vida A partir da própria obra,
isto é, do seu percurso enquanto autora que cria um personagem, Denser compõe um
discurso biográfico para a narradora que sofre com sua criação dos anos oitenta. E é, então,
interessante assistir um movimento feito a posteriori balançar toda a prosa já escrita pela
autora, como uma vaso caindo em determinado ponto de um tampo de vidro trincando toda
a superfície de um lado a outro, sem quebrar.
Se ao invés de teorizar com a autoficção, o pacto romanesco e autobiográfico,
romance autobiográfico e mais tantos outros conceitos úteis, escolhi ler com Candido os
mineiros e os romances escolhidos por Santiago não é, de modo algum, por ignorar essa
discussão. Acho importante, porém, ver como a aparição da impureza, da mescla e do
próprio “como se”, tão caro à ficção, é um fator que intriga tão fortemente Candido, como
um entrave impertinente para a fruição total, assim como a herança apontada por Silviano
Santiago parece não ter lugar quando olhamos para Denser. Por isso, a empresa crítica no
sentido de encontrar o point de perfection, a maneira exata de não gostar demais,
afetadamente, daqueles livros.
É, portanto, proveitoso observar a insistência de Denser ao longo de toda a sua
carreira nesse amálgama, encontrando saídas narrativas diferentes para atualizar o
problema. Bem como, trabalhar o incômodo das similitudes e embolações de fato e ficção,
que de toda sorte, me parecem muito mais instigantes do que galicismos, italianismos,
enumerações e do que os experimentalismos que sempre pautam a questão política, sem
surpreender.
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A ANCESTRALIDADE E O CONTEMPORÂNEO: DISPUTA PELO REAL EM
POEMAS DA LITERATURA MARGINAL/PERIFÉRICA
Laeticia Jensen Eble*

Resumo:
Diante da hegemonia de uma literatura eurocêntrica que se pretende universal, a literatura marginal/periférica
impõe-se como visão de mundo que não apenas torna o Outro presente e legitima sua forma de ver e
interpretar o mundo, mas também territorializa sua forma cultural. Em grande medida pautados pelo
movimento negro, poetas da periferia recorrem à ancestralidade como amálgama dessa lógica singular que
determina uma outra realidade palpável. Não se trata simplesmente de reviver ou glorificar uma origem
africana, mas, sim, de recriá-la, atualizá-la e ressignificá-la em terras brasileiras, ou seja, construir uma
identidade própria, híbrida e aberta à multirreferencialidade. Relativizando as fronteiras colocadas pela
dicotomia margem versus centro, a ancestralidade propõe encruzilhadas. Ou seja, a periferia é pensada não
em função de limites, mas como campo de relações num processo de emancipação.
Palavras-chave: ancestralidade; literatura marginal/periférica; poesia contemporânea.

Em minha pesquisa, interessa-me observar a produção literária marginal/periférica,
especialmente a produzida por autores ligados ao movimento hip-hop, pois se trata de um
movimento que reúne a um só tempo arte e militância, operando, por um lado, na esfera da
luta por reconhecimento; e por outro, na esfera da redistribuição – duas instâncias que,
segundo Alain Touraine e Iris Young, não são antagônicos, mas, sim, indissociáveis.
Alain Touraine (2011) estabelece uma distinção analítica importante entre
indivíduo e sujeito, segundo a qual, grosso modo, o indivíduo, na modernidade, torna-se
uma imagem enfraquecida e fragmentada, qual uma “tela sobre a qual se projetam desejos,
necessidades, mundos imaginários fabricados pelas novas indústrias da comunicação”.
O sujeito, por seu turno, forma-se “na vontade de escapar às forças, às regras, aos
poderes que nos impedem de sermos nós mesmos”, ou seja, o sujeito é definido “em sua
resistência ao mundo impessoal do consumo” (2011, p. 119-120). E “só nos tornamos
plenamente sujeitos quando aceitamos como nosso ideal reconhecer-nos como seres
individuados, que defendem e constroem sua singularidade, e dando, através de nossos atos
de resistência, um sentido a nossa existência” (p. 123).
Para Touraine, a presença do sujeito num indivíduo ou numa coletividade pode ser
reconhecida pelos esforços empreendidos para se libertar do lugar que lhe foi assinalado
(p. 132) e no engajamento a serviço de sua própria imagem (p. 136), contra a deformação e
manipulação dos meios de comunicação, que separam imagem da experiência vivida.

*

Doutoranda em Literatura na Universidade de Brasília. E-mail: laeticia.jensen@gmail.com

Anais do Fórum dos Estudantes

● 131

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

Da mesma forma, Iris Young defende que,
ao criar suas próprias imagens culturais [as pessoas oprimidas] removem de si os
estereótipos que haviam recebido. Ao formar uma autoidentidade positiva por
meio da organização e da expressão cultural pública, aqueles sujeitos oprimidos
pelo imperialismo cultural podem então fazer frente à cultura dominante com
demandas para que se reconheça sua especificidade (Young, 2000, p. 261).

Axel Honneth (2003) fala acerca do reconhecimento recusado como algo que, para
além de privar os sujeitos de liberdade de ação, trata-se de um comportamento lesivo, que
fere as pessoas “numa compreensão positiva de si mesmas”. Ao ser desrespeitado em sua
identidade, o sujeito também sofre a “denegação de direitos básicos elementares e a
humilhação sutil que acompanha a alusão pública ao insucesso de uma pessoa” (p. 214).
O reconhecimento permite, portanto, “uma abertura de novas possibilidades de
identidade, de sorte que uma luta pelo reconhecimento social delas tinha de ser a
consequência necessária” (p. 256), tornando-se, assim, base de movimentos coletivos que
compartilham “experiências de desapontamento pessoal como algo que afeta não só o eu
individual mas também um círculo de muitos outros sujeitos” (p. 258).
O reconhecimento tem relação direta com a cultura e com as imagens – sobretudo,
os estereótipos – construídos por meio da arte e da literatura. Assim, o protagonismo e o
processo de empoderamento que se observa na já vasta e efervescente produção literária
nas periferias contribui enormemente para o resgate da autoconfiança, do autorrespeito e
da autoestima necessários para que haja uma consciência crítica e uma mobilização
conjunta. Para isso, o hip-hop tem mostrado um grande valor aglutinador.39
A redistribuição, por sua vez, refere-se à distribuição de bens materiais e
benefícios, bem como o acesso a posições sociais e a postos de trabalho. No entanto, Iris
Young ressalta que a justiça não pode se limitar a considerar as pessoas como possuidoras
ou consumidoras de bens e esclarece:
Há duas espécies fundamentais de injustiça. A primeira, a injustiça
socioeconômica, tem suas raízes na estrutura política e econômica da sociedade.
Exploração, marginalização econômica e privação de bens básicos são as formas
principais de tal injustiça. A segunda espécie de injustiça é cultural ou simbólica.
Ela tem suas raízes em padrões sociais de representação, interpretação e
comunicação. Tal injustiça inclui o estar sujeito a uma cultura estranha, o ser
submetido a estereótipos e representações culturais depreciativos. Em
correspondência a essas duas raízes irredutíveis da injustiça, há dois diferentes
remédios. A redistribuição produz mudanças políticas e econômicas que
39

Um exemplo recente é a mobilização em torno da discussão sobre a redução da maioridade penal. O
rapper Akins Kintê e o poeta Tubarão DuLixo criaram um canal no Youtube que tem como objetivo o debate
rimado em torno da proposta de redução da maioridade penal. No canal, vários rappers se engajaram em
criar letras especialmente sobre o tema e apresentam seus vídeos cantando à capela.
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resultam em maior igualdade econômica. O reconhecimento repara os danos do
desrespeito, dos estereótipos e do imperialismo cultural (2009, p. 196).

De acordo com Chartier (2002, p. 17), a percepção e a apreciação do real decorrem
de classificações, divisões e delimitações que organizam a apreensão do mundo social. As
representações desse mundo social aspiram à universalidade, mas de forma alguma são
discursos neutros, “são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam” e
“produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma
autoridade à custa de outros, por elas menosprezados. Aqui temos de pensar também em
duas instâncias mediadas pelo texto, a do autor e a do leitor, na medida em que aquele
engendra a representação, conduzindo o leitor “a uma nova norma de compreensão de si
próprio e do mundo” (2002, 1990, p. 24). É em função desse mecanismo que alguns
críticos ressaltam o caráter “pedagógico” das obras marginais/periféricas.
Para Chartier,

a representação envolve disputa por poder e dominação.

Chimamanda Adichie, em seu discurso sobre “O perigo da história única”, já afirmava que
“poder é a habilidade de não só contar a história de outra pessoa, mas de fazê-la a história
definitiva daquela pessoa.” E acrescenta como exemplo: “Comece uma história com as
flechas dos nativos americanos, e não com a chegada dos britânicos, e você tem uma
história totalmente diferente.”
É nesse sentido que, em vez de entender a representação como presença de uma
ausência, nas obras de literatura marginal/periférica, observa-se o estranhamento gerado
em face do discurso hegemônico, e ficamos diante da presença mesmo, da legitimidade em
sua plenitude. Não é por acaso que no prólogo de uma das músicas do rapper Emicida,
intitulada E agora?, ouve-se a seguinte afirmação: “Você vai ser tão real, mas tão real, que
os caras vão achar que você é de mentira!”
Destaco, assim, a perspectiva privilegiada que se observa na obra de Zinho
Trindade, na medida em que, em vários de seus poemas, mantém-se em torno da
preocupação com a reinterpretação dos fatos, especialmente a relativização da violência,
comumente atribuída à periferia.
No poema intitulado “Munição”, que remete aos métodos violentos e covardes da
ROTA e menciona o massacre do Carandiru, Zinho mostra o quão desproporcionais são as
“munições” da polícia – granada, fuzil, colete à prova de balas –, comparadas às do povo
da favela – coragem, respeito, aperto no coração – e às do poeta – tinta, lápis, borracha e
sede por justiça. Ao final do poema, o poeta sugere ainda que a mesma mão que “aperta o
gatilho” também poderia “entregar um livro”.

Anais do Fórum dos Estudantes

● 133

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

Da mesma forma, enfatizo aqui o tratamento diferenciado em relação à questão
étnica, em outro poema de Zinho Trindade, intitulado “Qual é a cor?”, lê-se:

Quando eu era pequeno eu não sabia
Eu não sabia, eu não sabia não
Não entendia a cor, qual o valor
O porquê brigar e o porquê amor
Minha mãe me chamava de mestiço
A professora já dizia moreno
A vizinha falava mulato
E o meu Pai achava tudo engraçado
E minha Avó já dizia
Negro
Então que cor que eu sou
Negro
E o tambor chamou
Negro
E com muito amor
Negro
E o som é
Negro
Então sinta a condição
Sou negro, sou raça sou cor
Com a benção dos Orixás que nos abençoou
Sou negritinho, negralha, bamba, malungo
Eu vim da Serra da Barriga e trago muito amor
Minha cultura é milenar e atravessa o tempo
Arrebentando as correntes, voando com o vento
Candomblé, quizumba, macumba, fortalecimento
Agradeço todo dia poder para o povo preto
Sou negro como Felá Kuti, Jomo Kenyatta, Múmia Abu-Jamal
João Candido, Anastácia
Ganga Zumba, Zumbi, África Bambaataa
Mestre Irineu, Chico Rei, Elisbão, Dandara

Solano Trindade, Mestre Assis, Aurino Bonfim (Trindade, 2011, p. 4546).

É instigante observar os saltos temporais que o eu-lírico realiza. Nas duas primeiras
estrofes, parte-se da infância, que representa o tempo da inocência marcada pela negação –
“Eu não sabia, eu não sabia não” –, tempo de desconhecimento sobre seu eu e sua história,
mas tempo marcado também pela opressão silenciosa vivenciada na escola, em que a
professora preferia ocultar sua condição ao chamá-lo de “moreno”. Esse fato é bem
marcado pelas imagens escorregadias que os verbos dicendi introduziam sobre ele:
“chamava mestiço”, “dizia moreno”, “falava mulato”.
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Na estrofe seguinte, passa-se então para a maturidade; e aqui é importante refletir
sobre o orgulho de marcar a voz da “avó”, que é quem, afinal, indica o caminho.40
A prosopopeia – “o tambor chamou” – anuncia, então, finalmente, o
reconhecimento sinestésico da cor – “E o som é / Negro”. Essa estrofe é especialmente
musical; estruturada de tal forma que se adivinha o batuque do tambor, que repete “negro”,
em oposição à negação repetitiva da primeira estrofe.
Após essa revelação, o eu-lírico vislumbra a herança africana, fazendo o caminho
de volta, primeiro, assumindo uma linhagem ainda em território brasileiro – “Eu vim da
Serra da Barriga” –; e depois, propondo-se a escavar as origens mais recônditas de sua
negritude – “Minha cultura é milenar e atravessa o tempo”.
Além de fazer uso de expressões que remetem ao universo religioso, o poema segue
relacionando vários nomes e referências importantes para o movimento negro, para a
cultura afro-brasileira e para o hip-hop – invocando o “poder para o povo preto”. É assim
que, em contraposição a uma história oficial que se lembra do negro apenas como escravo,
ao buscar as suas origens e comparando-se a seus “heróis”, o eu-lírico, reconhece-se como
negro, condição na qual vai buscar toda uma conformação para sua arte.
É preciso entender a produção periférica enquanto permeada por uma experiência
diaspórica africana, que aqui, em função do contato, sobretudo, com a experiência
europeia, foi submetida a uma ruptura. Ao lançar mão de africanismos em seus poemas,
Zinho e outros autores da periferia resgatam uma memória sequestrada pela escravidão.
Mas longe de restringir-se a um afrocentrismo, é produtivo pensar esse
procedimento por meio da filosofia da ancestralidade, tal como apresentada por Eduardo
David de Oliveira. Entendendo-a para além de relações consanguíneas ou de parentesco
simbólico ou mítico, Oliveira propõe a ancestralidade como categoria analítica que coopera
para a produção de sentidos e para a experiência ética (2012, p. 30). Oliveira trata a
ancestralidade como a “forma cultural africana recriada no Brasil” (p. 39). Observe-se,
então, a riqueza de significações e reflexões que traz o poema “À nossa maneira”, de
Elizandra Souza:
Descobri que precisamos sim, à nossa maneira
aprender a aprender com a nossa história,
temos as peles negras, que não são tão negras como as peles que aqui tens
40

Apesar de ser bisneto de Solano Trindade, Zinho não recorra à imagem deste para registrar uma origem
que poderia significar também uma influência artística, mas antes, apoia-se na imagem de um ascendente
mais imediato. Sabe-se que a avó de Zinho, Raquel Trindade, é a responsável por manter viva a chama da
cultura negra no seio familiar, tendo sido também responsável por fundar o Teatro Popular Solano Trindade e
a Nação Kambinda de Maracatu.
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[...]
À nossa maneira
é a busca de um jeito todo nosso de comportar,
é uma ginga que veio sim daqui, mas não é a mesma
Processo em transformação
somos o batuque que estamos a procurar
À nossa maneira
Ainda é um papel sendo escrito, um desenho novo que temos que pintar
é arte maconde a esculpir, a brincar de fazer vida
processo de reconstrução de juntar os laços
Somos irmãs e irmãos do mesmo nó
[...]
À nossa maneira?
Como podemos encontrar a nossa maneira?
A nossa força, a nossa coesão...
Como podemos ser mulheres negras, à nossa maneira?
Precisamos encontrar respostas e perguntas à nossa maneira

Nesse poema, o eu-lírico afro-brasileiro parece dialogar com um Outro africano –
provavelmente moçambicano, em função da menção à arte maconde – tendo este como
referência, reconhecendo seu legado, mas reconhecendo também as diferenças que o
tempo, a distância e a história impuseram. A mesma reflexão que se faz no poema – de que
“precisamos encontrar respostas e perguntas à nossa maneira – é feita por Oliveira, quando
afirma que “somos africanos ao nosso modo, o que nos regala uma singularidade única
[...]. Somos Africanos, mas de um jeito possível apenas no Brasil” (2012, p. 38-39). O
procedimento de relocalização da África em terras brasileiras estabelece uma ética e um
sentimento de pertencimento a uma comunidade inerentes ao ativismo.
Ao mesmo tempo que a ancestralidade reconhece o Outro africano e uma ligação
visceral com ele, ela atualiza sua forma cultural. Assim é que no poema, o eu-lírico afirma:
“é uma ginga que veio sim daqui, mas não é a mesma / Processo em transformação”.
É instigante que o poema mencione a arte maconde que, ao esculpir, brinca de fazer
vida. Assim como na origem desta arte estatuária está o mito de que a primeira mãe –
aquela que gera – foi esculpida em uma árvore e recebeu então a vida, segundo Oliveira, “a
ancestralidade, na perspectiva da experiência africana, é uma filosofia que, como todas as
outras, produz mundos”. Ao se traduzir uma experiência em outra, cria-se um novo mundo.
É esse novo mundo em gestação que vemos saltar do poema de Elizandra Souza.
Nos poemas analisados brevemente aqui, trata-se, portanto, da busca por um mundo
inclusivo e multirreferencial, ciente de que, no jogo da disputa pelo real, a realidade é um
conjunto de experiências que disputam seu significado. Enfim, para a leitura da produção
literária marginal/periférica ligada ao hip-hop, é importante considerar que ser capaz de
reescrever sua história está intimamente ligado ao compromisso com sua origem negra e
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periférica. Nesse sentido, a crítica precisa também fazer o esforço abstrato de se
deslocalizar e se relocalizar não apenas espacialmente e socialmente, mas também
corporalmente, para ler tais textos em outras bases, enxergando não o que, de forma
condicionada, se quer ver, mas a profundidade do que está sendo dito sob formas de dizer
que escapam ao universalismo e ao colonialismo conceitual.
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GAIA MANAUARA
Marcia Valeria Sampaio*
Resumo:
O presente trabalho apresenta uma análise sobre a Memória Coletiva e o estudo teórico dos Mitos e
Arquétipos desenvolvido por C.G.Jung, com o objetivo de perceber a matriarca do romance Dois Irmãos, de
Milton Hatoum, enquanto expressão “encarnada” da Grande Mãe - tendo esta última de ser entendida no
sentido metafórico, enquanto uma potencialidade inata de comportamento - a fim de melhor compreender
suas escolhas e caminhos percorridos ao longo da narrativa.
Palavras-chave: Mito; Memória Coletiva; Arquétipo Feminino; Milton Hatoum.

Com uma escrita envolvente e exuberante, o escritor e professor brasileiro Milton
Hatoum, em seu segundo romance, Dois Irmãos, nos apresenta a beleza de uma cultura
híbrida escondida numa Manaus distante e exótica, ao mesmo tempo em que desperta
reflexões mais profundas acerca da natureza fugaz e ambígua do ser humano através da
história de uma família de origem libanesa, à primeira vista como tantas outras, mas que no
decorrer da narrativa se revela mais sofrida e - por que não dizer? - trágica que a maioria.
A temática principal de Dois Irmãos gira em torno dos irmãos Yaqub e Omar, e
como toda a família se comporta diante e por conta desse conflito. Os gêmeos, com suas
características e personalidades totalmente opostas e paradoxais, desde o nascimento,
foram recebidos e tratados de forma declaradamente distinta, - partindo da própria mãe,
Zana - gerando uma hostilidade inevitável entre ambos. No meio desse drama familiar,
ainda se encontra a figura do pai ausente, Halim, que, por viver mais interessado e
preocupado em amar a esposa tão desejada, acaba por nutrir um rancor velado pelos filhos
que lhe forçaram a dividir a atenção e o afeto da mulher. Rânia é a filha caçula, única
menina que, misteriosamente, após uma decepção amorosa na adolescência – orquestrada,
de alguma forma, pela mãe - se fecha ao amor e a todos os pretendentes que a cercavam, e
passa a concentrar todos os seus olhares e sonhos em seus irmãos mais velhos, numa
relação de carinho, admiração e desejo incestuoso. Há também uma índia agregada,
Domingas, que foi morar ainda menina na casa dos novos patrões, cedida pelas freiras do
*
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convento local, e que concentra funções diversas na dinâmica familiar: vassala, amiga,
filha, irmã, amante e “sombra servil de Zana”. E, por fim, Nael, filho de Domingas com
um dos gêmeos, e também o narrador da história, e cujo ponto de vista parcial - permeado
de imagens, sensações e percepções recordadas e recontadas - é fundamental para uma
visualização mais nítida e definida dos papeis que cada um dos membros da família exerce.
Começa, aí, uma narrativa que nos leva a conhecer pessoal e intimamente cada membro
dessa peculiar e disfuncional família. E uma personagem Zana, em especial, chamou
minha atenção desde o início. Era ela uma Gaia em seu mundo: mulher-mãe gigantesca,
forte, dona de si e dos outros, que “via muito, por todos os ângulos, de perto e de longe, de
frente e de viés, por cima e por baixo, e sua visão continha uma sabedoria” (HATOUM,
2008, p.95). No decorrer da leitura, era impossível desviar a atenção dela, com toda sua
dualidade e particularidades. Mesmo agora que retomo o percurso narrativo de Dois
Irmãos, é possível vê-la atuando em todas as situações, direta ou indiretamente.
Dois Irmãos, no entanto, mais do que o relato do percurso de uma família e sua
matriarca controladora, é um mosaico de recordações individuais e coletivas, um remexer
da memória - do autor, narrador e leitor - onde a verdade se mistura entre a ficção e a
realidade. O próprio Hatoum não se esquiva de falar sobre o tema e reconhece “o papel da
memória da infância e desejo de revisitar o passado” (Chiarelli, 2007, p.36) em sua escrita:
Há muita coisa em Dois Irmãos que vivenciei. (...) Eu parto da família. O núcleo
familiar é importante porque faz parte de uma história local. A partir da história
dessa família, (...) eu tento aprofundar dramas que se pretendem universais. A
literatura fala do particular. A literatura sobre generalidades não aprofunda muita
coisa. Então, a minha vivência na família árabe-amazônica de Dois Irmãos foi
importantíssima. Não só a minha família, mas a dos vizinhos, dos caboclos, dos
empregados, dos pescadores. Eu saía muito para pescar em Manaus com meu
avô, que era um grande contador de histórias. Então, meu primeiro livro foi
“ouvido”. (GONÇALVES FILHO, 2000, p.13)

Percebo claramente na literatura uma forte influência da sociedade e das
experiências pessoais do escritor. Um bom exemplo disso é a predisposição do próprio
Hatoum em recriar famílias matriarcais cujas personagens femininas são projeções de um
modelo de comportamento dominante. É evidente a semelhança, neste sentido, entre Zana
e Emilie, personagem de Relato de um certo Oriente. As duas matriarcas são o centro do
núcleo familiar, citadas como metáforas da casa, belas, austeras e matronas por excelência.
Ambas ainda mantinham relacionamentos turbulentos com as filhas mulheres e
afetivamente especiais com seus filhos homens, chegando a um nível emocionalmente
incestuoso. Essas duas figuras, tão semelhantes entre si, fazem mais sentido enquanto
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releituras de experiências pessoais ao lermos “Conversa com a Matriarca”, crônica
encontrada no livro Um Solitário à Espreita, onde o autor descreve a avó Samara como
“uma maestrina sem batuta, conduzindo o coral (família) com gestos incisivos de suprema
matriarca” e conta como era sua dinâmica com seus filhos homens, mais especificamente
no que dizia respeito às mulheres: “É que Samara tinha ciúme até da sombra dos filhos,
desde que fossem sombras femininas. [...] Podiam brigar por dinheiro, por futebol ou
política, mas nunca por amor a uma mulher, já que a única mulher na vida deles era ela
mesma” (HATOUM, 2013, p.15). No entanto, apesar da memória individual existir,
acredito que a consciência não se mantém solitária e restrita a um tempo espacial
delimitado. Em “A Memória Coletiva”, o sociólogo Maurice Halbwachs afirma que o ato
de lembrar é uma forma de refazer, de reconstruir as experiências do passado sob a
influência de imagens e ideias de hoje. Além disso, ele associa a memória individual à
memória do grupo enquanto tradição, ou seja, a memória individual é consequência de
tudo que previamente foi determinado socialmente. Todas as lembranças e pensamentos, a princípio subjetivos - que temos são releituras de uma memória coletiva, ou seja, “uma
reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente e, além disso,
preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de
outrora manifestou-se já bem alterada” (HALBWACHS, 1990, p.71). A idéia de
Halbwachs se aproxima muito do que o psicoterapeuta suíço C.G. Carl Jung denominou de
Inconsciente Coletivo, teoria que corrobora a ideia de que o princípio da memória vai além
das reminiscências de infância, abrangendo todo o universo.
Partindo deste princípio, acredito ser pertinente escolher o termo “Gaia” enquanto
definição de Zana, entendendo ser esta uma referência à deusa Mãe primordial, símbolo da
função materna, geradora de todos os deuses e uma das primeiras divindades a habitar o
Olimpo. Se num primeiro momento poderia parecer pouco provável haver alguma
associação entre Mitologia Grega e a obra de Milton Hatoum, ao compreender o amplo
alcance da memória e encarar a mitologia enquanto o estudo dos mitos e a história da
humanidade contada por milênios e transmitida através do Inconsciente Coletivo em forma
de arquétipos, é possível encontrar o elo. Vale ressaltar que o mito a que me refiro neste
trabalho não deve ser encarado como lenda, fábula ou forma de religião, e sim como uma
mensagem carregada de símbolos e significados, resultado das primeiras tentativas do
homem de explicar o mundo e a natureza humana. Para Jung, o mito vem a ser um elo
entre consciente e inconsciente coletivo. Ele acreditava que a forma como nos
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comportamos e reagimos ao mundo está relacionada tanto às influências familiares e às
experiências que tivemos ao longo da vida, como também à herança genética:
Do mesmo modo que o corpo humano apresenta uma anatomia comum, sempre
a mesma, apesar de todas as diferenças raciais, a psique também possui um
substrato comum. (...) Assim o inconsciente coletivo é simplesmente a expressão
psíquica da identidade da estrutura cerebral independente de todas as diferenças
(...). Deste modo, pode ser explicada a analogia, que vai mesmo até a identidade,
entre vários temas míticos e símbolos, e a possibilidade de compreensão entre os
homens em geral. (JUNG, 1934/1954 apud SILVEIRA, 1968, p.73)

Essas informações milenares que carregamos no Inconsciente Coletivo são
manifestadas através de símbolos que se revelam através de sonhos, das artes, das
narrativas, dos contos de fadas, e dos mitos. Esses símbolos são os arquétipos, as imagens
universais que remetem aos tempos mais remotos e nos ajudam no processo da vivência
cotidiana de experiências. São os arquétipos que dão sentido ao mito, ao mesmo tempo em
que se alimentam dele enquanto referência. No que se refere especificamente à literatura, ou qualquer outro tipo de arte - Jung acredita que o imaginário é uma porção intuitiva do
homem e está diretamente ligado ao inconsciente. Assim, é possível afirmar que a
literatura, mesmo nos dias de hoje, busca - se valendo da intuição/imaginação do escritor encontrar o mito constante em todas as culturas, acessando as informações e ideias mais
ricas e significativas contidas no Inconsciente Coletivo.
Sob esta perspectiva do conceito junguiano de Arquétipo e Inconsciente Coletivo,
volto novamente o olhar para a matriarca de Dois Irmãos, visualizando-a como uma
possibilidade arquetípica, enquanto expressão simbólica da Grande Mãe e suas hipóstases.
Assim como a Gaia, a Mãe Terra, elemento primordial, “a própria Terra que, sozinha, gera
todos os seres, alimenta-os e depois recebe deles novamente o gérmen fecundo”
(BRANDÃO, 1996, p.185), surge Zana, exalando poder e força feminina. É mulher e mãe
por excelência. Por ser a matriz da vida, recebe o nome de Magna Mater, a Grande Mãe.
Contém em si a bipolaridade do arquétipo materno, ora sendo a mãe bondosa, ora a mãe
dominadora. Com os homens mantém uma relação de controle, pois não pertence a
nenhum, e com isso impõem e assume a nulidade masculina diante do feminino. Como
bem destacou Hatoum em sua descrição, ela “era possuída por uma teimosia silenciosa,
matutada, uma insistência em fogo brando; (...) golpeava ferinamente e decidia tudo, (...)
ela mandava e desmandava na casa, na empregada, nos filhos”. E, obviamente no marido e
no pai. “Mas Zana quis assim... ela decidiu”, disse Halim a Nael num determinado
momento. Ela sempre decidia, para bem ou para mal, o caminho que ela seguiria e que os
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outros seguiriam, e “não escutava vaias nem conselhos” (HATOUM, 2008, p.40 e 43). Ela
decidiu casar com Halim, apesar dos protestos das beatas. Decidiu onde iriam morar.
Decidiu que o pai deveria voltar ao Líbano. Decidiu que deveriam fechar o restaurante para
abrir um comércio. Decidiu que queria filhos, e queria três. Decidiu preferir o Caçula e
preterir Yaqub. Decidiu enviar Yaqub ao Líbano e deixar Omar junto dela. E assim foi
Zana, decidindo por ela e pelos outros, nunca contestada ou freada. Ela ganhava força à
medida que todos os outros perdiam. “Naquele silêncio só dela, ela mexia os paus, soprava
o carvão em brasa. Só ela, com a voz serena antes do bote. (...) abelha numa só casinha da
colmeia”. (HATOUM, 2008, p.40 e 110).
Não restam dúvidas de que Zana é uma figura complexa, de personalidade forte,
claramente dominante e manipuladora, capaz de impactar, positiva e negativamente, a vida
de todas as pessoas que com ela conviveram, desde sua infância até os últimos dias de sua
vida. No entanto, não é tão simples reduzi-la a “boa” ou “má”, “vilã” ou “heroína”, uma
vez que a própria vida não funciona desta maneira e, muito menos, as personalidades
podem ser definidas de maneira tão simplista. Por isso, toda essa força quase opressora que
emana de Zana não significa falta de amor, ainda mais quando falamos de seus filhos
homens. Como uma Deméter superprotetora, faz deles o centro das suas preocupações e
seu grande sentido de vida. Com Yaqub, o filho mais velho, mantém uma relação quase
ressentida. Ela se alimenta da necessidade que os filhos nutrem por ela, e tenta ser a
prioridade absoluta na vida deles. Mas o distanciamento emocional de Yaqub - sempre
mais acanhado, arredio e esquivo - fere Zana. Quanto mais independente Yaqub se
mostrava, mais magoada e hostil Zana se apresentava. A culminância dessa mágoa se deu
quando Yaqub se casou com Lívia, moça que, na adolescência, foi o pivô do grande
desafeto entre os irmãos que perdurou por toda a vida de ambos.
Essa falta de reciprocidade emocional do primogênito provocou oscilações de
comportamento por parte da mãe que, ora rompia em ímpetos de amor, ora se mostrava
distante e indiferente, numa tentativa de chamar a atenção do filho mais velho. Já Omar,
desde o nascimento, se mostrou mais dependente quando “adoeceu muito nos primeiros
meses de vida”. Logo o Caçula se tornou o alvo principal de seu afeto e dedicação e
“cresceu cercado por um zelo excessivo, um mimo doentio da mãe, que via na compleição
frágil do filho a morte iminente” (HATOUM, 2008, p.50). Essa codependência se enraizou
e se estendeu ao longo da vida de ambos até ao ponto de manterem um vínculo emocional
totalmente alheio e isolado do resto da família. Zana enlouquecia sem Omar por perto e
não permitia que o seu “menino” mantivesse um relacionamento com outra mulher:
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“Tens tudo aqui em casa, meu amor”. Começou a soluçar, a chorar. Pegou nas
mãos dele (...) suspirava de felicidade porque o filho estava ali, queimado por
dentro, mas agora só dela. (...) Essa fidelidade à mãe merecia uma recompensa.
(...) Nem precisava pedir certas coisas: a mãe adivinhava os seus desejos, davalhe tudo, desde que não se desgarrasse. Entre ambos não havia recompensa
gratuita. (HATOUM, 2008, p.130)

Retomando, assim, o pensamento arquetípico feminino, apesar de ser evidente em
Zana a predominância dos arquétipos de Gaia e Deméter, - até por ser a segunda a
hipóstase mais próxima da primeira, de forma que se misturam entre si de maneira natural é possível encontrar, também, um pouco de Hera e Afrodite, no que diz respeito a sua
relação com o apaixonado Halim. Zana, assim como Hera, escolheu casar cedo e se
dedicou a proteger seu casamento, sendo uma boa esposa, amorosa e dedicada, embora a
obsessão por Omar tenha desviado sua atenção durante o percurso fazendo o marido,
inclusive, se sentir relegado:
O que eu fiz pra conquistar essa mulher! Meses e meses... os gazais, o vinho para
vencer a timidez... (...) Só pensava nela, só queria ela... Depois a vida foi dando
voltas, foi me cercando, me acuando... (...) Me agarrei a Zana, quis tudo... até o
impossível. Essa paixão voraz como o abismo. Depois (...) o Omar foi crescendo
na vida dela... (...) Ficou louca, fez tudo por ele, é capaz de morrer com ele...
Longe do filho, era a minha mulher, a mulher que eu queria. (HATOUM, 2008,
p.135 e 136)

No entanto, Halim permanecia enlouquecido de amor e desejo por sua esposa e,
até o fim da vida, repetia que nem filhos queria para não precisar dividi-la com mais
ninguém. Essa fascinação que Zana exercia sobre Halim é associada à Afrodite, a deusa do
amor, vaidosa, atraente, impetuosa e impulsiva. Tal qual o arquétipo, Zana possuía uma
energia interior que a impelia habilmente aos prazeres do amor. Isso fica bem claro no
trecho onde Nael descreve as cenas de paixão que presenciava entre os avós:
Vi Halim e Zana de pernas para o ar, entregues a lambidas e beijos danados,
cenas que eu via quando tinha dez, onze anos e que me divertiam e me
assustavam, porque Halim soltava urros e gaitadas, e ela, Zana, com aquela cara
de santa no café da manhã, era uma diaba na cama, um vulcão erotizado até o
dedo mindinho. (HATOUM, 2008, p.67 – grifo meu)

O interessante na busca dos arquétipos na mitologia é notar que em cada mito
existe um atributo e, mesmo havendo predominância de um, é possível perceber a atuação
dos outros. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o percurso da personagem Zana a
partir das formulações teóricas de C.G. Jung, com vistas de melhor compreender as várias
dimensões de sua personalidade e como esses elementos influenciaram sua trajetória e do
seu núcleo familiar. Zana é uma personagem que tentando acertar errou. Por tanto amar
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estragou. Por não compreender devastou, mas que, por ser ela própria vítima de
circunstâncias alheias à sua escolha ou vontade, desenvolveu esse perfil intenso, altivo,
manipulador e dominante. Para isso, serão levadas em consideração as experiências
pessoais e coletivas da personagem para a compreensão da estrutura dos complexos e
arquétipos relacionados à sua percepção e postura diante do mundo e das pessoas.
Dessa forma, encarando como um exercício imaginativo que leva ao
autoconhecimento, encontro em Zana modelos femininos que estão presentes na formação
da personalidade da mulher e à percepção que temos de nós mesmas. No final das contas, é
esse o propósito do mito: fazer reconhecer os diferentes arquétipos que se mantêm
permanentes em todas as culturas até os dias de hoje na tentativa de explicar o mundo e a
realidade humana. Chego à conclusão de que poderia prosseguir na busca desses modelos
mitológicos por toda a narrativa de Dois Irmãos, inclusive no que diz respeito às
personagens masculinas, uma vez que a obra criada por Milton Hatoum é quase uma fábula
mitológica que se metamorfoseia em romance, onde encontramos não apenas uma Gaia
como todo um Olimpo manauara.
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A NEGOCIAÇÃO DA INFÂNCIA EM PONCIÁ VICÊNCIO E BECOS DA
MEMÓRIA DE CONCEIÇÃO EVARISTO
Maria Aparecida Cruz de Oliveira*

Resumo:
Como é representada a infância de crianças negras na literatura afro-brasileira contemporânea? Crianças
negras raramente são figuradas na literatura brasileira. Ocupam um lugar claramente periférico na tradição
literária e isso justifica a quase inexistência de crianças negras protagonistas. Nesse contexto, seria possível a
afirmativa de que literatura afro-brasileira surge como uma força em que seus escritores são os atores sociais
capazes de dar representatividade à infância? Entende-se que o projeto estético e político dessa literatura atua
para tentar concretizar essa tarefa, tendo, no mais das vezes, caráter visibilizador. De antemão é possível
afirmar que as crianças negras narradas na afro-brasileira são cunhadas como atores históricos capazes de
reagir e engendrar tensões e conflitos para criar momentos de escape, como forma de resistência às opressões
vivenciadas. Assim, este trabalho pretende examinar afiguração do espaço social da infância nos romances
Ponciá Vicêncio (2003) e Becos da literatura Memória (2006). A infância aqui discutida parte da premissa de
uma construção histórica, cultural e passível de variações sociais.
Palavras-chave: Representação, Infância, Conceição Evaristo.

Liberdade imperfeita

Um dos principais filósofos do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, em Emílio, ou
da Educação (1995), revela que as crianças enfrentam restrições à sua liberdade, isso, já
após o nascimento, representado pelos limites de movimentos impostos por faixas e panos
colocados por todo o corpo e segue com os entraves impostos pelas instituições sociais.
A protagonista de Ponciá Vicêncio, no entanto, é desenhada inicialmente, pela
narradora, como uma criança sem faixas e com força para realizar movimentos. A narrativa
dá destaque ao poder de movimento e à ânsia por liberdade da menina Ponciá, símbolo da
vontade e do desejo de andar, de auferir a liberdade e circular em busca de uma autonomia:
“Um dia, a mãe com ela nos braços estava de pé junto do fogão a lenha, olhando a dança
do fogo sob a panela fervente, quando a menina veio escorregando mole. Veio forçando a
descida pelo colo da mãe e pondo-se de pé, começou as andanças” (EVARISTO, 2003,
p.16).
Conceição Evaristo partilha da ideia de Rousseau (1995, p. 55), quanto à
necessidade de “dar às crianças mais verdadeira liberdade e menos domínio, deixar que
façam por si mesmas e exijam menos dos outros”. Quando começa a andar Ponciá precisa
menos do outro, e essa “força” é o início do desenvolvimento do conhecimento e das
condições para que possa dirigir a si mesma. Porém, no decorrer da trama fica evidente que
*
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a autonomia da menina vai esvaindo-se ao passo que sua condição de descendente de
escravo lhe é revelada.
Rousseau entende a liberdade do infante como algo natural da criança, porém chega
a ser retirada da naturalidade pelas instituições e pelo preconceito. A liberdade da criança é
limitada pela fragilidade imposta pela sociedade. O entrave imposto impossibilita a
felicidade da criança, já que essa só pode ser feliz de acordo com Rousseau, quando faz o
que deseja e não quando está submetida ao desejo do outro. Com esse fundamento
podemos dizer que o caso das crianças negras escravas ou descendentes de escravos, que
vivem presas às chagas da escravidão é mais complexo ainda. Elas estão bem longe de
alcançar essa felicidade, pois suas necessidades são bem maiores que o poder de realizálas. Assim a trama figura uma “liberdade imperfeita” para as crianças negras. Rousseau
explica:
Antes que os preconceitos e as instituições humanas alterem nossas tendências
naturais, a felicidade das crianças, bem como as dos homens, consiste no
emprego de sua liberdade; mas essa liberdade, nas primeiras, é limitada pela
fraqueza. Quem quer que faça o que deseja é feliz, se se basta a si mesmo: é o
caso do homem vivendo em seu estado natural. Quem quer que faça o que deseja
não será feliz se suas necessidades ultrapassarem as forças: é o caso da criança
no seu estado. As crianças não gozam, mesmo em seu estado natural, senão uma
liberdade imperfeita, semelhante a de que gozam os homens na sociedade(
ROUSSEAU, 1995, p. 68).

Sem possibilidade de reação, quando humilhado pelo coronelzinho, o pai de Ponciá
Vicêncio sente desejo de sair das terras do Senhor Vicêncio e lutar por uma vida melhor,
porém a sociedade fez o homem negro semelhante aos infantes, mais fraco, não apenas
retira o “direito que lhe tinha sobre suas próprias forças, como também as tornando
insuficientes. Eis porque seus desejos se multiplicam na fraqueza da infância e eis o que
faz a fraqueza da infância em relação ao adulto” (ROUSSEAU, 1995, p. 67).
Em Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o Obstáculo, Strarobinski recordar a
infância de Rousseau, descrevendo-a a partir do termo “parecer”, “malefício da aparência”
e acaba por chama essa infância de “perturbação brutal”. Retraça a revelação traumatizante
de Rousseau, em que é acusado injustamente de ter quebrado um pente. A este fato atribui
uma importância decisiva na sua infância. Revela que “desde esse momento teria deixado
de gozar de uma felicidade pura” (STAROBINSKI, 1991, p. 19).
O episódio, de acordo Strarobinski (o incidente do pente quebrado), provoca a
“catástrofe (a queda), que destrói a pureza da felicidade infantil”. Depois dessa ocorrência
surge a injustiça, e a infelicidade torna-se um fato ou uma possibilidade. “Essa lembrança
tem o valor de um arquétipo: é o encontro da acusação injustificada, Jean-Jacques parece
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ser culpado sem o ser realmente” (STAROBINSKI, 1991, p. 19). A infância é dividida
entre o antes e o depois da queda, o momento de felicidade e de infelicidade.
Ferretti (2004) reafirma a leitura de Jean Strarobinski sobre Rousseau, de modo
claro e didático, pontua o incidente do pente quebrado como a passagem de um estado a
outro: a infância para ela é o momento da vida no qual se é inocente e feliz, mas ainda na
infância a felicidade infantil se esquiva, é perturbadora. Aponta para a catástrofe que
destrói a pureza da felicidade infantil. A partir dessa queda, a injustiça, a infelicidade se
aproxima ou é possível para a criança. Ratifica, então, que as crianças passam por duas
fases no período da infância. O primeiro momento é de felicidade e o posterior é de perda
de felicidade (FERRETTI, 2004, p. 34).
O incidente do menino, pai de Ponciá, em partes é semelhante ao caso de Rousseau.
O menino é visto injustamente como escravo, judicialmente não o era, mas socialmente ou
na “aparência”, como chamou Starobinski, tudo encaminhava para lhe ser imputada tal
carga. Ele tinha a obrigação de brincar com o coronelzinho “era o cavalo onde o mocinho
galopava” (EVARISTO, 2003, p.17). O problema da aparência se complica quando o
coronelzinho exigia que o menino abrisse a boca para que pudesse urinar dentro.
Inicia-se aí o processo da crise da infância para esse filho de escravos.

A

consequência dessa acusação é a descida do “véu” entre o menino e ele mesmo, ele “oculta
sua natureza primeira, sua inocência” semelhante ao que registrou Starobinski referindo-se
a Rousseau (1991 p. 22), a desconfiança para com o sinhozinho torna impossível a amizade
entre os dois. As palavras de Strarobinski podem ser emprestadas para descrever bem a
situação desse menino: “Os outros o desconhecem: o eu sofre sua aparência como uma
denegação da justiça que lhe seria infligida por aqueles pelos quais queria ser amado”
(STAROBINSKI, 1991, p.21).
O evento marca o começo de uma “perturbação”, um conflito infantil; inicia-se uma
nova época, “uma nova era de consciência”. Essa nova era se define por uma descoberta
essencial, pois pela primeira vez “a consciência tem um passado” (STAROBINSKI, 1991,
p.21). Ele percebe sua condição de escravo, questiona a si mesmo e ao pai o porquê da sua
condição de servo: Se eram livres, por que continuar ali? Por que, então, tantos e tantas
negras na senzala? Por que todos não se arribavam à procura de outros lugares e trabalhos?
(EVARISTO, 2005, p. 14).
No momento em que a felicidade infantil lhe escapa, ele reconhece o valor infinito
dessa felicidade proibida para um menino pobre, negro, sem um lugar para chamar de seu e
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ainda descendente de escravos. A inocência desaparece da vida do menino, agora seus
olhos podem ver com clareza a realidade que sempre foi:
Todos os vícios de nossas infâncias corrompiam nossa inocência e enfeitavam
nossas brincadeiras. Até o campo perdeu aos nossos olhos esse atrativo de
docura e de simplicidade que chega ao coração. Parecia-nos deserto e sombrio;
como que se cobria de um véu que nos ocultava-lhe as belezas. As almas não se
encontram mais e têm prazer em ocultar-se. Tudo está perturbado, e a criança
punida descobre essa incerteza do conhecimento de outrem, que se lamentará”
(STAROBINSKI, 1991, p. 20).

O fato parece se repetir na construção da protagonista Ponciá. Ela passa por essas
duas fases da infância de Rousseau, a inocência/felicidade e a transparência/infelicidade. A
contextura narrativa expõe a menina numa variação de sentimentos, os deslumbramentos e
os de medos. A criança Ponciá Vicêncio carrega no nome, o qual ela mesma chama de
“vazio e distante”, a reminiscência do poderio do Senhor Coronel Vicêncio, dono de terras
e de homens.
O brincar já foi algo constante na vida da menina Ponciá. Mostrava-se satisfeita em
ser menina, de ser ela própria. Gostava de tudo que envolvia sua infância. Mas a heroína
chega ao desencantamento ao fim de uma fantasia, sua infância é interrompida. Seu pai
tira-lhe o direito de brincar, corta o milharal (espaço em que brincava). Logo, corriqueiras
angústias fazem Ponciá entrar num estágio de negação de si, de sua identidade. Resta-lhe
o trabalho artesanal com o barro e o choro.
Infância curta, a menina chega cedo a vida adulta, a qual é marcada por uma
situação de introspecção, angústia, momento de silêncio, afastamento dos seus e de si
mesma. Paraíso perdido da infância inocente e feliz, a não liberdade para executar
atividades infantis conduz a menina a revelação da sua condição social, e assim “a queda”
é configurada.
É com essa liberdade imperfeita que Conceição Evaristo representa as crianças
negras de Ponciá Vicêncio: a menina Ponciá, e o pai de Ponciá quando menino.

A morte simbólica da Infância:

Nesse momento pretende-se analisar os traços narrativos que evidenciam o
encurtamento e, ou, simbolicamente, a morte da infância, haja vista a ausência do
sentimento em relação à infância apontada por Ariès (1981) e observada em algumas
personagens infantis dos romances em estudo.
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Um caso em especial é do menino Beto, de Becos da Memória. A trama imprime a
imagem de uma criança que passa por um envelhecimento precoce. Com a mãe presa e o
avô paralítico, o garoto assume as responsabilidades de cuidar da limpeza da casa, da
educação dos irmãos e até mesmo de trabalhar.
O resultado não podia ser outro, “o menino estava envelhecido! Perdera todas as
feições de criança! Estava adulto, muito adulto. Em poucos meses, sete somente, o menino
parecia que ganhara anos e anos de vida” (EVARISTO, 2013). Como narrado, Beto cresce
repentina e violentamente, um menino que até ontem era moleque, vira adulto de um dia
para o outro, a ponto de mostrar o cansaço no rosto. A morte da infância de Beto é assim
marcada, em vários momentos da narrativa.
A composição da infância do personagem Beto nos leva à discussão da definição de
dor dada por Rousseau (1995, p.23), o qual traz a lume a ideia de duas dores que o homem
fatalmente irá sentir. A “dor da alma” e a “dor física”, isto é, “o destino do homem é sofrer
em qualquer época. O próprio cuidado de sua conservação está ligado à dor. Felizes os que
só conhecem na infância os males físicos, males bem menos cruéis, bem menos dolorosos
do que outros... somente as da alma suscitam o desespero”.
Com essa afirmação Rousseau acaba por dar medida valorativa a uma dor em
relação à outra, de modo que a experiência de uma dor física é menos intensa que uma dor
psicológica. Essa valoração não é questionada pela narradora de Becos, mas ela apresenta a
personagem Nazinha, a qual experimenta uma dor diferente do menino Beto, a dor da
Alma. A menina é vendida pela mãe e torna-se objeto sexual do seu comprador
(EVARISTO, 2013, pp. 57/58).
Assim, quem parece não concordar com Rousseau é a mãe de Nazinha, ela
transporta a filha antes do tempo para a vida adulta. “Dando lhe maior necessidade do que
ela tem, não aliviando sua fraqueza, antes a aumenta. Aumenta-a ainda exigindo dela o que
a natureza não exigia, submetendo às suas vontades o pouco de forças que ela tem para
atender as próprias” (grifos meus, ROUSSEAU, 1995, p. 68). A mãe provoca o
apagamento da infância da filha para atender a do filho doente. A venda da filha decorre da
busca da cura para a dor física desse filho, uma vez que o dinheiro da venda da menina
oportunizaria a saúde da outra criança.
Essa mãe certamente seria condenada pela perspectiva de Rousseau a qual afirma
que “ninguém tem o direito, nem mesmo o pai de mandar a criança fazer algo que não lhe
é útil” (ROUSSEAU, 1995, p. 68).
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A menina Nazinha não sabia reconhecer o seu lugar social de criança, a mãe que
tinha a ciência lhe impõe a ordenança: “Nazinha acompanhe o moço”. A mãe acaba por
indicar o caminho de dor, a menina torna-se mulher antes do tempo. “o homem avisado
sabe manter-se em seu lugar; mas a criança, que não conhece o dela, nele não pode manterse... cabe aos que governam mantê-la em seu lugar” (ROUSSEAU, 1995, p. 68).
Ferretti (2004) apropria-se do termo roussoriano, “ilustração”, para explicar como
ocorre o término da infância. A leitura do teórico explicita que “ilustração” é à saída da
infância, mais especificamente a “saída do homem de sua minoridade pela qual ele mesmo
é culpado. Minoria é a incapacidade de servir-se de seu entendimento, mas na falta de
decisão e de coragem para servir-se do seu sem condução de outrem” (FERRETTI, 2004,
p. 23). Então a saída da infância se dá pela negação de ser conduzido pelo outro, a qual é
concretizada por atitudes de autonomia.
Negro Alírio de Becos da Memória representa a vontade de ser conduzido pelo seu
próprio saber, mostra insatisfação de ser submisso e aceitar passivamente os desejos do
Coronel Jovelino. O menino cresce e adquire o poder da linguagem. Agora de posse do
discurso vai enfrentar o coronel, pois o “moleque havia virado homem, uma espécie de
líder do povoado”. Além disso, ele amplia esse conhecimento para os outros meninos,
assume a posição de griot.
A narrativa também estabelece o desenvolvimento da linguagem como o elemento
factível da saída de Negro Alírio da infância para a vida Adulta. Para Ferretti (2004), sair
da infância é dar “um giro no campo da palavra e da linguagem e, portanto, uma outra
posição subjetiva”. “Esse giro de posição discursiva é a própria condição de possibilidade
de que venha a ex/istir – existir fora de si – um tempo de infância, um tempo de espera a
ser fruído por seres pequenos que, no entanto, sonham em serem grandes”.
Em Ponciá Vicêncio a passagem da narrativa que mais caracteriza a morte do
sentimento da infância é o corte do milharal. A puerícia é descaracterizada, as vivências da
menina Ponciá passam a ser como a dos adultos negros, diariamente é submetida à
injustiça social, conhece a dor e a (in) felicidade tanto ou mais que o adulto e experimenta
o labor do trabalho. Vivência o rompimento entre o sonho e a penosa realidade.
A composição dessas personagens infantis contribui para compreendermos a ideia
de que a infância nesses romances é estreitamente cerceada. Instaura-se então uma nova
concepção de infância, determinada por uma ordem socioeconômica e cultural e destituída
do lúdico que com que frequentemente é representada.
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O retorno a infans: a alegoria da origem, retorno à origem/ao início da fala

Rousseau alia à noção de infância a ideia de um estado ao qual se pode retornar e
retroceder: “Éramos feitos para sermos homens; as leis e a sociedade nos mergulharam
novamente na infância” (ROUSSEAU, 1995, p. 23).
A leitura de Ferretti sobre Lacan permite essa compreensão, o mesmo define a
infância como “um estado do qual se deve sair e ao qual se pode retroceder ou permanecer
nele, sem avançar” (FERRETTI, 2004, p.24).
Em Ponciá Vicêncio vemos tanto a saída da infância (antecipada) como também o
retorno para esta. A saída é percebida quando vemos a criança perder na narrativa, o
elemento que representa sua inocência, quando o direito de brincar e a proteção e o
cuidado lhe é negado, e quando o espaço da brincadeira lhe é impossibilitado. A infância
se distancia da personagem. O retorno à infância ocorre quando depois de uma frustrada
vida na cidade, a protagonista se torna um “sujeito sobre o qual se deve agir” (FERRETTI,
2004, p. 24) é conduzida pelo irmão e pela mãe até as águas. A infância é suplantada, esse
retorno é entendido como o retrocesso.
Alegoricamente essa saída da infância e esse retorno são muito significativos para
compreendermos as narrativas de Evaristo. Ao buscarmos nos principais estudiosos da
infância, uma definição para esse conceito deparamo-nos com uma incompletude, pois
“não há uma palavra que contemple o significado real de infância” (KOHAN, 2007). A
exclusão da infância começa pela exclusão da palavra, uma questão antiga, que segundo
Kohan remonta-se aos gregos do Período Clássico:
Percebemos, então, que a etimologia latina da palavra “infância” reúne as
crianças aos não- habilitados, aos incapacitados, aos deficientes, ou seja, a toda
uma série de categoria que, encaixadas na perspectiva do que ela “não têm” , são
excluídas da ordem social. Dessa maneira a infância está marcada desde a sua
etimologia por uma falta não menor, uma falta que não pode faltar, uma ausência
julgada inadmissível, a partir da qual uma linguagem, um direito e uma politica
dominantes consagram uma exclusão. Em razão de um falta, a infância ficou
fora, assim como à deficiência, a estrangeiridade, a ignorância e tantos outros
faltosos (KOHAN, 2007, p. 101).

Diferente da concepção Kantiana em que a infância está atrelada a minoridade, no
sentido metafórico de vida sem razão, obscura, sem conhecimento ou representação,
“oposto das luzes, a falta de resolução e coragem no uso das próprias capacidades, a
consagração da heteronomia” (KOHAN, 2007, p.109). É intenção das narradoras, desses
romances apresentar infâncias, em que “a criança é um outro marginalizado- deveríamos
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dizer o primeiro outro marginalizado, já que a infância sempre vem antes do ciclo da vida.
Assim sendo, a criança possui o ambíguo status de estranho privilegiado, a voz oriunda das
margens”(KOHAN, 1999, p.11). Objetivam também, criar espaços na narrativa para que de
alguma forma essas vozes tenham destaques, além de fomentar artifícios para que ela possa
ser ouvida e respondida. O resultado é a construção de narrativas que pensam a infância de
crianças negras e problematizam seu espaço.
As infâncias apresentadas por Conceição Evaristo desafiam a tradição literária ao
priorizar a questão do papel social designado para as crianças, e oferecem elementos para
pensar suas condições de crianças negras. Ela mostra a exclusão não a reforçando, mas
mostrando a possível capacidade de resistência na infância. Em suma, a visão que se tem
na literatura afro-brasileira de Conceição Evaristo é pensar a infância a partir do que ela
tem, e não do que lhe falta: com presença; autonomia; como afirmação, e não como
negação, como força, e não como incapacidade.
O resultado das análises dos romances conduz à consideração de que a estética
romanesca de Conceição Evaristo privilegiou a representação da infância. A escritora não
vela as dificuldades que as crianças negras passam, porém sua obra se destaca mesmo pela
proeza de não tratar as crianças como meras vítimas sociais, mas por negociar a
representação apresentando critérios do caráter infantil, o qual se distancia das concepções
de Ariès (“infância protegida”). Também, não é uma infância passiva, determinada pela
ausência de linguagem, de consciência social ou conhecimento.
Os trajetos das personagens infantis de Conceição Evaristo, na verdade simbolizam
a história de uma coletividade, o povo negro brasileiro, um povo que sempre foi visto
como um infante, sem razão e sem coragem. Ou que foram obrigados a retornarem a
condição de infante mediante a escravidão e os resquícios dela.
Assim como a palavra ‘infância’ está relacionada à ausência daquilo que o adulto
tem, a uma falta, a uma incapacidade, a expressão ‘negro’ sempre esteve associada a
elementos negativos, ao inferior, a diferença ou a falta em relação ao branco. De modo
que, assim como as crianças, os negros estão encaixados numa perspectiva do que eles não
têm, está de igual modo, excluídos da ordem social. Nesse sentido as tramas denunciam o
retorno forçado, obrigatório, do negro a condição de infante. Em contraponto coloca-o no
seu devido lugar, no lugar da resistência, do reconhecimento identitário, no lugar da
consciência.
Assim, ao representar crianças em seu estado primeiro de felicidade está
sinalizando para a história do negro antes de conhecer a amarga escravidão, a queda da
Anais do Fórum dos Estudantes

● 152

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

infância é, portanto o momento que os mesmos são condicionados a escravos. Pode-se
entender que a queda ou a saída da infância é a figuração de todas as chagas vivenciada
pelos ancestrais negros. Enfim o retorno ao infans representa a condição atual do negro, em
que a sociedade racista brasileira teima em deixá-los na subalternidade.
Nessa alegoria temos uma revisão histórica do trajeto do povo negro com as
situações problemáticas que passaram, mas ela não alimenta o lamento da senzala, as
narradoras põem em cena crianças com liberdade para falar, pensar e agir. O objetivo
maior da narrativa é mostrar a resistência de crianças negras que simboliza a resistência do
povo negro, o qual não se conformou com a ordem social nem se assemelhou ou assimilouse. Assim, essas obras podem ser consideradas referências de personagens negras infantis
que criaram mecanismos de ruptura de silêncio e padrões impostos aos negros pela
hegemonia racial. Essas narrativas são importantes especialmente porque contribuem para
o surgimento de novas concepções de infância no contexto pós-colonial.
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K, DE BERNARDO KUCINSKI, E O PORQUÊ DE AINDA SE FALAR EM
DITADURA MILITAR
Maurin de Souza*

Resumo:
O presente trabalho é uma forma de lembrança para evitar o esquecimento e a repetição. Mais que rememorar
os cinquenta anos do golpe militar brasileiro, objetivo a partir da leitura de K. estabelecer um diálogo entre o
conceito de contemporâneo, explicitado por Giorgio Agamben, e o caráter reminiscente do romance
publicado em 2011, por Bernardo Kucinski. Resgatar por meio do testemunho os traumas dos vinte e um
anos de poder arbitrário instaurado no País é, ainda que doloroso, imprescindível: aparentemente distintos, os
modos de opressão e de silenciamento perduram, e é dever da literatura mostrá-los. Por que retomar traumas,
por que não deixar no passado o que a ele pertence e por que exaltar a busca de um pai por sua filha são
latentes indagações que, refletidas, justificam-se a fim de que mais pessoas deixem de inexistir ou de
desaparecer, como foi o caso da filha de K.
Palavras-chave: Literatura brasileira. Bernardo Kucinski. Ditadura militar. Contemporâneo.
O passado é mudo?
Ou continuamos sendo surdos?
(Eduardo Galeano)

Falar de contemporâneo é falar do ainda. Ampliada essa relação, sem deixar que o
olhar escape, é falar do que incomoda, do que movimenta, do que está incompleto, do que
toca. Do que, próximo ou não, toca. E ser contemporâneo, o que é? Eu poderia, quem sabe,
indagar de outro modo: a que se é contemporâneo? Para mim, é reconhecer o espaço em
que vivo e torná-lo motivo de questionamento. Mais que perceber as luzes, como afirma
Agamben, é reparar nos escuros, isto é, naquilo que foge à percepção dos olhares menos
atentos. É estar atento, mas escolher estar atento.
A ditadura militar do Brasil me afeta. Retifico e antecipo: todo e qualquer atentado
e desprezo ao Outro me afeta. Meu recorte, hoje, é o regime autoritário instaurado no País
durante os anos de 1964 a 1985. Eu não era nascida, mas ele de igual forma me toma:
inexistir, tragédia, difíceis, tumulto, desaparecer, monólogo, subversão, denúncia, engajar,
esconderijo, mistério, suspeitas, incerteza, medo, censura, tortura, terroristas, vestígios,
algozes, guerra, existir, cegos, alienados, traidor, morte, suicídio, desespero, clandestina,
silêncio. Liberdade. Essas são algumas das palavras que formam um pequeno mapeamento
lexical que fiz de K. – relato de uma busca. Trouxe-as como justificativa para iniciar os
porquês de as mais de duas décadas de exercício extremista de poder serem tão caras para
*
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mim, mesmo, e é possível que principalmente por isto, que revelem descaso e crueldade –
revelados ao longo das quase duzentas páginas deste testemunho que vinte e nove anos
depois do término da ditadura civil ainda suscita pavor e choque, talvez, penso, porque as
condições que originaram esse mal perdurem.
A perda nos movimenta. O desaparecimento repentino da filha fez K., além de
buscá-la insistentemente, rememorar episódios da sua vida e da de mein tiere techeterl41.
Percebe, com isso, e até admite com certo pesar, que não deveria ter se dedicado tanto ao
iídiche e à literatura: ao sentir seu peito apertar por conta da ausência inexplicável da filha,
assume que não a conhecia tão bem, ainda que o narrador revele ser ela a sua preferida,
muito porque a mãe, depressiva por conta de um câncer e do extermínio total de sua
família na Polônia, desprezava-a. Uma língua morta, K. dispensava considerável tempo à
língua que poucos judeus ainda usavam. Culpa-se por isso, já que se tivesse acompanhado
não só as atividades da filha, mas também a então situação política do País, é provável que,
pelo menos, soubesse o seu paradeiro e não se surpreendesse ao descobrir que ela havia se
casado. A esperança que não morre dentro de K., sei, é o contraponto à realidade mais
cruel para um pai a que é negado até o sepultamento da filha. Tem seu pedido de
reverenciá-la com uma matzeivá42 negado:
K. sente com intensidade insólita a justeza desse preceito, a urgência em erguer
para a filha uma lápide, ao se completar um ano da sua perda. A falta da lápide
equivale a dizer que ela não existiu e isso não era verdade: ela existiu, tornou-se
adulta, desenvolveu uma personalidade, criou o seu mundo, formou-se na
universidade, casou-se. (2014, p. 78-79)

E foi desaparecida. Para o rabino, se não há corpo, não há lápide. As tentativas de
K. para de algum modo não deixar que a lembrança da filha fosse dizimada reforçaram a
incapacidade do saber rabínico de encarar a realidade e de pautar suas decisões pensando
nas pessoas, não em preceitos estáticos e unilaterais. Ao lembrar que no Cemitério do
Butantã, sem haver corpos, foi erguida em homenagem aos mortos do holocausto uma
grande lápide, é injuriado pelo rabino, que rebate afirmando que nada poderia ser
comparado a essa barbárie, a esse mal absoluto, e que, na verdade, o pai somente deseja
erguer um monumento em deferência à filha. “Mas ela não era comunista?” (Kucinski,
2014, p. 82), questiona. O diálogo estabelecido pelo pai entre o mal absoluto de 1939 a
1945 e o de 1964 a 1985 é bastante claro: militante polonês, judeu, preso, fugitivo,
novamente traça paralelos entre sua vida e a de sua filha. Percebe-se parecido com ela,
41
42

Minha filhinha querida, conforme tradução do autor (2014, p. 174).
Lápide colocada no túmulo, em geral um ano após o sepultamento (2014, p. 77)
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embora o narrador nos afirme que ele não a conhecia plenamente. No resgate que faz de
sua história, encontra o que poderia ter sido a de sua mein tiere techeterl: “A cada passo
em direção a essa ala K. retrocedia na memória aos tempos de sua própria prisão na
Polônia. Lembrou-se novamente de quando o arrastaram acorrentado pelas ruas de
Wloclawek para humilhá-lo perante os comerciantes.” (Kucinski, 2014, p. 172).
Trazer à tona o testemunho acerca de um acontecimento vinculado a um momento
histórico do País é conferir à literatura um papel social. Ouso dizer que é exigir dela o
cumprimento de uma função que também é sua. Acredito que a literatura tem um caráter
denunciativo, e enquanto literatura de testemunho não se apresenta apenas como arte pela
arte: a sociedade está sendo questionada, a realidade está sendo confrontada e a perspectiva
dos excluídos, exaltada. A linguagem do testemunho está associada ao trauma, portanto o
texto não mostrará uma escrita voltada à apreciação descompromissada, uma vez que
perdas ali estão sendo narradas. Os relatos presentes em K. permitem-nos ter acesso aos
interiores de toda a barbárie que foram as duas décadas de regime autoritário seja pelo
depoimento do narrador que nos mostra a angústia do pai, seja pelo discurso direto de
personagens que estavam do lado oposto ao de K.: a amante apaixonada pelo mostro que,
ela sabia, torturava e assassinava e os homens (como Rocha e Mineirinho) que cumpriam
ordens e recebiam os elementos a serem torturados.
Jaime Ginzburg explica que
A escrita do testemunho não se restringe ao depoimento direto, mas deve passar
por elaboração atenta dos recursos de linguagem escolhidos. Um real traumático
exposto pode não ser compreendido e, ainda, não ser aceito, quando seu impacto
é intolerável. A configuração discursiva pode aumentar a capacidade de
preservar o teor do que foi vivido junto à memória do público. A memória do
testemunho desconstrói a história oficial e a presença do estético pode cumprir
um papel ético. (Ginzburg, 2012, p. 56-57)

Como representante de uma voz que foi silenciada, K., ao seguir as indicações dos
informantes, vai mapeando aspectos do sistema e do que ele causava durante os anos de
chumbo: as armadilhas preparadas para os familiares que, desesperados, buscavam algum
rastro de seus parentes, o preconceito dos vizinhos que emergia pela desconfiança, a culpa
por não continuar a procura, a impossibilidade de sequer poder dar um fim justo ao seu
morto, a dissimulação dos militares quanto ao destino dos desaparecidos. Além disso,
outros episódios de semelhantes características ajudam a compor esse relato, como a
Revolução dos Cravos, a Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar argentina, com as
mães da Praça de Maio. Pelo horror que esses eventos representam, e muito porque
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também temporalmente se aproximam, eles vêm à mente de K.. Simplesmente vêm. “O
século XX se estabeleceu como tempo propício para testemunho, em virtude da enorme
presença das guerras e dos genocídios.”, afirma Ginzburg (2012, p. 55).
K. escolheu não contar a seus filhos acerca da perda de suas irmãs na Polônia, nem
a esposa quis relatar sobre o extermínio da família inteira no holocausto. O resgate
mnemônico desse pai é uma forma de testemunhar, ainda que sutilmente, seu papel como
sobrevivente do mal absoluto. Duplamente, então, percebo a essencialidade de reparar no
escuro do meu tempo, que, ao contrário do que traz Agamben, não é cesura. Sinto-me parte
dos tempos evidenciados em K.: “Um homem inteligente pode odiar o seu tempo, mas
sabe, em todo caso, que lhe pertence irrevogavelmente, sabe que não pode fugir ao seu
tempo.” (Agamben, 2009, p. 59). Porque não quero fugir ao meu tempo, escrevo.
Diferentemente de K., que fechou os olhos para seu entorno por conta da literatura,
convido à reflexão por entender que pelo reparo e pelo diálogo as condições que
originaram todo o caos que foram os eventos já citados do século passado se repitam. O
olhar para as trevas a que o filósofo italiano se refere é estar à altura de transformar o
tempo, de consertar as vértebras fraturadas.
A sociedade comete um crucial erro ao impor que todos somos iguais. Não somos
iguais. Todos somos muitos, distintos, plurais. É na diferença que nos reconheceremos. As
fraturas de meu tempo residem na anulação do diferente. As condições que propiciaram os
extremismos políticos, religiosos e econômicos do século XX – parece-me que eles ainda
pulsam – revelam-se na incapacidade de reconhecimento e de respeito ao Outro. No
capítulo “A reunião da congregação”, em que se discute o afastamento da filha de K.,
professora da Universidade de São Paulo, o depoimento do professor Giesbrecht, a ser
imaginado pelo narrador, é bastante elucidativo: “O regulamento é claro e taxativo. E mais,
como diretor do Instituto, se não demitir posso ser acusado de prevaricação. [...] Sempre o
nosso dever, como cientistas, é o de preservar a instituição.” (Kucinski, 2014, p. 157).
Ginzburg argumenta que
[...] as instituições políticas, incluindo os partidos, têm sua história associada à
ausência de um limite claro entre o institucional e o pessoal, o público e o
privado, herança dos períodos colonial e imperial. Essa situação facilitou, no
século XX, a vigência de orientações autoritárias, tanto em regimes ditatoriais –
Estado Novo e Ditadura Militar –, como em períodos considerados
democráticos. Sem nunca ter adotado o totalitarismo em sentido estrito – com
partido único e controle absoluto da sociedade pelo Estado –, o Brasil também
nunca teve, por outro lado, uma experiência plena de democracia, pois ideologias
autoritárias servem como referências de conduta social para grupos expressivos
da elite até hoje. (Ginzburg, 2012, p. 476-477)
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Quanto ao esclarecimento dos sequestros e execuções, em K. surge a expressão
“totalitarismo institucional”, que “[...] exige que a culpa, alimentada pela dúvida e
opacidade dos segredos, e reforçada pelo recebimento das indenizações, permaneça dentro
de cada sobrevivente como drama pessoal e familiar e não como a tragédia coletiva que foi
e continua sendo, meio século depois.” (Kucinski, 2014, p. 169). Por que ainda continua
sendo uma tragédia? Não mais, talvez, porque a morte da filha não tenha sido comprovada.
Mais, acredito, porque somente vinte e sete anos depois do término da ditadura militar
brasileira uma comissão para julgar os crimes cometidos durante esse período tenha sido
instituída. Impunidade e incapacidade de reconhecimento e respeito ao Outro.
Incapacidade de reconhecer as trevas e de fazê-las espaço para interpelações.
Agamben afirma que o contemporâneo é quem encara o escuro do seu tempo.
Contemporâneo é o fim que permanece. É o que está próximo a mim, (a)temporalmente. É
o que me toca porque marcou a história e a sociedade em que vivo. São sintomas de um
espaço anterior que detecto no momento presente e que exprimem sensações.
Recentemente, li um artigo publicado por Ricardo Colturato Festi, professor de Sociologia
no Colégio Técnico de Limeira, em São Paulo, no qual constavam algumas respostas para
a seguinte indagação: “Professor, por que você tem falado tanto em ditadura?” (Festi,
2014). Em um primeiro momento, Ricardo sentiu-se afrontado pelo aluno, uma vez que
para ele falar em ditadura militar, ainda mais sendo no ano em que se completam cinquenta
anos do golpe militar, era falar em vinte e um anos de regime arbitrário, de torturas e de
opressão. Autoexplicativo, basicamente. Que sensações a ditadura militar brasileira poderia
causar em jovens que hoje têm menos de vinte anos? Por que sensações os jovens das
décadas de sessenta a oitenta passavam? As sensações de um pai em busca de sua filha, eu
pude perceber a partir do testemunho de K.. Contemporâneo é, ainda, o que existe de
comum entre esses dois tempos, o que perdura apesar do tempo que passa.
“De quem e do que somos contemporâneos?” e “[...] o que significa ser
contemporâneo?” (Agamben, 2009, p. 57) são perguntas que inauguram o ensaio O que é o
contemporâneo?, de Giorgio Agamben. Em relação ao ocorrido com o professor Ricardo e
ao que resultou no artigo, parece-me que o questionamento do aluno aproxima-se do
realizado pelo filósofo italiano: afinal, eu sou contemporâneo da ditadura militar brasileira?
E quem responde à segunda indagação de Agamben é o professor Ricardo, uma vez que
este tenta explicar aos alunos o porquê de ainda se falar em regime autoritário, ou seja,
daquilo que os aproxima do período histórico que durou mais de duas décadas:
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Por não se tratar de algo tão simples, escrevo este pequeno texto para responder
ao meu aluno e refletir sobre a sua problemática. A verdade é que nem a data
histórica, muito menos as pressões dos vestibulares são as razões de falar tanto
sobre a ditadura. A importância do tema reside não no passado, mas no presente
e, sobretudo, no futuro. Trata-se da sociedade em que vivemos e para onde
queremos caminhar. [...] Não quero sugerir que a ditadura brasileira tenha sido
semelhante ao holocausto nazista, pois há diferenças substanciais no contexto
histórico e na quantidade de vítimas, mas, ao mesmo tempo, há muitos pontos de
contato entre a barbárie europeia e a brasileira. Vê-se isso não apenas nas
torturas, nos estupros, nos assassinatos e em toda forma de violência cometida
pelos agentes da repressão estatal, mas, também, no silêncio e no medo
generalizado frente a um regime autoritário. Há semelhanças, ainda, no fato de
que toda sociedade que passou por algo assim, não importa a profundeza ou
extensão disso, ficou marcada por muitas gerações. (Festi, 2014)

Por tudo que foi proibido e omitido durante os anos de chumbo no Brasil, é
imprescindível reparar para entender as causas motivadoras desse período em que o livrepensamento não era permitido, em que os desaparecimentos eram induzidos, em que a arte
era censurada e em que as buscas por familiares eram incessantes, a fim de não somente
manter-me atenta ao que está ocorrendo na contemporaneidade, podendo, assim, identificar
semelhanças entre as épocas, mas ainda contribuir para que nada parecido se repita. Como
professora, confesso que me sentiria incomodada se meus alunos me questionassem a
respeito dos porquês de eu trazer à sala de aula um assunto findado há quase trinta anos.
Senti-me afrontada ao ler o artigo, tão somente. No entanto, é meu dever explicar a eles
que, ainda que o regime militar brasileiro tenha chegado ao fim em 1985 e que nem mesmo
eu tenha vivido nos anos que compreendem esse momento, falar sobre ele não é
meramente falar sobre um momento da história do País: as marcas – a que se referiu o
professor – ainda podem ser sentidas. Como professora, sinto-me responsável pelos meus
alunos e acredito que a construção de um ambiente crítico e afetivo de discussão resultará
em consciências realistas, o que não significa pessimismo. O antigo é revisitado a partir da
atualidade, que, por sua vez, guarda os rastros de um tempo anterior. Ser contemporâneo é
assumir-se hoje como parte do tempo que foi, sendo isso também praticável pelo
distanciamento entre as épocas:
Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo,
aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas
pretensões e é, portanto, nesse sentido inatual; mas, exatamente por isso,
exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais
do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo. (Agamben, 2009, p. 5859)

O caráter testemunhal de K. é o que o torna contemporâneo:
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A lista dos duzentos e trinta e dois torturadores, que jamais serão punidos,
mesmo décadas depois de fartamente divulgada, mesmo décadas após o fim da
ditadura; os manifestos dos presos políticos, o dossiê das torturas, o relatório
prometido à Anistia Internacional. E também a pasta de recortes de jornais sobre
os hábitos e rotinas de empresários apoiadores dos centros de tortura. Não sabem
que, exceto o já justiçado, todos eles morrerão de morte natural, rodeados de
filhos, netos e amigos, homenageados seus nomes em placas de rua. (Kucinski,
2014, p. 27)

Quando K. encontra, escondida atrás de sua enciclopédia iídiche, a caixa azul em
que estão guardadas algumas fotos de sua filha, questiona-se acerca do tempo perdido e do
“[...] quanto da vida dela ignorara e ainda ignorava.” (Kucinski, 2014, p. 114). A compra
do primeiro óculos, a ciência de que ela não era tão jeitosa aos olhos dos outros, o orgulho
por ser doutora e professora da Universidade de São Paulo e a fragilidade dela que só
agora, a partir dos recortes fotográficos, percebia. Ele não entendia de máquinas
fotográficas, todavia conseguiu captar um pouco da alma delicada e sensível da filha
desaparecida pelo que elas reproduziram no passado. Não encontrou fotos com ela,
perturbou-se. Também não compôs um álbum de registros. O espaço que compreende a
ausência de mein tiere techeterl não tem como ser preenchido completamente, por isso a
literatura, o registro, a escrita, o testemunho, a voz que é dada aos sobreviventes, acredito,
possibilitam certo alento. Compartilhar é alento. Falo ainda da ausência que,
inconscientemente, K. propiciava enquanto sua filha estava aparecida. No capítulo “Uma
carta a uma amiga”, a filha de K. expressa um pouco de sua relação com o pai que, apesar
de já estar vivendo na clandestinidade, ainda o via: “Depois que se casou de novo ele se
tornou mais carinhoso comigo, quer me agradar; acho que se agarra em mim por
necessidade, como a filhinha daquela família que ele formou e que não existe mais. [...]
Acabou a família e para ele só existe agora o iídiche.” (Kucinski, 2014, p. 49). A filha de
K. é um pouco como o iídiche, se pensar na morte e na insistência do pai em lembrá-las.
Assim como é questionado o sumiço da filha de K., o desaparecimento repentino da língua
também é indagado.
A leitura de K. me fez investigar a origem do nome da rua em que moro em Porto
Alegre. Fez-me (re)pensar os espaços em que circulo cotidianamente e que de cujas
histórias não tenho conhecimento. De alguns lugares, não sei a procedência da nomeação.
K. ratificou que, embora meu olhar seja sensível aos horrores que ocorreram há cinquenta
anos, somente quem viveu esse período tem como saber o que ele foi. Nem ele realmente
sabe. A filha de K. foi minha filha, o genro de K. foi meu genro. E K. foi meu pai,
enquanto eu acompanhava o relato de sua busca. “A homenagem aos desaparecidos
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políticos em placas de rua tinha a função pedagógica de lembrar às futuras gerações a
importância da democracia e dos direitos humanos.” (Kucinski, 2014, p. 161). Acredito,
talvez ingenuamente, que o reparo efetivo – não o caricato e o propagandista – no escuro
do meu tempo pode evitar a continuidade das circunstâncias que desencadearam os
conflitos do século XX. Trago essa discussão à universidade para evitar que mais nomes de
ruas simplesmente passem por mim.
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NINGUÉM É OBRIGADO A PERMANECER CASADO: A RUPTURA DO
CONTRATO CONJUGAL NO CONTO AOS SESSENTA E QUATRO, DE CÍNTIA
MOSCOVICH
Pollianna de Fátima Santos Freire *
Resumo:
O conto “Aos sessenta e quatro”, da autora Cíntia Moscovich, compilado na coletânea Essa coisa brilhante
que é a chuva, publicada em 2012, traz como personagem principal Neide, representada como uma mulher
idosa que aos sessenta e quatro anos, após ser diagnosticada com uma grave doença, começa a questionar os
valores que a mantém presa a uma relação conjugal fracassada. Nessa perspectiva, proponho, a partir de um
diálogo entre literatura e sociedade, observar sob quais valores e padrões foi delineada a personagem
feminina que, na narrativa, aparece como uma mulher que vivencia conflitos pessoais, conjugais, sexuais e
afetivos, bem como analisar se essa literatura contemporânea produzida por mulheres, em uma sociedade que
ainda é extremamente conservadora, atua como uma instância de renovação e ruptura de padrões.
Palavras-chave: Conjugalidade. Literatura de autoria feminina. Cíntia Moscovich.

Nas últimas décadas, escritoras e escritores de ficção brasileira contemporânea vêm
dedicando-se à representação de diversos grupos minoritários que não tinham espaço na
produção literária dos escritores consagrados pelo cânone nacional — constituído e
edificado a partir de obras produzidas por homens heterossexuais, brancos e de classe
média alta. Da forma como o cânone se configurou, grupos minoritários como mulheres,
negros, lésbicas e gays, por exemplo, pouco aparecem nessa ficção consagrada ocupando
uma posição de privilégio, e quando são representados aparecem, em sua maioria, como
personagens estereotipadas que estão às margens das relações sociais e de poder reguladas
pelos grupos dominantes43.
Nessa perspectiva, a crítica literária feminista, consolidada na década de 70 do
século passado, vem questionando ao longo do tempo não só o alijamento dos grupos
minoritários do campo literário, como também vem atuando politicamente para que esses
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Na pesquisa “A personagem do romance brasileiro contemporâneo: 1994-2004”, coordenada pela
pesquisadora Regina Daslcastagné, constatou-se, por meio da investigação de 258 romances, publicados
entre 1990 e 2004 pelas editoras Companhia das Letras, Record e Rocco, que a personagem do romance
brasileiro contemporâneo é predominantemente do sexo masculino (entre as personagens estudadas, 773
(62,1%) são do sexo masculino, contra apenas 471 (37,8%) do sexo feminino). As mulheres, além de serem
minoritárias nos romances, têm menos acesso à “voz” — isto é, à posição de narradoras — e ocupam menos
as posições de maior importância. Ademais, o espaço ocupado pelas personagens mulheres representadas no
romance brasileiro contemporâneo é, sobretudo, o espaço doméstico. Com relação à cor, observou-se que a
personagem do romance brasileiro contemporâneo é branca, já que os brancos somam quase quatro quintos
das personagens, com uma frequência mais de dez vezes maior do que a categoria seguinte (negros). E, por
fim, a orientação sexual das personagens dos romances também mostra uma clara preponderância, com uma
ampla maioria heterossexual — mais de 90% das personagens são heterossexuais.
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grupos, sobretudo às mulheres, por meio da escrita literária, se autorrepresente ou trabalhe
com a representação das minorias a fim de questionar e desestabilizar as estruturas sociais
conservadoras que, durante séculos, calcaram a nossa produção literária. Para Tânia
Pellegrini,
Tanto a literatura de temática homossexual, como a “literatura feita por
mulheres” — às vezes até a despeito de sua própria intencionalidade, em cada
autor/a específico/a —, assumem uma função política própria, a sua
micropolítica, na medida em que procuram, por meio das mais diferentes formas
de representação, demonstrar noções conservadoras de sexo e/ou gênero,
reconstruindo, revalorizando e revitalizando aspectos de cada um, sempre
escamoteados ou censurados pelas estruturas sociais conservadoras. (Pellegrini,
2008, p. 23)

Considerando a perspectiva de que é mediante as mais diferentes formas de
representação que parte da literatura de autoria feminina vem denunciando as noções
conservadoras de sexo e/ou gênero que ainda sustentam as estruturas sociais, na minha
pesquisa proponho investigar a representação das relações conjugais dentro da ficção
brasileira contemporânea de autoria feminina, uma vez que o casamento legitimado,
primeiramente, pela religião e, posteriormente, pelas leis civis do Estado foi, desde o
século XIX, estabelecido como uma das instituições mais importantes para veiculação da
moralidade burguesa. Pedro Paulo de Oliveira, em seu estudo sobre a construção da
masculinidade, afirma que:
(...) no século XIX, a religião se incumbia, principalmente, de promover a
moralidade tipicamente burguesa (…) Umas das instituições mais importantes e
que serviu de modo fundamental para veicular esse tipo de moralidade foi o
casamento, visto como consequência natural da vida do cidadão comum e
também como uma barreira contra os vícios e a degeneração. A contenção, a
moderação, o autocontrole burguês eram tidos como fundamentais tanto para a
vida familiar quanto para os futuros chefes de família. (Oliveira, 2004, p. 49)

Nesse sentido, as narrativas que foram selecionadas para compor o corpus da minha
pesquisa privilegiam a representação das relações conjugais tradicionais, ou seja, aquela
entendida como uma relação monogâmica, estabelecida entre um homem e uma mulher,
reconhecida pelas leis civis do Estado, conforme estatuído pelo primeiro Código Civil
brasileiro, publicado em 1916. No trabalho, o meu objetivo é analisar como é representada
a conjugalidade em narrativas de Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles e Cíntia
Moscovich para tentar compreender sob quais valores a personagem feminina casada vem
sendo representada na ficção brasileira contemporânea desde a década de 60 do século
passado até a contemporaneidade.
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Nesse sentido, investigo como vem sendo representada a conjugalidade, nos contos
das três autoras, a partir da perspectiva das personagens femininas, e observo como
questões intrínsecas ao relacionamento conjugal — sexualidade, maternidade, lugares que
as mulheres ocupam na esfera privada e pública — são representadas por essas autoras,
bem como analiso se essas relações ainda se aproximam dos modelos preconizados pelo
patriarcado, entendido, aqui, como “(…) o poder efetivo e socialmente sancionado da
figura do pai dentro do núcleo familiar” (Oliveira, 2004, p. 103).
No que diz respeito ao processo de seleção das escritoras, a escolha de Clarice
Lispector e Lygia Fagundes Telles se deve a elementos como a posição que essas autoras
ocupam no campo literário44 brasileiro. Como as duas escritoras são consagradas pelo
cânone e têm a sua literatura legitimada por agentes que atuam dentro do campo literário
como, por exemplo, as editoras, os críticos e as próprias leitoras e leitores, analiso como
ocorre a representação da conjugalidade em produções literárias de autoras consideradas
centrais no campo literário brasileiro.
No caso de Cíntia Moscovich, os critérios de seleção também estão relacionados à
posição que essa autora ocupa no campo literário. Embora a sua produção literária ainda
não seja considerada central no campo, os seus textos estão sendo validados pelos agentes
que legitimam a produção de uma autora/o no meio literário.Com relação à notoriedade
que a escritora vem ganhando no cenário nacional, Virgínia Maria Vasconcelos Leal
afirma que:
Publicada pela Record, após anos de contrato com a editora gaúcha L&PM, a
escritora tem se destacado também pelos seus livros de contos, além de ter
participado de antologias como Geração 90 (a única mulher a participar do
primeiro volume da antologia de Nelson de Oliveira) e 25 mulheres que estão
fazendo a nova literatura brasileira, organizada por Luiz Ruffato. Seus livros de
contos foram indicados (como O reino das cebolas) ou receberam prêmios, como
o Açorianos (Anotações durante o incêndio) e 3º lugar do Jabuti (Arquitetura do
arco-íris), além de indicações para o Prêmio Portugal Telecom e da revista
Bravo!. (Leal, 2008, p. 178)

A partir das considerações apresentadas acima, é possível observar que a escritora
vem ganhando espaço no cenário nacional por meio da legitimação de sua escrita pelos
agentes do campo literário, como, por exemplo, as editoras — as duas últimas coletâneas
de contos de Cíntia Moscovich foram publicadas pela editora Record — e as práticas
discursivas, como, por exemplo, os discursos da mídia e dos júris de concursos literários:
44

O conceito de campo literário será entendido, aqui, a partir das concepções do sociólogo Pierre Bourdieu
que, em seu livro As regras da arte (1996), concebe o campo literário como um espaço de relações entre
os/as diversos/as agentes, como autores/as, críticos/as e editores/as, que funcionam como mediadores/as entre
os produtores/as, a obra e o público.
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em 2013, a autora ganhou o primeiro lugar no Prêmio Literário Portugal Telecom, na
categoria contos/crônica, bem como foi a vencedora do Prêmio Clarice Lispector,
concedido pela Fundação Biblioteca Nacional.
Nesse contexto, as narrativas de Cíntia Moscovich escolhidas para compor o corpus
da dissertação incluem o conto “Aos sessenta e quatro”, compilado na coletânea Essa coisa
brilhante que é a chuva, publicada em 2012. Essa narrativa traz como personagem
principal Neide, representada como uma mulher idosa que, após ser diagnóstica com uma
grave doença, começa a questionar alguns valores que regem a sua conduta pessoal e que
estão atrelados, principalmente, aos motivos que ainda a leva a manter-se em uma relação
conjugal fracassada.
Neide pode ser analisada como uma

representação de personagem feminina

inscrita nos paradigmas regidos pela tradição patriarcal. Casou-se jovem, gerou filhos e,
como esposa resignada, manteve-se por mais de trinta anos fiel a um marido acomodado e
desinteressante. Entretanto, em um dia banal, assistindo televisão, sente-se provocada pelo
comentário de uma apresentadora que diz que “ninguém é obrigado a parecer velho”
(Moscovich, 2012, p. 81).
Pela virada do enredo, as reflexões que levam-na à consciência de ter chegado à
velhice ao lado de um marido que havia muito tempo deixara de amar, atrelada a um
diagnóstico grave e inesperado, configura-se como força necessária para desafiar a
acomodação que permeia sua vida. Juntamente com a certeza de que o tempo estava
passando veio a doença que poderia representar um fim, mas que, no caso de Neide,
aparece acompanhada da possibilidade de recomeço. Os laços matrimoniais que ainda
resistiam devido à resignação são rompidos e ela decide viver a própria vida. Todas essas
tensões pessoais e afetivas que envolvem a vida da personagem culminam no encontro
com os seus próprios desejos e ancoram todo o desenvolvimento da narrativa.
Nesse conto são problematizadas questões que envolvem a velhice, o corpo, a saúde
e o divórcio na terceira idade. Como estratégia literária presente em várias narrativas, nesta
também, a doença representa o momento de crise que leva a personagem à beira da morte
se interpelar a respeito das próprias escolhas e do silenciamento ao qual se submete em
relação às suas insatisfações, sobretudo as conjugais. Neide começa a pensar em sua
própria vida depois de descobrir que a velhice começa aos trinta e seis anos. Então, ela se
dá conta de que nessa idade já era casada havia mais de dez anos, já tinha os dois filhos e
sustentava a casa e o marido desempregado.
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A virada no enredo da narrativa ocorre após a personagem descobrir que está
doente e precisa ser operada. Depois de passar a noite elaborando o diagnóstico que recebe
em uma consulta médica, ela liga para os filhos e pede para que eles busquem o pai, já que
ela não queria mais viver ao lado de João Carlos. A mudança de postura denota que o
conflito que a personagem vivenciava estava atrelado muito mais ao fato de manter um
casamento desgastado, uma relação deserotizada, sustentada somente por uma convenção
social, do que lidar com a idade e com a doença.
A notícia da separação causa estranhamento nos filhos, afinal eles consideram que é
a obrigação da mãe cuidar do pai e que, naquela altura da vida, a mãe decidir se separar
seria insanidade. No entanto, os filhos não conseguem dissuadir a personagem que,
decididamente, não quer mais sustentar o casamento.
─Você sabe que seu pai não discute. Levem João Carlos para Goiânia.
O rapaz se desesperava, tanta coisa acontecendo, ela era uma mulher casada e
deveria cuidar do marido, eles nem sabiam como cuidar do pai. Neide se irritou:
─ Garanto que cuidar do pai de vocês é o mesmo que lidar com titica de galinha.
E bateu o telefone.(Moscovich, 2012, p. 92)

A personagem, enquadrada em moldes patriarcais, ousa questionar os parâmetros
que sempre orientaram sua conduta pessoal. Primeiro vem o casamento, necessidade de
adequação a um padrão. Depois a maternidade, objetivo precípuo da conjugalidade e da
sexualidade, segundo a tradição religiosa e patriarcal. Ela só muda de atitude depois que se
dá conta de que pode morrer, então decide romper com o silenciamento e livrar-se das suas
decepções conjugais separando-se de João Carlos. Ao longo da narrativa, os conflitos que
culminaram no drama vivenciado pela personagem vão ficando cada vez mais visíveis.
Após a separação, a personagem submete-se à cirurgia e, pela condução do enredo,
a única pessoa que sabe e acompanha o procedimento é um amigo chamado Alcindo. A
narrativa sugere também um possível envolvimento amoroso entre os dois, já que para os
médicos ele é o marido de Neide.
_ O médico mandou dizer que tudo correu bem. Seu marido já foi avisado,
Descanse.
Um grande alívio lhe ocorreu, e ela pensou que morrer era tão fácil e agradeceu a
Deus muito e muito, ainda mais porque, ao fechar uma porta, Ele lhe abrira uma
janela. Pensou também que ninguém é obrigado a parecer velho e que pior que
envelhecer era morrer. Pensou que a doença era da vida e que os gêmeos
ficariam preocupados assim que Alcindo lhes avisasse da cirurgia e da mudança
das coisas. Pensou, pensou, pensou. Entregou-se ao torpor com quase felicidade.
(Moscovich, 2012, p.95)

Embora esse possível envolvimento entre Neide e Alcindo possa sugerir a
reprodução da ideia da necessidade de a mulher estar sempre acompanhada de um homem
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para sentir-se feliz e realizada — e com relação a esse problema, Carole Pateman, em seu
artigo Críticas feministas à dicotomia público/privado, salienta que “a ideia de que “o
pessoal é político” tem chamado a atenção das mulheres para a maneira com que somos
incentivadas a ver a vida social em termos pessoais, como uma questão de capacidade
individual ou sorte para encontrar um homem decente com quem se casar (…)” (Pateman,
p. 55, 2013)—, é importante salientar que, ao representar determinados valores, como a
atitude da personagem em romper os laços matrimoniais que resistiam em detrimento da
satisfação pessoal, a autora Cíntia Moscovich já denota em seu conto as mudanças
significativas que vêm ocorrendo nas estruturas sociais no que concerne às relações de
gênero e que estão afetando também a representação literária, que ao menos vem se
mostrando resistente à reprodução de determinados padrões.
Analisar como a personagem feminina está sendo representada na narrativa
contemporânea implica necessariamente lembrar que a sociedade brasileira foi edificada
dentro dos moldes patriarcais que, consequentemente, colocavam o homem no centro das
relações sociais e de poder, incluindo as práticas artísticas. Assim, a forma como a autora
representa a personagem em análise pode servir à discussão de como a ação dos
feminismos e suas reivindicações nas práticas sociais vem afetando a vida das mulheres ao
longo do tempo, e como a literatura tem funcionado como um mecanismo de resistência e
ruptura desses padrões que colocam o homem no centro das relações sociais e que mantêm
a mulher marginalizada da esfera pública e, consequentemente, do poder. Segundo Rita
Terezinha Schmidt:
Para nós, da literatura, que trabalhamos com sistemas estéticos/cognitivos/
simbólicos/textuais – pois é desse lugar que posso falar – o exercício da crítica
literária através de uma política interpretativa sustentada por estratégias textuais
que possam decodificar os regimes de verdade incrustados nos textos da cultura,
deslocar suas hierarquias e abrir espaços para as diferenças é a forma mais
importante de construir novos conhecimentos sobre quem somos nós. Não se
trata de produzir conhecimentos sobre determinados sujeitos, mas de articular um
projeto epistemológico através de uma prática discursiva intervencionista que
produza reflexões sobre os sentidos da dominação e as práticas domésticas de
colonização, inclusive a intelectual. (Schmidt, 2006, p. 795)

As reflexões da autora ratificam o papel da crítica literária e da literatura enquanto
mecanismos que pensam as margens e os processos sociais e políticos que privilegiam as
relações de dominação masculina tanto na esfera privada, por meio de instâncias de
manutenção de poder e controle das mulheres, como o casamento, quanto na esfera
pública, por meio do controle do campo literário, como o alijamento de mulheres escritoras
do cânone nacional. Como a literatura, nos termos de Schmidt, cria, por meio da
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representação, condições para a produção de uma nova forma de pensar a cultura e o
próprio fazer literário à luz de intersecções de classe social, raça e gênero, faz-se
necessário observar se a representação das minorias, por meio da literatura produzida pelas
próprias minorias, como no caso das literaturas de autoria feminina, trabalha e consegue
romper com os valores que sustentam as relações de domínio na sociedade.
Nesse conto, por exemplo, Neide contraria a lógica patriarcal ao se divorciar do
esposo e decidir viver uma vida independente, sobretudo do fardo que era o casamento.
Esse aspecto é relevante para essa discussão porque muitas mulheres, a despeito da
independência financeira, continuam excessivamente dependentes emocionalmente de seus
maridos e companheiros, e muitas vezes preferem viver a insatisfação na vida conjugal do
que abrir mão da união. Ou, ainda, temem a solidão e o estigma que ainda sobrevive em
alguns meios em relação à condição de divorciadas, por isso preferem sustentar uma
relação afetiva ou conjugal, mesmo em condições de degradação moral, do que se
separarem dos parceiros.
Nos últimos anos, além dos escritos produzidos por mulheres terem ganhado espaço
no cenário nacional, a literatura de autoria feminina vem também trabalhando com um
modelo de representação transgressora em relação aos modelos hegemônicos tradicionais.
Considerando-se que, ao longo do tempo, a forma como a mulher foi representada na
literatura, tanto por homens quanto pelas próprias mulheres, na maioria das vezes, serviu
para sustentar as relações de domínio estabelecidas pela sociedade patriarcal, é possível
afirmar, a partir da breve análise realizada sobre a condição da personagem feminina
casada representada pela autora Cíntia Moscovich, que essa literatura de autoria feminina
— construtora e desconstrutora das teorias de gênero —, produzida em uma sociedade que
ainda é extremamente conservadora, vem atuando, embora timidamente, como uma
instância de renovação e ruptura de padrões.
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BRANCO, CLASSE MÉDIA, ADULTO, ESCRITOR. E EXCLUÍDO
Reginaldo Pujol Filho*

Resumo:
Apresento aqui algumas anotações e rascunhos que venho fazendo durante a escrita de meu romance Só
faltou o título, que será apresentado como dissertação no mestrado em Escrita Criativa da PUC-RS. Percebi
que venho construindo um personagem no mínimo paradoxal. O protagonista do romance, Edmundo, embora
possua todas as características mais recorrentes entre os personagens dos romances brasileiros
contemporâneos, se o observarmos de uma outra maneira, pode ser entendido como um personagem, uma
figura não representada em nossa literatura. Uma categoria que chamo aqui de Escritor Invisível.
Palavras-chave: Escrita Criativa; Romance; Personagem

(...) país que por mim poderia explodir neste exato momento, arrebentando com
William Bonner, Gusmão, Editora Record, livreiros ignaros, Milton Hatoum,
Moacyr Scliar, Dalton Trevisan, Silviano Santiago, Amílcar Sei lá o Quê,
Marcelino Qualquer Coisa, Luiz Ruffato, João Noll e todos os queridinhos da
imprensa e estas caixas todas,
estas caixas,

estas caixas,

estas caixas,
estas caixas empilhadas à minha frente, catso, as outras na cozinha, se Babi
houvesse perguntado, sim, minha cara, é nisso também que estou trabalhando,
Babi: no que fazer com estas caixas, deixá-las caírem sobre mim, soterrarem-me,
ah, Gusmão, seu grandessíssimo picareta, sequer me atendeste, puseste aquela
boneca autômata a falar comigo, provavelmente sentada no teu colo, vagabunda,
Desculpe senhor Edmundo, mas se o senhor estiver conferindo o contrato vai
estar vendo que não nos responsabilizamos pela distribuição nosso foco é a
produção em alto nível de materiais gráficos de primeira quali, então por que
fazem livros, larápios, acaso tenho cara ou jeito de caixeiro viajante ou
testemunha de Jeová para sair batendo de porta em porta comercializando meu
romance? Acham que pareço um hippie cabeludo e pederasta para sair vendendo
livros, incenso e badulaques naqueles botequins insuportáveis e insalubres da
Cidade Baixa que a Babi achava o máximo frequentar? Eu tenho que escrever,
produzir, não comercializar, meus caros estelionatários, e quantos livros haverá
nessa parede postiça que se ergue à minha frente e tanto incomoda a
sensibilidade decoradora de minha companheira, Isto tem que sair um dia daí; Ai
de ti que invente de publicar mais um livro; Agora deu né Ed, e o que me aflige
não é o repetitivo discurso de Babi, é ter que admitir que ela tem razão: não sei o
que fazer com estes livros, devem ser quase mil, se os picaretas não me
trapacearam também no número de volumes impressos, não duvido, é uma
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hipótese setecentos por cento plausível. Sinto que fui enganado por meu editor.
(Pujol Filho, em elaboração, p. 66)

Fique à vontade para decidir vou atender o telefone, e lá vai ele extorquir alguém
do outro lado da linha, vinte reais, apenas quatro livros,

48 x 5 = 240,

quiçá eu possa propor-lhe então que fique com toda a caixa de livros por este
ominoso custo unitário, já será alguma coisa, humilhante, é verdade,
pornográfico, obscenamente humilhante, entretanto não posso esquecer: é nas
livrarias de segunda mão onde circulam os verdadeiros amantes da literatura, não
é nos shopping centers, nas grandes boutiques de livros, lá estão as Tatianas
Fagundes, os chulos que creem que sacolas de livrarias e grossos volumes
coloridos embaixo do braço maquiam sua horripilante estupidez, aqui não, eu
mesmo, nos tempos dos bancos acadêmicos, fui frequentador de sebos, era o que
me restava, outros grandes leitores aqui circularão, é possível querer
compreender este desconto aviltante como um investimento, aqui Herança dos
mortos alcançará as mãos certas, os leitores atentos, não os imbeciloides de
barbichinhas e brincos e calças rasgadas os quais frequentam aquele antro da
Palavraria, onde primeiro disseram-me que nenhum livro havia sido vendido em
quase um ano, então, perguntados onde estavam meus livros, saíram-me com
essa: Está no estoque. Quase lhes disse que exigia que os colocassem na vitrine
naquele exato instante, porém o outro me perguntou se preferia retirá-los da loja,
ora, vê-se que não sabe nada, meu bom hippie barbudo, dei-lhes uma chance,
mês que vem retorno lá, contudo aqui, chamo o meu e meu miserável Cointet,
digo-lhe que Tenho uma contraproposta, enquanto ponho minhas cartas na mesa
observo seu cenho franzir e, Não é um bom negócio para mim não tenho uma
caixa nem de Harry Potter aqui, ele redargui com sutil ironia e preciso manter
meu controle, ora, Harry Potter, não faço ideia do que seja esta asneira, contudo
é inadmissível tal comparação, tenho certeza disso, ele retoma a palavra, diz que
me compra cinco livros e, se eu quiser, posso trocar mais cinco, Por três daquele
balaio, aponta-me uma caixinha amontoada de livros. Vinte e cinco reais, dez
livros a menos, preciso de uma bebida, de um bom Hilton, isso já foi longe
demais, (Pujol Filho, em elaboração, p. 78)

A pesquisa Personagens do romance brasileiro contemporâneo, entre outros dados
levantados, trouxe à luz uma informação que foi bastante explorada, com curiosidade por
alguns, com surpresa por outros, mas que ganhou bastante espaço: observando-se as
principais ocorrências em cada tabela da pesquisa, o personagem do romance brasileiro
contemporâneo é um sujeito branco, de classe média, idade adulta e é escritor.
É escritor.
A responsável pela pesquisa, Regina Dalcastagnè, especula razões para esse
resultado, dizendo que provavelmente “reflete a tendência da literatura de se debruçar
sobre o próprio fazer literário” (Dalcastagnè, 2005, p.41). Faz sentido. Mas esta
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observação também pode ser cruzada com algo que o professor e escritor Luiz Antonio de
Assis Brasil não se cansa de repetir em aulas, entrevistas e artigos, ou seja, que “salvo
exceções, as narrativas contemporâneas são escritas na primeira pessoa do singular” e que
“a ‘escrita do eu’ torna-se esmagadora entre os escritores situados na faixa dos 20-40 anos”
(Assis Brasil, 2013). E assim vamos chegando a um lugar comum que todos aqui já devem
ter escutado: há livros demais sobre escritores sendo produzidos hoje em dia. É um
sentimento, julgo, recorrente em conversas sobre literatura.
Pois convido o leitor a ler mais uma vez os trechos com os quais abro este texto.
São esboços do romance que estou escrevendo como dissertação em Escrita Criativa na
PUC-RS e, confesso, seu protagonista é um escritor. Algo sobre o qual muitas vezes
pensei: mais um escritor? Porém a força do romance (ao menos para mim, é uma ideia que
me atormentava já há anos) me impelia a seguir escrevendo. Contudo, nos últimos tempos,
comecei a perceber uma característica de Edmundo, o personagem, que talvez explique o
porquê de eu nunca haver me preocupado tão profundamente, a ponto de desistir, por estar
escrevendo mais um livro sobre um escritor.
Percebi que estou escrevendo um livro com um protagonista homem, branco, de
classe média e escritor, mas que, ainda assim, estou dando voz a um personagem excluído
da literatura brasileira. Sim, Edmundo estaria no topo de todas as tabelas da pesquisa que
mapeou o personagem brasileiro e, no entanto, encarna alguém não representado, ou muito
pouco representado, em nossa literatura. Tentarei explicar.
Existe um grupo crescente e em expansão, senão no campo literário, na sua
periferia, que pouco é comentado, para não dizer que sequer é comentado. Por acaso,
Dalcastagnè, ao definir o recorte da sua pesquisa, tangencia este grupo, este personagem,
ao argumentar que:
Não é possível equivaler um livro lançado por um romancista consagrado,
comentado na grande imprensa, exposto nas livrarias, adotado nas universidades,
com uma obra de edição caseira, distribuída apenas aos parentes e amigos do
autor. Sem que haja aqui qualquer julgamento de valor literário, esta última obra
não gera efeitos no campo literário e, portanto, não pertence a ele. (Dalcastagnè,
2005, p.23)

E é justo dele que estou falando. Não do escritor reconhecido pelo sistema, mas do
autor de “edição caseira” que “não gera efeitos no campo literário”. Porém é preciso
lembrar que as edições já não são mais tão caseiras assim. E só por isso figuras como
Edmundo podem surgir. Este personagem, que poderíamos chamar, e façamos assim, de
Escritor Invisível, há algumas décadas, não existia, ou seria uma raridade, ou, no mínimo,
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teria um discurso um pouco diferente. Nos tempos pré-impressão digital, pré-eliminação
do fotolito, pré-tantas evoluções da indústria digital, ele seria talvez o Escritor de Gaveta, o
gênio incompreendido, autor de inúmeros manuscritos jamais aceitos pelas editoras,
incapazes de reconhecer o seu talento. O Escritor de Gaveta, embora revoltado com o seu
anonimato, ao menos podia apontar o dedo contra um grande inimigo: as insensíveis
editoras que impediam que seu texto tomasse a forma de um livro. Este sujeito sequer
sentia-se capaz de assumir-se escritor, visto que não tinha acesso ao documento de
identidade do escritor: o livro impresso, com selo de uma casa editorial, ISBN e registro na
Biblioteca Nacional. Um parêntese: nas décadas de 70 e 80, alguns Escritores de Gaveta se
converteram em Escritores Marginais através de publicações de fanzines, livretos
artesanais, a geração mimeógrafo, etc. E alguns desses marginais, hoje, estão no centro do
sistema literário. Mas, fechando o parêntese, arrisco dizer que o típico Escritor de Gaveta
não aderiu a este movimento. Xerox? Folhas Grampeadas? Não, ele não quer lutar contra o
sistema. Ele quer ser louvado, reconhecido romanticamente como homem de luzes,
Escritor com maiúsculas. Ou como bom “zé-ninguém” nas palavras de Wilhem Reich “é
seu próprio distúrbio psíquico, não algum poder superior externo [...] que o mantém
embaixo” (REICH, 2001, p.22). Este personagem traz um pouco da ilusão de Luciano de
Rubempré antes da sua queda em Paris..
Mas os anos passaram. E ocorreu, por conta dos avanços tecnológicos na área de
impressão e editoração, um lento e silencioso fenômeno que transmutou o Escritor de
Gaveta em Escritor Invisível. Se o grande empecilho para o deslanchar de tantos supostos
talentos literários era poder publicar um livro e fazer uma noite de autógrafos, essa questão
foi solucionada, ou bastante suavizada, na última década. Infelizmente, de tão invisível que
é este sujeito e suas circunstâncias, parece impossível encontrar dados oficiais e confiáveis
sobre sua presença e seu histórico no mercado editorial. Mas é fato que, na primeira década
dos anos 2000, houve um grande barateamento nos custos de impressão e produção de
livros. Há escritores que dizem que estes custos caíram dez vezes, outros, menos afoitos,
falam em diminuição pela metade. Seja lá como for, nos anos 2000, publicar uma edição
do próprio livro passou a ser uma possibilidade acessível por valores que oscilavam ao
redor dos cinco mil reais, parcelados, e com a promessa de um possível retorno financeiro
com o comércio dos exemplares.
Um dado que não explica de todo esse fenômeno, mas permite perceber que ele está
baseado na realidade é o seguinte: pense em quantas editoras você conhece. Agora deixe
eu contar que, segundo o estudo “A Economia do Livro: A Crise Atual e uma Proposta de
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Política” (Sá Earp e Kornis, 2005), existiam ao redor de 3000 empresas registradas como
editoras no Brasil na primeira metade da década passada, sendo que mais de 500 delas
lançavam pelo menos 5 títulos por ano. O que publicam todas essas editoras? Muitas delas,
falo a partir de minha experiência de conviver durante dez anos dentro do universo das
oficinas literárias, oferecem o sonho do livro próprio a módicas prestações, produzem
antologias de oficinas, grêmios e partenons literários. Permitem que aquele que se cansa de
não receber retornos das editoras ditas consagradas, mas que ainda acredita que seu texto
merece e deve ser impresso em livro, se lance como escritor. E torne-se assim o Escritor
Invisível.
Escritor Invisível porque, até pouco tempo atrás, era uma espécie de senso comum
a ideia de que ser escritor incluía a ideia de ver seus originais publicados em livro.
Contudo, quando o mundo da autopublicação trouxe um atalho e tantos lançam tantos
livros por pequenas editoras ou produzidos por gráficas especializadas, surge um imenso e
crescente grupo de autores que se frustram não por não terem seu próprio livro. Mas por
este acontecimento, por sua noite de autógrafos, por todo seu esforço redundar em total
invisibilidade. Ou como diz Dalcastagnè por não gerar “efeitos no campo literário”.
Porque, embora haja no campo da autopublicação editoras com aparatos mais
profissionais que incluem até assessoria de imprensa, o acesso ao campo literário no Brasil
é bastante restrito, há poucos leitores, pouco espaço na mídia, poucos espaços de
legitimação, e o resultado da facilidade para publicar passa longe de ser facilidade para ser
percebido como escritor. Sou amigo dos donos de uma das principais livrarias de Porto
Alegre, a Palavraria, onde noite sim, noite sim, há lançamentos de livros (basta acessar o
site deles para conferir sua agenda), assim como ocorre em tantas outras livrarias do Rio,
São Paulo, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte. E, em conversa sobre o tema com os
proprietários, eles me afirmaram que não é raro haver lançamentos com a venda de menos
de dez exemplares, apenas para meia dúzia de amigos e parentes do autor. E o que
acontece com o resto da tiragem? Certamente o autor terá que distribuir, trocar em sebos,
dar um jeito de espalhar sua obra, mas, como disse o escritor amazonense Márcio Souza
em entrevista ao jornal Rascunho, “É mais fácil você se livrar de um cadáver do que de mil
exemplares” (Souza, 2011). É como se a impressão que vem nas caixas de livros, dizendo
“Cuidado Livros”, fosse uma espécie de maldição: cuidado com o seu desejo de publicar
um livro.
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É nesse contexto que arrisco dizer que mapeei um personagem, se não novo, pouco
explorado na literatura nacional. Espécie de homem da multidão do campo literário, o
Escritor Invisível está sentado, desde o inicio dos anos 2000, nas salas de oficinas
literárias, na plateia das festas literárias, na fila de autógrafos de escritores reconhecidos,
está até nas prateleiras de algumas livrarias, mas você não lê.
Lembro-me de apenas ter visto menção a esta figura como um coadjuvante do Livro
dos mandarins, de Ricardo Lísias. Destaco os dois trechos onde o “Poeta Paulo” se revela
com as características do Escritor Invisível:
Meio casmurro, apesar do enorme talento, ele vacilou entre a faculdade de letras
e de editoração, até por fim fazer as duas e não se dar bem em nenhum emprego
relacionado a elas. Com um livro de poesia publicado por conta própria, o rapaz
ainda tentou se inserir no mundo literário, mas por algum motivo que a mulher
Paula não compreendeu muito bem, não conseguiu. (Lísias, 2009, p. 188)

E
As anotações vão desde o superfaturamento que acredita ter sido feito pela
gráfica que imprimiu seu livro de poesia até as ligações escusas de algumas
editoras com os jurados habituais dos prêmios literários no Brasil (no exterior ele
não tem muita notícia, embora esteja progredindo nas pesquisas). Por isso, nunca
consideraram o livro de poemas dele. Esses criminosos não leem edições
independentes. (Lísias, 2009, p. 279)

Afora esta participação especial na obra de Lísias, não tenho lembrança de haver
encontrado o Escritor Invisível em minhas leituras. Há o marginal, o maldito, o
consagrado, é claro, mas este ser que orbita na periferia do campo literário, com seu livro
embaixo do braço para presentear um autor famoso, não recordo dele. E a lógica permite
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crer que, tampouco, futuramente ele virá a ser mais representado, que dizer a ganhar voz na
literatura. Ora, Regina Dalcastagnè reforça em seu artigo que a existência de tantos grupos
marginalizados ou excluídos da ficção brasileira é também resultado do restrito acesso ao
campo literário, da figura do autor nacional, o qual é maciçamente homem, branco,
heterossexual, de classe média, urbano, uma realidade que reduziria as possibilidades de
grupos sociais como negros, ou mulheres, ou gays, por exemplo, assumirem a autoridade e
assim construírem vozes e personagens que os representem. Isto cria invisibilidade para os
grupos excluídos, um silêncio que, ainda assim, apesar de tudo, reconhece Dalcastagnè,
“raramente, pode ser quebrado pela produção literária de seus próprios integrantes”
(Dalcastagnè, 2005, p. 15), ou seja pelos integrantes do s grupos sociais, quando
conseguem vencer as barreiras e adentrar o campo literário. Porém, no caso do Escritor
Invisível estabelece-se um paradoxo quase insolúvel. Se a característica própria desse
personagem e de seu grupo é o não pertencer ao campo literário, mas apenas desejar
ingressar nele, caso um integrante consiga vencer as barreiras que vedam este acesso, o
resultado seria a voz de um escritor consagrado (ou profissional), ou seria ainda a voz de
um Escritor Invisível?
Dalcastagnè também frisa em seu artigo que:
O fundamental é perceber que não se trata apenas da possibilidade de falar – que
é contemplada pelo preceito da liberdade de expressão, incorporado no
ordenamento legal de todos os países ocidentais – mas da possibilidade de “falar
com autoridade”, isto é, o reconhecimento social de que o discurso tem valor e,
portanto, merece ser ouvido. (Idem, p. 17)

Creio que essa afirmação também dialoga com o universo do Escritor Invisível.
Muitos representantes desse grupo viram no acesso à autopublicação mais do que uma
ferramenta nova da liberdade de expressão (imagino que seja permitido entender essa
facilidade como tal), mas como a oportunidade que faltava de encontrar seu papel de
autoridade no meio literário. Contudo, a realidade comprovou que, assim como sempre
teve o direito de reclamar do seu não acesso ao sistema literário, agora tem este mesmo
direito, mas pode fazê-lo com seu próprio livro debaixo do braço. Porém sem nenhuma
autoridade institucionalizada.
E este não é o maior dos dramas deste personagem excluído. Volto ao texto de
Dalcastagnè,
Aqueles que estão objetivamente excluídos do universo do fazer literário, pelo
domínio precário de determinadas formas de expressão, acreditam que seriam
também incapazes de produzir literatura. No entanto, eles são incapazes de
produzir literatura exatamente porque a definição de “literatura” exclui suas
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formas de expressão. Ou seja, a definição dominante de literatura circunscreve
um espaço privilegiado de expressão, que corresponde aos modos de
manifestação de alguns grupos, não de outros. (Idem, p.17)

O Escritor Invisível, ao contrário dos grupos comentados no referido artigo, não se
julga incapaz de produzir literatura. Nada disso. E isto é o mais dramático para os seus
ressentimentos. Em muitos casos, julga-se altamente capaz de produzir, tanto que se
permite investir cinco, dez mil reais, para trazer à luz a obra do seu talento. E no entanto é
percebido (ou não percebido) pelo sistema como se tivesse o “domínio precário” do fazer
literário. Ele se julga parte da literatura, mas a literatura (seja lá o que for isso) não
concorda com ele. Faz lembrar aquela cena estereotipada de filmes americanos, da entrada
de uma festa vip, da moda, na qual o segurança seleciona quem pode e quem não pode
entrar no evento, pelo seu aspecto. O Escritor Invisível tem certeza de que pertence à festa,
investe para estar lá, mas o segurança, mais do que barrá-lo, sequer percebe seus esforços
para acessar a festa.
Meu romance não trata diretamente do acesso a essa festa. Não é sobre isso. Mas
essa motivação e o ressentimento que, possivelmente, assisti surgir ao vivo muitas vezes,
são os motores que moverão meu personagem a tomar algumas atitudes além do campo
literário, entrando em contato com questões maiores, acredito. Ainda assim, tentando não
fazer mais um livro sobre escritores, gosto de pensar que, por uma sutileza, por um
pequeno desvio no olhar, acabei encontrando um personagem que, na sua descrição
socioeconômica habita o centro do romance contemporâneo brasileiro. Mas que, na prática,
está na sua borda, nas margens, tão excluído quanto tantos outros personagens calados na
nossa literatura.

Referências bibliográficas
ASSIS BRASIL, Luiz Antonio de (2013). A escrita do eu. Jornal Zero Hora, Porto Alegre.
Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2013/10/luiz-antonio-deassis-brasil-a-escrita-do-eu-4292500.html> Acesso em: 09 set. 2014
BORDIEU, Pierre (1996). As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. Trad. Maria
Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras.
DALCASTAGNÈ, Regina (2005). A personagem do romance brasileiro contemporâneo: 19902004. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 20, p. 13-71. Disponível em
<http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/2123>. Acesso em: 09 set. 2014
LÍSIAS, Ricardo (2009). O livro dos mandarins. Rio de Janeiro: Alfaguara.
REICH, Wilhelm (2001). Escute, Zé-ninguém!. São Paulo: Martins Fontes.

Anais do Fórum dos Estudantes

● 177

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

SÁ EARP, Fabio e KORNIS, George (2005). A Economia do Livro: A Crise Atual e uma Proposta
de
Política.
Rio
de
Janeiro:
UFRJ.
Disponível
em:
<http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2005/a_economia_do_livro_a_cri
se_atual_e_uma_proposta_de_politica.pdf> Acesso em: 09 set. 2014
SOUZA, Marcio (2011). Paio Literário Márcio Souza. Jornal Rascunho, Curitiba, n. 137, p. 20-21.

Anais do Fórum dos Estudantes

● 178

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

SOLIDÃO NA CIDADE:
APONTAMENTOS SOBRE A OBRA DE JOÃO GILBERTO NOLL
Rodrigo de Böer Trujillo*

Resumo:
Este texto procura oferecer uma leitura geracional da obra de João Gilberto Noll a partir de seus aspectos
mais recorrentes: a narrativa intimista em primeira pessoa e o anonimato do protagonista; o trânsito constante
do personagem por diversos cenários; a solidão como condição e a busca pela alteridade; a forte presença do
corpo no relato – tanto pelo desejo quanto pela degradação; e a morte. Para isso, são analisados três obras: o
conto “Alguma coisa urgentemente” e os romances Hotel Atlântico e Solidão continental.
Palavras-chave: João Gilberto Noll; corpo; cidade.

João Gilberto Noll pode ser considerado um dos escritores mais experientes em
atividade na literatura brasileira contemporânea. Têm reconhecimento profissional e está
frequentemente presente em manuais escolares, bibliografias acadêmicas e antologias
literárias. Apesar de ter publicado seu primeiro texto literário em 1970, estreou em livro
apenas no ano de 1980 com uma compilação de contos chamada O cego e a dançarina,
que lhe rendeu alguns prêmios, entre eles o Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, como
autor revelação. Desde então publicou dezoito livros no total, entre compilações de contos,
romances juvenis e adultos. Seu título mais atual é Solidão Continental, publicado em
2012 pela Editora Record.
Um olhar panorâmico do conjunto da obra de João Gilberto Noll explicita algumas
características que marcam sua produção ao longo de toda a carreira, a saber: a narrativa
intimista em primeira pessoa e o anonimato do protagonista; o trânsito constante do
personagem por diversos cenários; a solidão como condição e a busca pela alteridade; a
forte presença do corpo no relato – tanto pelo desejo quanto pela degradação; e a morte. A
seguir, buscarei demonstrar a ocorrência e o desenvolvimento destes aspectos através de
três textos do autor: o conto “Alguma coisa urgentemente” publicado em 1980 em O cego
e a dançarina; Hotel Atlântico, romance de 1989; e o mais recente, Solidão Continental, de
2012. Além de serem significativos na trajetória literária de João Gilberto Noll,
representam diferentes fases da vida, a infância, a maturidade e a velhice, de forma a
sugerir, em uma leitura transversal, um percurso geracional representado literariamente.

*

Professor de literatura em escolas de Porto Alegre/RS. Doutorando em Teoria da Literatura e mestre em
Escrita Criativa pela PUCRS. Graduado em Letras pela UFRGS.
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1 JOÃO GILBERTO NOLL NO PANORÂMA LITERÁRIO BRASILEIRO

João Gilberto Noll, já distante historicamente das grandes narrativas regionalistas
que marcaram o século XX, de Érico Veríssimo a Jorge Amado, com seu apogeu e fim em
1956 com o Grande Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa, pertence a uma geração de
autores que produziu uma literatura brasileira predominantemente urbana, tendo as maiores
cidades do país e do mundo como cenário. Difere também da geração que o precedeu, já
urbana, de Carlos Heitor Cony e Moacyr Scliar, marcada pelos ideais sociais e o
posicionamento político, que foram sendo progressivamente desacreditados pelo curso da
história nacional. A ditadura militar no Brasil durou mais de três décadas, foi uma das
maiores da América Latina, e aqueles que se opuseram a ela, como as organizações de
militantes ou guerrilheiros urbanos, foram sistematicamente vencidos. O fim da ditadura
no Brasil ocorreu graças ao próprio esgotamento do regime, não a uma conquista popular,
e deu espaço progressivamente à redemocratização, cujo marco definitivo foi a eleição de
Tancredo Neves à Presidência da República em 1985, posto que não veio a assumir pois
faleceu na véspera de sua posse, tendo assumido seu vice, José Sarney. Ou seja, o fim dos
governos militares não foi uma vitória utópica, mas muito mais próxima de uma disforia
consequente de uma transição política quase natural.
Assim como Caio Fernando Abreu e outros, João Gilberto Noll faz parte de um
conjunto de autores que iniciaram sua carreira literária durante a transição entre o fim do
regime totalitário militar e a redemocratização política no país. Marcada pelos vestígios de
uma trauma histórico, foi uma geração caracterizada pela revolta, o desencanto com a
realidade e a ausência de projetos coletivos. Identificados com a tendência beat surgida no
pós-guerra americano, produziram uma literatura de transgressão principalmente no que
diz respeito a temas e espaços de representação, como o submundo, a contracultura, a vida
alternativa, a textualização explícita do desejo físico, a homossexualidade, entre outros
aspectos. Formalmente retomaram tendências intimistas que haviam ganho força no
panorama brasileiro a partir da produção de Clarice Lispector e pode-se dizer, em suma,
que estes autores deram um testemunho geracional da liberalização dos costumes nos anos
oitenta e do desencanto pós-ditadura no país.
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2 ALGUMA COISA URGENTEMENTE: UM TEXTO FUNDACIONAL

Do livro de estreia de João Gilberto Noll, O cego e a dançarina, o conto “Alguma
coisa urgentemente” ganhou especial relevância e foi adaptado também para o cinema por
Murilo Salles em 1984, às vésperas do fim do regime militar, com o título de Nunca fomos
tão felizes. Neste, é narrada a infância e adolescência de um jovem entre as décadas de 60 e
70. Abandonado pela mãe, o protagonista é criado por um pai de vida instável que é preso
e desaparece constantemente, deixando-o à própria sorte. Seguindo uma forma tradicional
de conto, o primeiro parágrafo do texto apresenta bem seu estilo e temáticas dominantes:
Os primeiros anos de vida suscitaram em mim o gosto da aventura. O meu pai
dizia não saber bem o porquê da existência e vivia mudando de trabalho, de
mulher e de cidade. A característica mais marcante do meu pai era a sua
rotatividade. Dizia-se filósofo sem livros, com uma única fortuna: o pensamento.
Eu, no começo, achava meu pai tão-só um homem amargurado por ter sido
abandonado por minha mãe quando eu era de colo. Morávamos então no alto da
Rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre, meu pai me levava a passear todas
manhãs na Praça Júlio de Castilhos e me ensinava os nomes das árvores, eu não
gostava de ficar só nos nomes, gostava de saber as características de cada
vegetal, a região de origem. Ele me dizia que o mundo não era só aquelas
plantas, era também as pessoas que passavam e as que ficavam e que cada um
tem o seu drama. Eu lhe pedia colo. Ele me dava e assobiava uma canção
medieval que afirmava ser a sua preferida. No colo dele eu balbuciava uns
pensamentos perigosos:
- Quando é que você vai morrer?
- Não vou te deixar sozinho, filho!
(Noll, 2001, p. 416)

Narrado em primeira pessoa em um fluxo de linguagem que mistura cenas
concretas, pensamentos, impressões, emoções e projeções psicológicas do personagem,
tornando-o assim humanamente próximo do leitor, este conto pode ser lido como texto
fundacional da poética de Noll. Tanto a morte quanto a solidão e a condição de
marginalidade já estão anunciados nessa passagem e serão desenvolvidos ao longo de toda
a obra do autor. No caso de “Alguma coisa urgentemente”, é tematizada a morte do pai e o
consequente abandono do filho.
Tanto o pai quanto o protagonista permanecem anônimos ao longo de toda a
narrativa. A ausência de uma denominação precisa aos personagens os despersonaliza,
afastando-os de uma individualidade plena. Assim, esses personagens representam uma
condição humana geral em um contexto histórico definido, possibilitando que sejam lidos
como uma representação geracional.
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Quanto ao contexto histórico, não há nenhuma citação textual da ditadura, mas
algumas localizações temporais informadas pelo narrador situam a narrativa entre as
décadas de sessenta e setenta, os chamados “anos de chumbo”. No caso do personagem
paterno, somado ao anonimato, há o mistério de suas prisões e desaparecimentos. Ainda
que também não seja dito de forma explícita no texto, é sugerido que o personagem se trate
de um militante político perseguido, mas é mantida uma ambiguidade entre a figura do
herói e do criminoso, condizente com as representações políticas que esses grupos
recebiam na sociedade brasileira de então. No caso do narrador, sua representação funciona
como uma alegoria perfeita da própria geração literária à qual pertence o autor: filho de
uma época de conflitos cujos traumas e consequências - ainda que inconscientemente - será
depositário.
O trânsito constante do personagem e sua inadequação aos lugares no qual está
inserido também já estão presentes no texto de estreia. Após viver em Porto Alegre, em um
orfanato no Paraná e passar por São Paulo, o narrador reencontra o pai em um apartamento
misterioso no Rio de Janeiro, do qual ninguém sabe quem é o dono. Na última cena do
conto, o personagem presencia o estado agonizante de seu pai, tratando aqueles que são os
temas centrais da obra de João Gilberto Noll, como dito anteriormente, a morte e a solidão.
Aí eu parei de falar e o Alfredinho me olhava como se eu estivesse falando
coisas que assustassem ele, ficou me olhando com uma cara de babaca, meio
assim desconfiado, e nem sei bem o que passou pela cabeça dele quando meu pai
lá no quarto me chamou, era a primeira vez que meu pai me chamava pelo nome,
eu mesmo levei um susto de ouvir meu pai me chamar pelo meu nome, e me
levantei meio apavorado porque não queria que ninguém soubesse do meu pai,
do meu segredo, da minha vida, eu queria que o Alfredinho fosse embora e que
não voltasse nunca mais, então eu me levantei e disse que tinha que fazer uns
negócios, e ele foi caminhando de costas em direção à porta, como se estivesse
com medo de mim, e eu dizendo que amanhã eu vou aparecer no colégio, pode
dizer pra diretora que amanhã eu converso com ela, e o meu pai me chamou de
novo com sua voz de agonizante, o meu pai me chamava pela primeira vez pelo
meu nome, e eu disse tchau até amanhã, e o Alfredinho disse tchau até amanhã, e
eu continuava com o pano de prato na mão e fechei a porta bem ligeiro porque
não agüentava mais o Alfredinho ali na minha frente não dizendo nem uma
palavra, e fui correndo pro quarto e vi que o meu pai estava com os olhos duros
olhando pra mim, e eu fiquei parado na porta do quarto pensando que eu
precisava fazer alguma coisa urgentemente.
(Noll, 2001, p. 422)

Além disso, a forte inscrição do corpo no relato também se revela neste conto. Em
contraponto com a clareza e a formalidade que o narrador se exprime normalmente,
quando expõe seus desejos ou experiências sexuais utiliza uma linguagem crua e por vezes
escatológica. O corpo também se inscreve no texto pela degradação, tanto do protagonista,
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que se prostitui, quanto do pai, que primeiro perde um braço, depois dois dentes, até ter sua
morte sugerida na passagem final do conto.
Todos esses aspectos reconhecíveis no conto serão desenvolvidos ao longo da obra
do autor. Nas próximas passagens, procurarei mostrar como as mesmas características
ressurgem modificadas em Hotel Atlântico, de 1989, até o salto formal que pretendo
demonstrar no romance Solidão continental, de 2012, publicação mais recente do autor.

3 HOTEL ATLÂNTICO: A MATURIDADE DO NARRADOR

Para seguir a análise, vou partir do princípio de que o narrador de João Gilberto
Noll seja um personagem transtextual, ou seja, um personagem que se reinventa, altera sua
condição e situação contingencial, mas permanece essencialmente o mesmo em cada obra
do autor. Alguns aspectos corroboram para essa afirmação, como o fato de ele se manter
sempre anônimo e se expressar com o mesmo estilo, descrito anteriormente. Isso não quer
dizer que um romance seja a continuação de outro ou que o personagem seja exatamente o
mesmo. Seria mais adequado dizer que, em cada romance, João Gilberto Noll experimenta
um mesmo protótipo de personagem-narrador em contingências e circunstâncias variadas.
Diferente do conto “Alguma coisa urgentemente”, onde o narrador é uma criança,
em Hotel Atlântico esse personagem já é um adulto maduro. O contexto político
desaparece, mas deixa, de alguma forma, suas marcas na construção do personagem, um
ator desempregado. Se no conto anteriormente citado, o contexto político é o responsável
pela produção de um mundo desolado e de indivíduos com identidades esfaceladas, a
profissão de ator justamente constrói esse personagem como um neutro que interpreta em
sua existência social, encenando uma identidade de acordo com a contingência em que se
encontra.
O romance inicia no Rio de Janeiro, uma das principais cidades brasileiras, e cria
um longo percurso até Pinhal, um balneário ínfimo no Rio Grande do Sul, passando por
capitais e cidades do interior. Além do percurso realizado pelo personagem, é impossível
descrever uma história completa e linear em Hotel Atlântico. Os episódios vividos pelo
personagem se assemelham a contos e não têm um nexo causal que os ligue, mas se
desenvolvem na medida em que cruzam o trajeto percorrido pelo personagem.
O próprio percurso da narrativa pode ser considerado uma inscrição do corpo no
texto, pois a viagem não é mais do que o movimento de um corpo. Além disso, o próprio
trajeto da viagem degrada o corpo, ao longo da narrativa o personagem-narrador tem seu
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corpo degradado aos poucos, perdendo uma perna e chegando ao esgotamento e
possivelmente à morte no trecho final do romance:
Eu sabia que Sebastião caminhava, eu sabia de tudo, normalmente, mas já não
possuía a audição.
O mundo tinha ficado mudo, era só silêncio, mas eu via bem cada coisa, embora
de cabeça para baixo eu via bem o bezerro preto que pastava no terreno baldio,
eu vi um cachorro correndo atrás das patas de um cavalo que puxava uma
carroça, eu vi uma imensidão de areias brancas.
Sebastião me sentou na areia. Ficou ao meu lado, com uma das mãos firmes na
minha nuca.
Aí Sebastião olhou o mar. Eu também, o mar escuro do Sul.
Depois ele virou a cabeça para o lado e olhou para mim. Pelo movimento dos
seus lábios eu só consegui ler a palavra mar.
Depois eu fiquei cego, não via mais o mar nem Sebastião.
Só me restava respirar, o mais profundamente.
E me vi pronto para trazer, aos poucos, todo o ar para os pulmões.
Nesses segundos em que enchia o pulmão de ar, senti a mão de Sebastião apertar
a minha.
Sebastião tem força, pensei, e eu fui soltando o ar devagar, devagarinho, até o
fim.
(Noll, 1995, p. 106)

Esse percurso é, de certa maneira, uma busca por um lugar e pelo outro. A busca
pela alteridade se dá principalmente de duas formas na obra de Noll: pela sexualidade e
pela compaixão. A sexualidade oferece ao narrador um encontro efêmero e sempre
incompleto, ainda que intenso. O mais próximo do encontro com o semelhante se dá na
compaixão e na entrega e dedicação total ao outro como forma de alcançar a alteridade.
Isso aparece tanto na relação do narrador com o pai, em “Alguma coisa urgentemente”, na
relação do narrador com o enfermeiro Sebastião em Hotel Atlântico e na relação do
narrador com Frederico, na segunda parte de Solidão continental.

4 SOLIDÃO CONTINENTAL: CORPO E FORMA

Solidão Continental, publicado em 2012 pela Editora Record, é o décimo-oitavo
título de João Gilberto Noll e seu décimo-terceiro romance adulto (entre suas obras
figuram também livros de contos e romances juvenis). Composto por dezessete capítulos
de extensão variada, trata-se de um relato narrado em primeira pessoa por um protagonista
anônimo – em certa passagem o personagem chega a identificar-se pelo nome de João, no
entanto sem ter certeza da veracidade da informação – através de uma estrutura
fragmentária, cheia de elipses e inversões temporais. Desta vez, o personagem-narrador,
que identificamos anteriormente como elemento transtextual na obra de Noll, surge como
um professor de português para estrangeiros que sonha em escrever seu primeiro romance.

Anais do Fórum dos Estudantes

● 184

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

Para melhor descrever o romance Solidão continental, podemos generalizá-lo em
duas partes: a primeira, do capítulo primeiro ao quarto, narra acontecimentos no exterior,
principalmente em Chicago, Miami e Cidade do México, e tem como eixo dominante a
relação do narrador com Tom, ex-soldado na Guerra do Iraque que é seu aluno de
português em uma universidade estrangeira; a segunda parte vai do quinto ao último
capítulo, se passa em Porto Alegre e arredores e tem como dominante a relação do narrador
com Frederico. No entanto, não se pode dizer deste romance que as peripécias vividas pelo
personagem sejam seu aspecto principal, portanto tecerei minhas observações buscando
dar conta da complexidade formal do texto, o que me parece ser seu principal diferencial
dentro do conjunto da obra de João Gilberto Noll.

4.1 A erosão da memória: a representação do corpo como princípio formal
Se nos textos comentados anteriormente, o corpo surge como elemento narrativo
inserido em um discurso intimista, em Solidão continental o corpo ressurge como o próprio
princípio formal da construção do romance. O personagem-narrador, desta vez um homem
velho, experimenta a degradação do corpo por conta da idade: sente o enfraquecimento de
sua libido, os outros o reconhecem como um ancião, e o mais importante, sua memória
está em erosão. O próprio personagem anuncia seu estado de confusão mental, consequente
de seu envelhecimento. Essa estratégia narrativa possibilita experiências vertiginosas para
o narrador ao romper o nexo de verossimilhança que une o corpo ao discurso. Na passagem
que transcreverei abaixo, retirada do primeiro capítulo do romance, o narrador está em um
quarto de hotel com um michê em em Chicago. O estado de confusão mental já se percebe
na mescla da figura do homem do presente com um antigo amante do passado com quem
esteve no mesmo hotel décadas atrás. Quando a companhia some, o estado de confusão
mental se acelera, possibilitando um salto narrativo.
Eu ia pensando essas coisas como se estivesse gravemente drogado, sentindo
tudo o que eu excretava da mente. Enfiei a cabeça no vaso e apertei o botão de
descarga. Meus cabelos e testa encharcados. Agora, sem as cataratas a rolar no
sanitário eu vi a minha imagem no lago calmo do fundo. E saltei. Eu me
despedia da renitente realidade na qual nos aferramos para sobreviver.
Então, sim, eu saltei.
Surpreendi-me porque as águas iam ficando azuis. E nelas eu mergulhava anfíbio
até subir e me devolver ao ar. Uma piscina azul. O sol parecia em seu zênite.
Tudo faiscava. No alto do prédio branco havia um letreiro: Hotel Satyricon. À
esquerda havia outro prédio todo envidraçado refletindo as águas verdes do mar:
Hotel Florida. Dentro da piscinacrianças davam caldo umas nas outras. Falavam
inglês afogueado. Homens e mulheres sentados na borda confidenciavam em
inglêssquase inaudível. Subindo a escada para sair da água não tive dúvida:
estava em algum lugar tipo Miami. E uma mulher de biquíni rosa sentada a uma
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mesa com guarda-sol, tomando por um canudinho um coquetel avermelhado, me
sorriu e eu senti convicçãoo: era a minha companhia.
(Noll, 2012, p. 23)

Após mergulhar a cabeça em um quarto de hotel em Chicago, o narrador ressurge
em uma piscina em Miami, com uma companheira que não tem consciência de quem seja.
A quebra da linearidade narrativa e as elipses do texto não se dão por conta de estratégias
de um narrador engenhoso, mas por consequência de sua confusão mental, que dirige a
forma do romance. Nesta passagem, se notarmos bem, corpo e discurso se dissociam: a
descontinuidade entre as duas cenas, em Chicago e em Miami, é combinada com a
continuidade do discurso, ou seja, ainda que tenhamos uma quebra narrativa, a consciência
do narrador e seu discurso continuam lineares.
Além de instaurar o corpo na forma do texto, esse princípio narrativo acaba
revelando também aspectos relevantes sobre a representação do cenário: se em “Alguma
coisa urgentemente” e Hotel Atlântico a cidade e o percurso do personagem aparecem
como espaços de cruzamentos narrativos, em Solidão continental esse mesmo espaço se
expande, tornando-se também um espaço de cruzamentos temporais e imaginários, através
da confusão mental do personagem, que acaba revelando aspectos ainda mais profundos de
sua psique, como no caso da fusão do michê com seu antigo amante do passado. Dessa
maneira, João Gilberto Noll supera o realismo literário na representação da cidade, dando
conta também de aspectos mais subjetivos que pertencem experiência urbana.

Conclusão

Neste trabalho procurei ler a obra de João Gilberto Noll inserida historicamente na
tradição literária brasileira. Propus lê-lo como um representante significativo da geração de
escritores que surgiram na transição entre a ditadura militar no Brasil e a redemocratização
política, relacionando os aspectos mais recorrentes de sua obra ao seu contexto na nossa
historiografia literária. Por se tratar de um escritor com mais de três décadas de produção,
busquei revelar o desenrolar dos anseios e obsessões de sua geração ao longo do tempo,
selecionando romances significativos de diferentes fases de sua carreira, e demonstrar
como esses aspectos, apesar de recorrentes, se transformam, como a representação do
corpo, que surge como temática, até se transformar em um princípio formal na construção
narrativa de Solidão continental.
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PASSAGEIRO DO FIM DO DIA, DE RUBENS FIGUEIREDO: CIDADE
FRAGMENTADA
Thais de Carvalho Sabino*
Resumo:
Já no final do século XIX e início do XX, a cidade do Rio de Janeiro passa por um processo perverso de
mutação em prol de um "progresso" que, como menciona Renato Cordeiro Gomes, em Todas as cidades, a
cidade, mostra-se como uma "barbárie investida de civilização." (GOMES, 2008, p.102). Na configuração
atual da cidade, a destruição e o deslocamento geográfico tornam-se consequências de uma incompatibilidade
com o cenário imposto por uma minoria que, em nome de uma expansão e modernização predatória,
modifica a fisionomia da metrópole. Em minha reflexão, pretendo pensar o adensamento dessa problemática,
através de um diálogo com o texto literário de Rubens Figueiredo, Passageiro do fim do dia, em que esse
aspecto mencionado é apreendido a partir de uma relação quase poética entre o cronista-em-trânsito Pedro e a
cidade na qual se encontra inserido. Um olhar que consegue fragmentá-la, visualizando as várias cidades
presentes nela e sendo capaz de tirar o véu que impossibilita parte da sociedade de compreender sua
realidade.
Palavras-chave: modernização predatória, deslocamento geográfico, cidade fragmentada.

1 Introdução

Em minha reflexão, pretendo pensar a relação existente entre a política predatória
capitalista, presente no Rio de Janeiro desde a Primeira República até a
contemporaneidade, e o deslocamento geográfico dos indivíduos excluídos desse sistema,
através de um diálogo com o texto literário de Lima Barreto, Marques Rebelo e Rubens
Figueiredo.
No primeiro capítulo, buscarei mostrar a relação entre o deslocamento de
significado da palavra subúrbio no Rio de Janeiro e o contexto social carioca no final do
século XIX e início do XX. Será utilizado como suporte para a análise o livro de Nelson da
Nóbrega Fernandes, O rapto ideológico da categoria subúrbio (2011).
Na segunda parte do trabalho o foco de interesse desloca-se para a questão da
segregação sócio espacial presente na cidade carioca, durante o período das reformas
urbanísticas iniciadas na República Velha, sobretudo na época de Pereira Passos, e sua
conexão com o afastamento geográfico dos sujeitos excluídos desse processo. Para isso,
revisitarei as obras de Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha (2012), e
Marques Rebelo, Marques Rebelo (2004). Como suporte teórico, consultarei o texto da
Jane Santucci, Cidade Rebelde: as revoltas populares no Rio de Janeiro no início do
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século XX (2008) e o texto de Renato Cordeiro Gomes, Todas as cidades, a cidade:
literatura e experiência urbana (2008).
Ao final de minha análise, mostrarei a resistência e o adensamento dessa
problemática na contemporaneidade, através do diálogo com a obra de Rubens Figueiredo,
Passageiro do fim do dia (2010). Como embasamento teórico, utilizarei o texto de Paulo
Roberto Tonani do Patrocínio, Os (não) adaptados: a experiência urbana na obra de
Rubens Figueiredo (2014).

2. O conceito carioca da palavra subúrbio:

Até o final do século XIX, a palavra subúrbio desconsiderava qualquer aspecto
depreciativo, absorvendo apenas o significado de zona periférica da cidade, sendo um local
muitas vezes associado à aristocracia. Somente a partir do século XX, a categoria subúrbio
passa a tornar-se um objeto de “rapto ideológico” no Rio de Janeiro, como menciona
Nelson de Nóbrega Fernandes (2011, p.48), apresentando o conhecido conceito carioca da
palavra.
Procurando o significado da categoria subúrbio ao longo do século XIX em
diversos discursos sobre a cidade do Rio de Janeiro, encontramos aquela
representação genérica das circunvizinhanças da cidade, não havendo, por outro
lado, sua identificação com uma condição de desprestígio social. Muito ao
contrário, o subúrbio estava associado à aristocracia e a uma vida ativa e social.
(FERNANDES, 2011, p. 53).

O surgimento do conceito carioca da palavra coincide com o momento em que a
cidade passa por um processo predatório de modernização, em que a “alma encantadora”
das ruas vai se desconfigurando e se estilhaçando, ameaçada pela “fúria urbanística” (título
da crônica de Marques Rebelo), inspirada pelo sistema republicano, que substituía o
sistema monárquico, visto como atraso para o progresso da vida nacional.
A mudança repentina do conceito da palavra subúrbio acompanha as mudanças
espaciais que transfiguram, portanto, o cenário carioca, que passa a acomodar em seus
arrabaldes, em vez de importantes representantes da Corte, os membros das classes sociais
rejeitadas pela cidade e pelo novo sistema político, sendo vista como “refúgio dos
infelizes” (BARRETO, s.d, p.110). Nelson da Nóbrega Fernandes menciona em seu texto o
completo descaso da política republicana para com essa região, expresso através da forma
como esse regime passa a olhar o subúrbio carioca.
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Ele deveria ser o lugar do proletariado, mas, com a importante exceção do
período Hermes da Fonseca, não houve qualquer iniciativa de viabilizar tal
conquista e, muito menos de produzir um sentido de integração política e
ideológica em uma comunidade urbana composta por cidadãos. Bem
representativo desta postura depreciativa e humilhante para com o subúrbio
proletário foi o uso do termo Mato Grosso por Pereira Passos, que assim
alimentou um imaginário em que esta parte da cidade era pensada como um
sertão incivilizado. (FERNANDES, 2011, p. 152).

É nesse contexto, em meio às reformas urbanas da primeira república, coordenadas
sobretudo pelo prefeito Pereira Passos, que Lima Barreto e Marques Rebelo irão, em seus
textos, denunciar as mazelas por detrás de todo um suposto progresso e modernização da
cidade, mostrando um regime pautado por uma injusta distribuição dos investimentos
públicos e uma falsa ideia de democracia.

3 A segregação sócio espacial e a política predatória

Lima Barreto, no início do século XX, já apontava para a presença do deslocamento
de significado da palavra subúrbio, percebendo o quanto esse conceito distanciava-se de
seu significado tradicional, estando associado aos bairros ferroviários e populares da
cidade do Rio de Janeiro.
O jardim, de que ainda restavam alguns gramados amarelecidos, servia de
coradouro. Da chácara toda, só ficaram as altas árvores, testemunhas da grandeza
passada e que davam, sem fadiga nem simpatia, sombra às lavadeiras, cocheiros
e criados, como antes o fizeram aos ricaços que ali tinham habitado.
(BARRETO, 2012, p. 155)

Com isso, a associação do subúrbio à imagem do desprestígio social e do lugar
daqueles que estão à margem, excluídos do processo de modernização e urbanização da
cidade carioca, torna-se a representação exclusiva absorvida pela sociedade, estando
relacionada a um contexto de segregação sócio espacial presente na época.
A partir desse momento, uma política discriminatória inicia-se com a finalidade de
enterrar o Rio antigo, a cidade colonial, transformando-a em uma cópia da capital francesa.
Uma nova área central é construída sobre as ruínas da cidade antiga, expulsando e
ocultando tudo e todos que não se enquadravam nesse novo contexto e representavam um
atraso na remodelação desses novos tempos.
Para que passasse – é um exemplo – a grandiosa Avenida Presidente Vargas,
primeiramente derrubaram a igreja da Imaculada Conceição e a de São
Domingos; nem os católicos reclamaram muito, nem a Cúria, eles crentes de que
se tratava de progresso – e o progresso é natural, como canta o sambista -, ela
satisfeita com os bagarotes das desapropriações, no fundo, um dez-réis de mel

Anais do Fórum dos Estudantes

● 190

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

coado. Depois, pouco adiante, outras duas velhas igrejas desapareceram, vítimas
dum vandalismo que poderia ser evitado [...]. (REBELO, 2004, p. 23).

O quadro apresentado por Marques Rebelo retrata o que ele caracteriza como “fúria
urbanística”, oriunda de um vandalismo sem sentido e que modifica toda a fisionomia da
cidade, que tentava resistir ao apagamento de sua história e à mutação perversa que se
instaurava.
[...] onde quer que se encontrem, os numes da Lapa por certo vigiam e protegem
a sua obra. E sejam suficientemente poderosos para impedir que a larga avenida
projetada e que já sacrificou tantas ruas, becos e vielas desrespeite a pedra e a
dignidade da Lapa, onde o Rio de Janeiro cresceu e viveu tão intensamente.
(REBELO, 2004, p.38).

O retrato apresentado na crônica de Marques Rebelo revela a fúria demolidora que
se mostra como um reflexo dessa “barbárie investida de civilização” (GOMES, 2008,
p.102). Com isso, o Rio antigo, que tentava resistir a todo esse processo, ia tornando-se
apenas objeto do passado e da memória de vozes dissonantes que, como Rebelo, opunhamse às modificações predatórias que fragmentavam a cidade.
Marques Rebelo, assim como o narrador Marco Polo, de Cidades invisíveis (1990),
se utiliza da memória como forma de direcionar a leitura da cidade. “Essa cidade que não
se elimina da cabeça é como uma armadura ou um retículo em cujos espaços cada um pode
colocar as coisas que deseja recordar [...]” (CALVINO, p. 21).
Em Marques Rebelo, a cidade que ele deseja recordar é a sua cidade afetiva, aquela
que ia tornando-se desbotada com a fúria do progresso. Sua intenção talvez não fosse a de
relembrar o que existiu no passado, mas sim tentar resgatar o que estava fadado ao
apagamento pela sociedade moderna.
As contradições, portanto, pulsavam por detrás da imagem de “cidade
maravilhosa”, ou cidade vitrine, que o Estado tentava implantar, tendo a rua e os subúrbios
como palco dinamizador dessas antíteses. “Vocês querem fazer disto um Paris em que se
chegue sem gastar a importância da passagem ao mesmo tempo ganhando dinheiro, e
esquecem de que o deserto cerca a cidade, não há lavoura, não há trabalho enfim...”
(BARRETO, 2012, p. 174).
Pereira Passos, prefeito durante esse período, não só comandou uma política de
abandono, como também criou e buscou difundir uma imagem de desmoralização dessas
regiões. Não havia, de sua parte e dos representantes da República Velha, qualquer
iniciativa de integrar, política e ideologicamente, os cidadãos pertencentes ao subúrbio. O
prefeito expressa assim um espírito que acompanha desde então a cidade carioca,
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materializado pela necessidade de criar distinções e hierarquias. Isso poderia servir de
justificativa para o deslocamento, em termos de conceito, da palavra subúrbio e para a
resistência dessa ideologia.
A demolição de cortiços e a falta de investimentos habitacionais foram alguns
fatores que contribuíram com o deslocamento geográfico dos indivíduos miseráveis, que
não tiveram escolha a não ser se espalharem pelos morros e subúrbios. É nesse momento
que as favelas e os bairros populares surgem, mostrando-se como outra cidade dentro da
própria cidade, com autonomia e leis próprias.
As rebeliões que ocorreram nesse período, nas quais muitos destruíam tudo aquilo
que transmitia a imagem do progresso, surgem como consequências da revolta em relação
ao não pertencimento àquela realidade imposta. “A cada passo no centro, erguiam-se
barricadas e trincheiras usadas pelos populares para atacar as forças policiais”
(SANTUCCI, 2008, p. 66).
Por conseguinte, enquanto de um lado já era possível observar as belas avenidas e
arquiteturas modernas, do outro transparecia toda uma área precária e abandonada,
constituída por sujeitos marginalizados, sobrevivendo das migalhas que o progresso lhes
concedia.
Admirava-me que essa gente pudesse viver, lutando contra a fome, contra a
moléstia e contra a civilização; que tivesse energia para viver cercada de tantos
males, de tantas privações e dificuldades. Não sei que estranha tenacidade a leva
a viver e por que essa tenacidade é tanto mais forte quanto mais humilde e
miserável. (BARRETO, 2012, p. 157).

4 O deslocamento geográfico na obra de Rubens Figueiredo

As problemáticas, oriundas de uma política predatória, envolvendo as
transformações perversas que fragmentaram sócio e espacialmente a cidade do Rio de
Janeiro, no período da República Velha, estabelecem um diálogo com a realidade
contemporânea da metrópole carioca, sobretudo a questão do deslocamento geográfico de
indivíduos privados de usufruir dos prazeres apresentados pelo sistema capitalista, que dita
o padrão ideal de “civilidade” presente nas relações sociais que ocorrem na cidade.
Rubens Figueiredo, através de sua narrativa, Passageiro do fim do dia (2010),
consegue mostrar não só a persistência dessa questão, como também o seu adensamento.
“O tirol quando ela era pequena, tinha a vida de um bairro normal. As pessoas saíam de
casa de manhã para trabalhar em construções, em residências de bairros ricos, em
condomínios, em lojas, em fábricas.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 53).
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O bairro Tirol, local para onde o protagonista Pedro já se acostumara a ir todas as
sextas, de ônibus, a fim de passar o fim de semana com sua namorada Rosane, figura-se
como um bairro periférico de uma grande metrópole na narrativa. Mesmo em seu passado,
manifesta-se como um retrato da segregação sócio espacial, em que sujeitos excluídos do
sistema capitalista vigente acabam tendo que ir morar em bairros pobres e distantes do
centro, por não terem uma oportunidade melhor, e se deslocar com o intuito de trabalhar e
ganhar um salário para sobreviver.
A situação precária desses indivíduos que residem nos bairros periféricos não só
parece perdurar como também se adensar, bem como observa a personagem Rosane.
As pessoas, nas lembranças de Rosane, pareciam menos pobres do que agora [...]
As brigas de soco e de pedradas se transformaram em tiroteios, os revólveres
deram lugar a fuzis e depois a granadas. Os homens que vendiam um tipo de
droga passaram a vender dois tipos e depois três. Foi instalado, e depois
ampliado, um posto de polícia militar mais ou menos na divisa entre os dois
bairros, com viaturas grandes na porta. (FIGUEIREDO, 2010, p. 53).

Os confrontos e disputas entre os bairros mais pobres e distantes, representados na
narrativa pelo Tirol e pela Várzea, manifestam-se como uma tentativa de se afirmar, de
buscar um lugar e uma identidade na sociedade que os coloca à margem, apresentando-se
como consequência de todo um processo injusto e excludente.
Os nomes Tirol e Várzea começaram a aparecer nos jornais, na televisão, nos
noticiários de crime. Os grupos armados nos dois bairros pareceram crescer e se
hostilizavam. Juravam vinganças seguidas. Sem notar, as crianças começaram a
aprender aquela raiva desde pequenas. Educavam-se com ela, tomavam gosto e
se alimentavam daquela rivalidade. Cresciam para a raiva: aquilo lhes dava um
peso, enchia seu horizonte quase vazio – nada senão aquilo fazia delas alguém
mais presente. (FIGUEIREDO, 2010, p. 54).

Quem reside nesses bairros distantes, além de ter sido deslocado para longe do
Centro, em locais esquecidos pela sociedade e por seus governantes, ainda precisa conviver
com condições desumanas de vida.
Muitas casas foram subdivididas e revendidas, e também ampliadas para cima, à
medida chegava mais gente para morar. Muitas paredes tinham os tijolos à
mostra. No aglomerado de construções novas, mal se podia distinguir as formas
das casas originais, que no entanto continuavam lá, como que embutidas na
alvenaria recente. As antigas tubulações de esgoto e as fossas de vinte anos antes
já não davam vazão, os dejetos às vezes corriam em canaletas descobertas ou
onde encontrassem passagem.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 36).
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A realidade diária desses sujeitos é o reflexo de uma política que, intencionalmente
os empurra para o esquecimento, fazendo com que se sintam distantes, não apenas
geograficamente, como também socialmente.
Em suma, tudo aquilo – o trabalho, a escola, saber ler e escrever, o centro da
cidade, a cidade propriamente dita, com seus bairros e suas atividades oficiais -,
tudo pertencia ao mundo que os deixara para trás, que as empurrava para o
fundo: era o mundo de seus inimigos. (FIGUEIREDO, 2010, p.56)

Assim sendo, o deslocamento do protagonista Pedro, de seu trabalho no Centro para
a periferia, e de todos os que fazem o mesmo trajeto, simboliza uma batalha cotidiana
vivenciada por esses personagens marginalizados e em situação de vulnerabilidade social.
São sujeitos que precisam sobreviver e existir nesse novo cenário da cidade
contemporânea, enfrentando obstáculos diários oferecidos por ela, que se tornam
mecanismos de exclusão.
O episódio que ocorre com a amiga de infância de Rosane, no escritório onde ela
trabalha, é apresentado pelo autor como uma tentativa de compreender a dinâmica social
que fragmenta a cidade.
Aconteceu que ali no escritório, entre as paredes limpas e pintadas e tom pastel,
com reproduções de pinturas abstratas penduradas – no meio dos aparelhos
eletrônicos novos que zumbiam e piscavam discretos em cima das mesas – sobre
o piso do granito reluzente – debaixo das luzes distribuídas de forma calculada
por um arquiteto – ali, onde todos sabiam que causas jurídicas complicadas,
misteriosas, caras, recebiam os cuidados e atenções mais especializados e onde
fortunas trocavam de mão por força de simples assinaturas num documento – ali,
sua vizinha e amiga de infância tomou, na mesma hora, um aspecto incômodo,
impertinente e quase aberrante aos olhos de Rosane, como aos olhos dos outros.
(FIGUEIREDO, 2010, p.61).

As reações da amiga de Rosane são vistas como aberrantes aos olhos dos que
pertenciam àquele meio, ela tornava-se um bicho diante deles. Aquele não era o lugar dela,
que se sentia, com isso, incomodada nele.
Ao trazer esse acontecimento para a narrativa, Rubens Figueiredo propõe uma
leitura crítica acerca das hierarquias sociais existentes na cidade contemporânea e dos
conflitos presentes entre esses opostos, como menciona Paulo Roberto Tonani do
Patrocínio:
Rubens Figueiredo apresenta um mundo de opostos marcado pelo conflito. Não
apenas o relato produzido por Rosane sobre a amiga de infância indica essa
percepção e esse modo de leitura da sociedade. É possível afirmar que todos os
personagens e histórias são pontuados por esse movimento de colisão de sujeitos.
(PATROCÍNIO, p.104).
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Portanto, através dos relatos de Rosane e do olhar crítico do cronista em trânsito,
Pedro, está a tentativa de compreender uma cidade estilhaçada, em que os extremos são
marcados pelo conflito e os “não adaptados” ao sistema empurrados para o fundo, sendo
esquecidos e tendo que lutar diariamente para sobreviver.
Pedro lembrou-se do lugar a que o livro se referia, o lugar onde ficava a tal
fazenda silenciosa em que os escravos cantavam de manhã. Era agora uma
aglomeração de casas pobres que se derramavam desde a metade de uns morros
áridos e quase sem vegetação até as margens de uma estrada de tráfego intenso.
(FIGUEIREDO, p. 40).

Conforme Pedro vai se deslocando e se afastando do centro da metrópole para o
Tirol, o cenário vai se transformando, mostrando um quadro que já se faz presente desde o
início do século XX, e se mantém ainda na contemporaneidade, fazendo-nos questionar a
complexidade e a persistência dessa problemática e de sua ocorrência nas obras literárias
brasileiras.

5 Considerações finais

Ao final deste trabalho foi possível observar como a cidade do Rio de Janeiro foi
vítima de um processo perverso de mutação em prol de um suposto progresso vendido
pelos mecanismos de controle vigentes na nossa cidade.
O deslocamento geográfico dos sujeitos excluídos do processo de modernização
tornou-se, portanto, consequência de uma incompatibilidade com o cenário imposto por
essa política predatória, que os coloca à margem e modifica a fisionomia da metrópole,
fragmentando-a e estilhaçando-a.
As ruas e os subúrbios acabam configurando-se como palco desse cenário de
miséria e esquecimento, que se opõe e entra em conflito com a imagem de “cidade
maravilhosa” vendida pelo regime que se encontra no poder.
Todos esses aspectos foram captados através do olhar de personagens criados por
vozes dissonantes que, como Lima Barreto, Marques Rebelo e Rubens Figueiredo,
souberam fazer uma leitura das várias cidades presentes dentro de uma mesma cidade,
sendo capazes de retirar o véu que impossibilita a sociedade de compreender a sua
realidade e de fazê-la questionar a respeito da resistência de uma política predatória que
segrega e exclui.
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UM PROJETO CIVILIZATÓRIO NO ROMANCE BRASILEIRO
CONTEMPORÂNEO: O ESTUDO DE DOIS CASOS
Caio Yurgel* e Vinícius Carneiro**
Resumo:
O romance brasileiro contemporâneo é heterogêneo, como qualquer tradição romanesca. Há espaço para
narrativas mais próximas do que seria entendido como convencional e prosas experimentais como Ó, de
Nuno Ramos (2006), ou ensaísticas como História natural da ditadura, de Teixeira Coelho (2006). No Rio
Grande do Sul, debate-se ainda se existe uma literatura com características próprias na produção
contemporânea ou se há mesmo um estilo particular. A partir da identificação de um traço comum no
romance brasileiro contemporâneo, o que chamamos de “projeto civilizatório”, o objetivo deste trabalho é
compreender como ele surge nas narrativas de três escritores contemporâneos: Carol Bensimon e Bernardo
Carvalho.
Palavras-chave: romance contemporâneo brasileiro; projeto civilizatório; eurocentrismo; Carol Bensimon;
Bernardo Carvalho.

Queríamos que o Brasil fosse diferente. O precário substituído pelo perene, a
pobreza pela riqueza, o mormaço pela água fresca na sombra. Mais leitura, cultura,
educação. De fato, os brasileiros querem que seu país seja outro desde a independência. O
Brasil nasce sob a égide do desejo de mudar, de ser outro, de se parecer mais com a
Europa, e a literatura não só acompanhou como ditou o ritmo dessa vontade, seja no
prescritivismo da geração entorno de Gonçalves de Magalhães, seja com José de Alencar,
Joaquim Nabuco, Monteiro Lobato… Contudo, a produção literária contemporânea, pósinternet e equilíbrio econômico e político brasileiro, que nasce em um mundo de
intercâmbios de escritores, de doutorados sanduíches, de tarifas em preços promocionais,
de desvalorização do euro, da libra e do dólar frente ao real, parece estar inexoravelmente
marcada pela comparação entre dois universos, o de lá com o de cá. A este diálogo
constante entre primeiro e terceiro mundo, para utilizar uma nomenclatura defasada e
pertinente neste estudo, sugeríamos que há na produção literária de hoje um “projeto
civilizatório”. O presente estudo propõe-se a explicitar as facetas desse projeto em dois
escritores contemporâneos, Bernardo Carvalho e Carol Bensimon. Como não poderia
deixar de ser, o uso do termo “civilizatório”45 exige um esclarecimento.
Na introdução de O processo civilizador, Norbert Elias argumenta que o conceito
de civilização “expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo. [...] Com essa
*
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45
Não há uma fronteira semântica nítida entre os sufixos -dor, -douro e –tório, pois coincidem em parte das
respectivas significações. Na Nova Gramática do Português Contemporâneo, os sufixos -douro e -tório
formam nomes que designam “lugar ou instrumento da ação”; mas alguns nomes formados com o sufixo -dor
também podem assumir o valor de “instrumento da ação”. Vide os exemplos de “regador” e “interruptor”
(1984, p. 99). Na Moderna Gramática Portuguesa, os sufixos -tor, -dor, -sor e -or são incluídos também
como formadores de nomes de instrumento e lugar (2002, p. 358).
**
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palavra, a sociedade ocidental procura descrever o que lhe constitui o caráter especial e
aquilo de que se orgulha” (ELIAS, 1994, p. 23). A partir, daí Elias ressalta que o termo
“civilização” não significa a mesma coisa para diferentes nações ocidentais, e passa a
esmiuçar as diferenças no emprego do conceito por parte de franceses, ingleses e alemães:
Até certo ponto, o conceito de civilização [entendido à francesa e à inglesa]
minimiza as diferenças nacionais entre os povos: enfatiza o que é comum a todos
os seres humanos ou [...] deveria sê-lo. [...] Em contraste, o conceito alemão de
Kultur dá ênfase especial a diferenças nacionais e à identidade particular de
grupos [...], reflete a consciência de si mesma de uma nação que teve de buscar e
constituir incessante e novamente suas fronteiras [...], e repetidas vezes perguntar
a si mesma: ‘Qual é, realmente, nossa identidade?’ (ELIAS, 1994, p.25)

O termo “civilizatório”, aqui empregado em conjunção a dois projetos literários
específicos, deve ser entendido como uma combinação dos conceitos, retendo tanto o
caráter normativo de Civilization, quanto o identitário de Kultur. Isso é não só relevante
como pertinente, pois os dilemas de uma nação que enseja afirmar-se frente aos outros
países, vendo simultaneamente sua produção cultural-civilizatória ser desprestigiada, é
uma circunstância, com todas as devidas ressalvas, que caracteriza tanto o Brasil do século
XX e XXI como a Alemanha do século XVIII e XIX tal como apresentada por Elias. Ao
pensar esse conceito híbrido de civilização na literatura brasileira contemporânea, o
resultado, como tentaremos mostrar, é uma identidade narrativa construída entre afirmar e
negar a nação.

1. Bernardo Carvalho e a ironia

A obra de Bernardo Carvalho marca a vitória da ironia sobre o pathos. Mas não é
por mal, não é reflexo do Zeitgeist de uma época em que demonstrar paixão desmesurada
por algo se torna passível de desdém e de escárnio coletivo. Bernardo Carvalho está pouco
interessado pelo Zeitgeist. A ironia constitutiva de sua obra visa horizontes mais
ambiciosos, insere-se num programa literário anti-Romântico e anti-Realista, um programa
que busca ao mesmo tempo minar os charmes altissonantes e fantasiosos da primeira
metade do século dezenove, e desmontar os andaimes de normalidade burguesa erguidos a
partir da segunda. Por mais pós-moderna, pós-nacional e pós-papel que se queira a
produção literária contemporânea, Romantismo e Realismo permanecem sendo os dois
leões-de-chácara postados na antecâmara de uma sala chamada “Literatura”. O constante
acerto de contas com o século dezenove é o que torna a obra de Carvalho tão instigante e
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atual, com destaque para a maneira como o autor subsume esses dois movimentos à sua
própria ideologia: a crença (pois é preciso ter uma) na linguagem.
Para os Românticos, e principalmente para Schiller (e até mesmo para
Hegel, que mais tarde negaria o ímpeto Romântico de sua juventude feliz), era através da
beleza que se chegaria à liberdade. Carvalho, na esteira de Wittgenstein & companhia,
adota uma visão mais cautelosa de mundo: se há alguma liberdade a ser alcançada, esta o
será pela linguagem. E a linguagem, sendo o que é (um conjunto de convenções falíveis e
aleatórias), não pode oferecer nada além dela mesma. Carvalho ri do ímpeto psicologizante
de autores que almejam esculpir personagens “de carne e osso”, que espelham uma
realidade empírica como se a literatura fosse uma continuação sem rupturas da vida
cotidiana. Os personagens de Carvalho não têm corpo, tem apenas cabeça, são ilhas de
linguagem crítica que não buscam nem precisam de comunidade – a visão de história por
trás das narrativas de Carvalho não retrata o indivíduo enquanto parte constitutiva do
conceito mais amplo de sociedade, eles são antes manifestações de uma crítica racional,
secular, desencantada, menos interessada em acessar a particularidade do outro (dos
outros), e mais afoita em decodificar o sistema de signos que define aquela sociedade. Os
personagens de Carvalho não “vivem” a história de maneira Romântica, a história é algo
que lhes ocorre como um ônibus lotado ocorre a um motorista em seu carro: estão dela
distanciados, podem portanto ironizá-la, não coletivamente, mas individualmente.
No prefácio de seu muito político Considerações de um apolítico
[Betrachtungen eines Unpolitischen, 1918 (1974)], Thomas Mann (1985-1955) lida
justamente com o legado Romântico-Realista do século dezenove à luz dos acontecimentos
das duas primeiras décadas do século vinte (e ainda inocente do tenebroso futuro que
aguardava a Alemanha dobrando a esquina). Citando ora Nietzsche, ora Schopenhauer,
Mann formula algumas considerações sobre a ironia, a qual ele considera um “ethos sem
sofrimento”: a ironia não é corpórea, “mas intelectual; não é sombria, mas sagaz. Ela é
fraca de vontade e fatalista [...], sua ausência de pathos não crê na possibilidade de
reconciliar intelecto e vida”46 (MANN, 1974, p.26). Mann postula que a ironia é um “poder
literário-civilizatório”47 (1974, p.98) (e ocidental, acrescentamos). No último capítulo do
livro, intitulado Ironie und Radikalismus [Ironia e Radicalismo], Mann articula sua
46
“Nun ist Ironie freilich ein Ethos nicht durchaus leidender Art. […] Sie ist nicht animalisch, sondern
intellektuell, nicht düster, sondern geistreich. Aber willensschwach und fatalistisch ist sie doch
[…],unpathetisch, weil ohne Glauben an die Möglichkeit, das Leben für den Geist zu gewinnen…”
47
“,,,es gibt eine Art zu schreiben, gibt eine westliche Haltung des Geistes und des Stiles, die deutlicher
spricht als alle Didaktik der Fabel; Ironie und Esprit, sie selbst sind zivilisationsliterarische Mächte.”

Anais do Fórum dos Estudantes

● 199

VI Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea - Brasília, 02 a 05 de novembro de 2014

derradeira tese acerca do assunto: o homem tem a escolha (se é que tem a escolha) entre
ser irônico e ser radical, e ao tomar essa decisão (literária), uma decisão desprovida de uma
terceira alternativa, ele determinará onde reside sua afiliação: se na vida, ou no intelecto.
Nesse sentido, e ecoando Kierkegaard (que Mann não cita), ser irônico equivaleria a ser
conservador48, e talvez possamos entender esse conservadorismo como a falta de espírito
propositivo da ironia: ela destrói antes de construir, ela não trabalha a favor de nenhum
entendimento cíclico de história, mas sim de um apocalíptico, condenado a um eterno
presente. Ao opor ironia a radicalismo, Mann acusa nela um elemento artificial,
melancólico, um tropo da distância, e não do engajamento. Mann vê na ironia esterilidade,
já que mantém uma distância segura das coisas e do mundo, evita o pathos de uma postura
apaixonada. O que não seria necessariamente uma coisa ruim: uma interpretação do texto
de Mann sob o viés da liberdade estética é plenamente possível – a ironia como o olhar
distanciado do helicóptero da emissora de TV que sobrevoa o local do desastre.
Bernardo Carvalho é esse helicóptero que encontra material nos escombros
– e o que é a ironia senão o prazer em destruir? A missão literário-civilizatória de
Carvalho, para recuperarmos o termo de Mann e assim inflá-lo com algum peso histórico, é
menos pedagógica (pois desconfia de uma teleologia, da noção de progresso), e mais um
“sobrevoar o local do desastre” abastecido pelo distanciamento irônico da linguagem.
Carvalho é contra a “romantização” Romântica (Novalis), a qual almejava instilar poesia
na vida, encontrar a “palavra mágica” (Zauberwort) que ergueria assim o sujeito acima da
objetividade rígida do cotidiano, promoveria um entorpecimento dos sentidos, uma
embriaguez fantasiosa que reencantaria o mundo. Carvalho quer desencantar a mágica,
encontrar a própria palavra. Ele recusa-se a combater um torpor com outro torpor. De sua
obra emerge o contrário: sobriedade, o personagem (ou o narrador) em plena posse de suas
faculdades críticas (porém não necessariamente de suas mentais). Carvalho deseja reativar
essa capacidade crítica no leitor, e não criar um mundo de fantasia (mesmo realista) que
apenas tornaria a alienar por outros meios. Carvalho não é um humanista, é antes um
detetive: explica o mundo não de dentro para fora, mas sim a golpes de linguagem, como o
médico que nada prescreve ao paciente, contenta-se em explicar-lhe a reação imunológica
à qual seu corpo está sujeito. Recai assim na principal crítica que F. Schlegel fez ao

48

“Der Geist, welcher liebt, ist nicht fanatisch, er ist geistreich, er ist politisch, er wirbt, und sein Werben ist
erotische Ironie. Man hat dafür einen politischen Terminus; er lautet ›Konservativismus‹. Was ist
Konservativismus? Die erotische Ironie des Geistes.” (MANN, 1974, p.569)
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Wilhelm Meister, de Goethe: um romance prosaico, sem atrevimento poético49, que não
anseia criar um novo mundo (ficcional), mas sim criticar o existente. Os personagens de
Carvalho são aquele indivíduo que, no meio de uma festa de aniversário, dá um tapinha nas
costas do aniversariante e diz: “Ficando mais velho, hein”.
O profícuo diálogo com os séculos dezenove e vinte, o uso hábil da
linguagem, o humor corrosivo, a ironia cirúrgica fazem da obra de Carvalho (com seus
altos e baixos) uma das mais provocantes da literatura brasileira contemporânea – resta
agora tentar entender por que todos os seus personagens, em suas respectivas missões
civilizatórias (que no fundo são todas a mesma), têm de ser de um eurocentrismo atroz.

2. Breve amostragem do projeto civilizatório, parte 1

A missão civilizatória de Bernardo Carvalho (e nos restringimos aqui, por uma
questão de simetria, a suas três primeiras publicações) quer destruir a desilusão coletiva
que vê no Brasil um país do futuro, abençoado por Deus & seus demais clichês. Carvalho
acusa a “perda de realidade” que opera no país, e que o torna incapaz de olhar para além de
si mesmo e aprender com os erros de outras nações. Desse descompasso com o mundo
(leia-se: com a Europa e com os Estados Unidos) nasceria o corrosivo alheamento
brasileiro. Porém, na tentativa de “desprovincializar” a mentalidade do país, fornecendo
dele uma visão crítica e distanciada, Carvalho acaba embarcando num frenesi eurocêntrico
que inclui, dentre as cinquenta cidades mencionadas nos contos de Aberração (1993), seu
primeiro livro, uma avassaladora maioria na boa e bela Europa50, feito o parente que insiste
em mostrar todas as fotos feitas durante sua última passagem pelo Velho Continente.
O projeto civilizatório de “desprovincializar” a mentalidade do país prossegue em
Onze (1995), seja na boca de outro personagem descontente com o Rio – “porque no Rio
de Janeiro já não era mais possível parar o carro em qualquer lugar e viver em paz” (p. 41)
–, seja nas contundentes palavras do personagem que diz: “Veja que não é só aqui não,
neste país de merda, que não passa de uma paródia, uma cópia malfeita do resto, e por isso
tem aparência tão mais grotesca” (p. 118). Este segundo comentário precisa ser
compreendido dentro da estrutura narrativa do próprio romance, escrito durante a
49

Vide Über Goethes Meister, in: Ästhetische und politische Schriften (SCHLEGEL, 2013).
São elas: Amsterdã, Barcelona, Berlim, Breauté-Beuzeville, Colliure, Dubrovnik, Edimburgo, Elba,
Étretat, Florença, Frankfurt, Girona, Hamburgo, Jena, Lisboa, Londres, Milão, Munique, Paris, Perpignan,
Piombino, Pisa, Portoferraio, Roma, Rouen, Trieste, Zurique. Sem contar o tour americano: Athens (GA),
Berkeley, Bradenton, Gainesville, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Nova York, San Diego.
50
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introdução do Plano Real, época de uma insanidade inflacionária que corroía o país. A
segunda parte do livro acompanha a trajetória de um artista holandês que vem ao Brasil em
busca do “pior que houvesse no mundo, a realidade mais drástica, que ele chamava de
real” (p. 64). O malogro da empreitada do artista ratifica o retrato do Brasil como uma
cópia ruim, uma falsificação falhada: o projeto brasileiro fracassa em sua ausência de
autenticidade, fracassa em sua opção por ser uma cópia malfeita de modelos europeus. Ao
invés de procurar um caminho próprio rumo à sua própria identidade (à sua própria
estética), o país repete ad nauseam os mesmos modelos de segunda-mão – embora espere
sempre resultados diferentes.
O terceiro livro de Carvalho, Os bêbados e os sonâmbulos (1996), centra-se nas
andanças de Guilherme, um militar homossexual responsável pelo repatriamento sanitário
de brasileiros no exterior. Guilherme é enviado aos Estados Unidos e ao Chile, e entre uma
coisa e outra encontra tempo para chamar a América Latina de “o fim do mundo” (p. 111).
Guilherme descreve assim sua função:
Em geral, eram pessoas que saíam do Brasil para uma temporada mais longa fora –
acontecia raramente com turistas em férias – e surtavam durante a ausência do país.
Muitas vezes eram pessoas sem histórico psicótico, o que era pior, pois estavam
despreparadas, desprevenidas. Enlouqueciam de repente. Era preciso buscá-los, trazêlos de volta. (CARVALHO, 1996, p.23-24)

A função de Guilherme é repatriar ao país aqueles que “enlouqueceram” no
exterior, e Carvalho reitera aqui a mesma recorrente imagem do Brasil como paraíso
amaldiçoado do qual não há escapatória: enlouquece-se nele, enlouquece-se longe dele.

3. Carol Bensimon e o eurocentrismo

Civilização, eurocentrismo e ironia não constam apenas nas frases e personagens de
Carvalho. Talvez (e é o que especulamos) seja um traço da literatura brasileira, não menor,
como um menino encabulado na sua primeira reunião dançante, e sim constante. Sem a
mesma envergadura que Carvalho (pelo menos até o momento), do extremo sul do país,
Carol Bensimon empreende, tal qual o autor-missionário, um projeto, também civilizatório,
também literário, também irônico. De apenas três livros na praça, Pó de parede (2008),
Sinuca embaixo d’àgua (2009) e Todos nós adorávamos caubóis (2013), Bensimon surgiu
no cenário literário brasileiro como expoente do que seria uma literatura-brasileiracontemporânea-(gaúcha-)jovem-de-autoria-feminina (ufa!), salpicada de referências ao
universo popular (ou pop, como preferirem), problematizações de representações de gênero
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e cenas literárias de uma realidade urbana tupiniquim “carrocêntrica”, avessa à
conservação do patrimônio público.
Se Bernardo Carvalho é o helicóptero que sobrevoa a tragédia, Bensimon se parece
mais com a correspondente internacional no meio do fogo cruzado, a repórter de câmera
escondida, a jornalista investigativa numa incursão pela juventude da classe média. Seja
como for, nas suas narrativas, o evento está posto, o mundo já tomou seu rumo e os
homens, seus caminhos. À escritora formada em comunicação social cabe apontar os
desvios, os equívocos e as deselegâncias. É aqui que Bensimon se aproxima de Carvalho: a
voz de suas personagens sempre guarda a missão literário-civilizatória de ironizar a jequice
da vestimenta, a defasagem da playlist¸ o atraso da província, o vazio dos espaços de
convívio (elevadores, bares, escadas rolantes, camas de motel), o grosseiro do
comportamento humano (assobiar, olhar dos pés à cabeça, pedir sobremesa), o ridículo dos
conselhos e dizeres de finais do século XX e início do XXI. Não é do passado que estamos
tratando, e não é o passado que é destruído: é o presente, os valores aos olhos dos leitores,
a vida sutilmente desmascarada por uma linguagem de pouca maquiagem, cabelo
calculadamente bagunçado, roupas básicas (mas não triviais), humor tênue e óbvio (para
um público em específico, é claro). O cálculo talvez seja contar uma boa história de um
jeito bom. A profundidade de referências, o sarcasmo rebuscado, o jogo com a tradição
literária brasileira ficam para segundo plano (ou para o futuro). Por hora, é melhor ser lido
(como Agatha Christie ou Georges Simenon, talvez um pouco menos) do que restringir-se
à academia, aos acadêmicos e aos eruditos eminentes da corte (que adoram Miltons
Hatoums, Nunos Ramos, Teixeiras Coelhos51).
Mas o que chama mesmo atenção na prosa de Bensimon é a voz que quer construir,
em prol de um mundo melhor, que não se vê condenada a um eterno presente. Estamos
falando, aqui sim, de pedagogia, de teleologia, de progresso. Para essa voz, amanhã, quiçá,
será um lindo dia. Para tanto, o engajamento – algo démodé para quem nasceu no Brasil
dos anos 1960, como Carvalho. Há uma distância do mundo, mas por não fazer parte dele,
o que permite comentários oportunos, como os de Hans Staden e Ferdinand Denis, como
os de uma repórter in loco sobre a periferia, mas que mora no bairro chique da cidade. As
coisas têm que ser apresentadas, explicitadas, ensinadas, seja a arquitetura de uma cidade

51

Aliás, virar as costas para uma tradição barroquizante da prosa brasileira, diluída há décadas desde
Guimarães Rosa, e para uma tradição metatextual, de histórias que contam que estão sendo contadas por um
delator premiado, não pode ser visto como algo negativo.
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do interior gaúcho ou da capital francesa, seja o cânone do modernismo inglês, seja as
transformações das representações de gênero na contemporaneidade.
Ao somar o tom irônico de “Isso não!”, “Isso não!” ao “Isso é assim, sim!” dos
ensinamentos, poderíamos mesmo dizer que as narrativas de Bensimon se aproximam de
uma tradição literária de língua inglesa, evidentemente cara à autora, mas não como ela
talvez imagine. Conforme Leonnard Davis em Factual fictions: the origins of the English
novel (1983), para citar apenas um teórico, o romance inglês do século XIX nasceu sob o
signo imperialismo britânico, sendo a literatura o meio mais simples (rápido, barato e
prazeroso) de ensinar os bons modos, o certo, o correto e o que é digno de ser apreciado
pela população em geral, sobretudo a que se encontrava distante de Londres. Em
Bensimon, o importante é mostrar que um novo mundo não só é possível como existe,
além-mar, seja na Europa, seja nos EUA.
A equação entre ironia à la Carvalho e saberes enciclopédicos corretivos à la
Pasquale é o entrelaçamento entre 1) uma visão de mundo das personagens, no mais das
vezes jovens, com dilemas e inseguranças bem contextualizadas, almejando uma existência
menos desconfortável, mas não um certificado identitário, e 2) a voz da Carol Bensimon
cronista, sensível à gentrificação desumana, ao descaso do poder público com o ser
humano na grande cidade em um Brasil planejado (intuitiva ou propositalmente) para o
carro. Nesses momentos, há um discurso distinto que se abre como um portal do tempo,
inverossímil de ser enunciado pelos personagens tal como construídos nas narrativas, mas
muito coerente com as faculdades críticas da voz da cronista da coluna no jornal de maior
circulação no Estado do Rio Grande do Sul.

3. Breve amostragem do projeto civilizatório, parte 2

A missão civilizatória de Bensimon não se caracteriza como um projeto
apocalíptico do Brasil. A autora atenta para um mundo urbano em transformação, cujo
principal problema é a ignorância, a desinformação generalizada de como devem funcionar
as coisas, como podemos vislumbrar nos contos de Pó de parede, seu primeiro livro, e com
mais vigor no romance Sinuca embaixo d’água. Formado por vários narradores e com a
protagonista ausente, o projeto civilizatório dessa narrativa caracteriza-se por uma
tendência de explicitar e desmascarar certos clichês e condutas sociais, os quais podem se
referir a esportes, à cidade pequena, à publicidade, ao comportamento de manada, ao
urbanismo e ao machismo:
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Só eu tenho a coragem, só eu encarando esses caras que assobiam forte para as
garçonetes de minissaia e que não pensam em outra coisa que não seja
enriquecer, até o último fio da vida essa ideia incrustrada […]. (BENSIMON,
2009, p. 52).

Esse comentário, tal como outros enunciados por personagens específicas,
verossímeis dentro dos enlaces narrativos do romance, precisa ser entendido como
pertinente a um país pós era-Lula, em que não existe mais dívida externa, em que o
discurso das minorias reivindicando seus direitos pode ser reproduzido por nãoespecialistas em estudos culturais, em que a cidade é vedete do debate por um mundo
melhor. Desta feita, em Sinuca embaixo d’água, o Brasil é retratado como um país que tem
que mudar: é só se olhar no espelho e ajustar (e não revitalizar) o que está com defeito. Há
uma esperança, o engajamento político despartidarizado, o qual consiste nas reflexões das
personagens a cerca do mundo e dos problemas a serem concertados.
Essas reflexões ficariam facilitadas com um modelo de comparação. É o que surge
em Todos nós adorávamos caubóis (2013). O livro centra-se nas histórias de Cora e Julia,
amigas e amantes dos tempos de faculdade. Cora, a narradora do romance, foi cursar moda
em Paris após Julia ir para Montreal terminar o curso de jornalismo. Quatro anos se passam
e as duas decidem colocar em prática o sonho antigo de viajar de carro pelas paisagens do
interior do Rio Grande do Sul.
Para Cora, o Brasil não presta. As ruas são suburbanas (p. 7), as saídas das cidades
fracassam ao tentarem se parecer com as dos EUA (p. 14); as pequenas cidades do interior
são “um pastiche da arquitetura alemã cuja frente estava sobrecarregada de vasos e anões
de jardim e tapetes de couro quadriculado”, em que estabelecimentos comerciais que têm
de tudo um pouco são aqueles que não conseguem prosperar em algo específico (p. 18).
Resumindo: o Brasil é um equívoco.
Não é à toa que, para além da revitalização urbana presente em Pó de parede e em
Sinuca embaixo d’água, a “cidadã do mundo desenraizada” (p. 31) viaja pelas cidades do
interior do Rio Grande do Sul sem nomear uma rua sequer. As ruas de Paris, por sua vez,
não são apenas nomeadas, mas são também rue. Na narrativa, Paris é o lugar de fuga:
quando as relações com o pai se estremecem, em vez de resolver os problemas, a solução,
tal como o sujeito que se muda após descobrir um problema de vazamento no apartamento,
é viajar para outro continente e fazer dele seu novo lar.
Em meio a tantas críticas ao país, há espaço para uma autocrítica irônica:
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Quando meu pai deixou nossa casa, todo antigo sistema de sutilezas dela entrou
em colapso, de maneira que minha adolescência foi bombardeada com a
sinceridade dos pessimistas. Era como se eu precisasse o tempo todo de alguém
analisando o mundo ao meu redor e emitindo boletins regulares sobre meu (mau)
funcionamento. Debaixo da superfície, o recado parecia ser sempre o mesmo:
você não tem que ver com seus próprios olhos, eu estou te contando como é.
(BENSIMON, 2013, p. 99)

Mas o que seria uma mea culpa metalinguística da narradora é soterrada pela chuva
de juízos de valor sobre o país. Paris é quase perfeita, de verões memoráveis, na qual se
destacam os aspectos urbanísticos e arquitetônicos (aliás, fala-se mais de gentrificação que
de moda no romance). Em outras palavras, a função de Cora é o ápice de um
comportamento característico aos narradores ou personagens de Bensimon: dizer as
verdades sobre o país e explicitar nosso provincianismo canhestro, retrógrado, desumano,
machista, pouco educado. O exterior idealizado é o lugar perfeito para comparações. Lá a
arquitetura tem nome e origem, as ruínas tem valor e as ruas são dignas de se localizar no
Google Earth. Mas tem uma hora que até Julia explode com esse discurso:
É tão óbvio! Se tu visse como tu age com as pessoas que a gente encontra, meu
Deus, o teu sentimento de superioridade é tipo uma etiqueta pra fora da blusa.
Civilização visita barbárie. No caso, a gente seria a civilização. Nós duas, juntas.
(BENSIMON, 2013, p. 147)

A concepção ideológica de Cora é jogada na sua cara. Mas o jogo logo vira, pois a
falha de caráter é de Julia, que quer esconder a relação das duas, típico comportamento de
gente de mente pequena. Ao fazer tal contorcionismo argumentativo, percebemos com
clareza o dilema de Cora, que não consegue se identificar com o Outro que é seu
conterrâneo (as pessoas da província) e sabe que não é o Outro estrangeiro, tão admirado.
O curioso é que a faísca de insurreição que a fez criticar o eurocentrismo afetado de Cora
se apaga algumas páginas:
Ninguém, no Canadá pintaria uma casa de roxo, Julia estava dizendo, ninguém,
roxo simplesmente não é uma opção para pintar a porra de uma casa. E quanto à
França, será que eu achava que uma coisa dessas podia acontecer em algum
buraco perdido da França? Claro que não. Nunca na França, respondi, sem
pensar muito. Ela pareceu aliviada. (BENSIMON, 2013, p. 157)

Fazendo uma leitura inversa do projeto missionário-literário de Bensimon, ou seja,
das explicações de como deve ser o mundo à ironia de como ele é, percebemos, e antes
tarde do que nunca, de que o humor é então construtivo: o que não é motivo de desdém é o
correto, representando o envolvimento do pathos de uma postura apaixonada. Assim, o
diálogo entre os séculos XIX e XX constitui uma espécie de fórmula diabólica (e os dedos
se juntam como se fossem os das mãos do Senhor Burns), em prosas de uma linguagem
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sem tirar nem pôr, com as sacadas rápidas da publicidade (sem demérito nenhum para o
fato), vindo do século XX a leveza, a rapidez, as referências pops tratadas como devem ser
tratadas, sem distinção entre alta e baixa cultura, e do XIX o tom civilizatório propositivo,
ensinando os modos à mesa, onde aqui, no mais das vezes, é pior do que o mundo (que
mundo?) lá fora.

Considerações finais

O projeto civilizatório de Carvalho pode ser entendido como uma estratégia de
choque, como se seguisse a frase inicial de Antonio Candido em Literatura e sociedade:
“Nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-la”
(2008, p.13). A cada novo livro, com raras exceções, sobe a dosagem do histriônico e do
teatral, culminando no histérico Reprodução (2013), obra que de tanto criticar a sociedade
brasileira – apesar das doses cavalares de ironia que devem (ou deveriam) lubrificar sua
leitura e compreensão – acaba discursando apenas para aqueles já pré-dispostos a ouvir.
Sem tempo para a posteridade, a obra de Bensimon informa e denuncia o presente agora,
cativando o público leitor que ela mesma parece ter trazido para literatura brasileira. Nesse
sentido o exagero de Cora sobre o Brasil, o contrastando a todo o momento com o modelo
europeu, parece ser o exagero de que Candido falava. O que não fica claro ainda são as
diferenças entre uma proposta programática para o mundo via literatura (contra a
monocultura da soja e do eucalipto, contra a revitalização urbana, contra a cesariana) e
juízos de valor gratuitos recorrentes nos romances (basicamente, sobre como devemos
conviver em sociedade).
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O BILDUNGSROMAN DE AUTORIA FEMININA CONTEMPORÂNEO: UMA
LEITURA DE AZUL-CORVO, ALGUM LUGAR E PÉROLAS ABSOLUTAS*
Wilma dos Santos Coqueiro **

Resumo:
Esse trabalho consiste na apresentação de alguns resultados parciais da tese desenvolvida sobre o
Bildungsroman de autoria feminina contemporâneo, cujo corpus de análise se constitui dos romances Pérolas
Absolutas (2003), de Heloísa Seixas, Algum lugar (2009), de Paloma Vidal e Azul-corvo (2010), de Adriana
Lisboa. Esses romances, que apresentam narradoras homodiegéticas, apontam para uma remodelagem do
Bildungsroman de autoria feminina contemporâneo, ao apresentar como fio condutor a narrativização do
processo de formação das protagonsitas marcado por vários deslocamentos, tanto espaciais como identitários,
que culmina no surgimento de novas subjetividades femininas. As personagens desses romances passam por
esperiências de orfandade, nomadismo e perdas afetivas dolorosas, fazendo com que o processo de formação,
de fato, não se complete com o fechamento da narrativa. Com efeito, o final em aberto, muito usual na
literatura de autoria feminina contemporânea, evidencia esse processo contínuo de evolução feminina, cujas
identidades estão sempre em construção.
Palavras-chave: Bildungsroman de autoria feminina contemporâneo. Crítica Feminista. Identidade.
Subjetificação.

O Bildungsroman, ou romance de formação, surge atrelado a mega-conceitos em
voga no século XVIII, como educação, formação de diferentes classes sociais e
estabelecimento do romance como gênero literário digno. Para Wilma Maas (2000),
“Acompanha-se aqui a história do Bildungsroman compreendido como uma instituição
sócio-literária, isto é, como projeção coletiva dos ideais da burguesia alemã, em sua
origem, focalizando o processo de apropriação sofrido pelo gênero ao longo dos seus quase
duzentos anos de existência” (p. 16).
A crítica literária, desde o século XVIII, quando foi publicada a obra paradgmática do
gênero, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister (1795), de Goethe, em consonância
com os ideais da literatura romântica da época, compreendeu o Bildungsroman como um
gênero masculino e tipicamente alemão. Para Maas, “É assim que a ideia de um
Bildungsroman, de uma forma literária correspondente aos anseios tanto do indivíduo
quanto de sua classe como um todo, precede a fortuna crítica do gênero, historicizando-o e
atrelando-o às circunstâncias bastante específicas da constituição do mundo burguês”
(2000, p. 21). Nessa forma romanesca, na qual toda uma época pode se integrar no destino
individual do herói, o que está em foco geralmente é o destino de um jovem em busca de
formação, realização afetiva, apreensão de uma filosofia de mundo. Para Kayser, “o
*
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desenvolvimento conduz nesse caso a um estado de maturação definitiva e intimamente
predisposta, em que o herói desenvolveu as duas capacidades em um todo harmônico”
(1985, p. 403).
Desse modo, é possível afirmar que, apesar do fato de o Bildungsroman, surgir como
uma expressão do mundo burguês, alemão e masculino do século XVIII, ele sofreu
transformações em consonância com as mudanças históricas, culturais e sociais, de modo a
expressar atualmente a evolução da realidade e se constituir como uma nova legítima
expressão das minorias que sempre estiveram relegadas à margem e que emergiram a partir
dos movimentos culturais pós 68. Para Bakhtin, o romance reflete, substancial e
concomitantemente, a realidade, porque “somente o que evolui pode compreender a
evolução” (2010, p. 400).
Essas mudanças refletem-se na própria configuração da crítica feminista atual52, que
busca estudar no romance de formação do século XXI a configuração da história dos
avanços e recuos do movimento feminista e a representação das identidades femininas na
ficção de autoria feminina contemporânea. Isso exige uma revisão dos principais estudos
críticos sobre o romance de formação como um gênero masculino, que adapta muitos
conceitos operatórios para uma análise do processo de formação da identidade feminina na
contemporaneidade. Bakhtin sublinha essa maleabilidade do gênero ao afirmar que “sobre
o problema do romance, a teoria dos gêneros encontra-se em face de uma reformulação
radical” (2010, p. 401).
Para Maas, devido ao fato de o Bildungsroman ser definido a partir de suas
características conteudísticas e constituição híbrida, o gênero assume uma forma histórica
dinâmica. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que é um conceito em movimento, que pode
ser reaplicado a diferentes momentos e situações, como uma possibilidade de leitura
ideológica para cada período histórico cultural e a cada núcleo formador de significados. É
nesse sentido que, entre tantos, pode-se pensar em um Bildungsroman medieval, clássico,
barroco, romântico, socialista, psicanalista, feminista, queer, negro. Conforme a autora, “o
que possibilita a abordagem ao Bildungsroman é a compreensão de sua diversidade, de seu
estatuto híbrido entre constructo literário e projeção discursiva” (2000, p. 263).
52

Segundo Showalter (1994), há dois tipos de crítica literária feminista. A primeira seria a Crítica Ideológica
ou Revisionista, a qual tem como finalidade a historicização dos textos masculinos e retificar as injustiças
construídas sobre modelos existentes, ao questionar conceitos aceitos e propagados pela ideologia patriarcal.
A segunda denominada de Ginocrítica é uma crítica literária centrada na mulher, buscando ressaltar o estilo,
os temas, as imagens característicos da produção de autoria feminina. Essa forma de crítica procura
substancialmente relacionar a escrita da mulher à sua cultura, reconhecendo que tão importantes quanto a
noção de gênero são as diferenças de classe, etnia, nacionalidade e história.
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Na ficção de literatura de autoria feminina, a apropriação do conceito de
Bildungsroman, um gênero tipicamente masculino, como abordagem de análise das
personagens femininas pela crítica feminista, configura-se como uma forma de resistência
e revisão literária e cultural perante o cânone masculino excludente. Maas afirma que o
romance de formação feminino “mostrar-se-ia como um vetor revolucionário subversivo,
pela subversão ao próprio modelo textual ao qual recorre” (2000, p. 247).
Embora ainda sejam escassos os estudos sobre o Bildungsroman no Brasil, o estudo de
Cristina Ferreira Pinto (1990) é um marco na tradição da crítica brasileira na apropriação e
adpatação do conceito de Bildungsroman na análise de narrativas de autoras mulheres
escritas na primeira metade do século XX. Ao eleger quatro romances como Amanhecer
(1938), de Lúcia Miguel Pereira, As três Marias (1939), de Raquel de Queiroz, Perto do
Coração selvagem (1944), de Clarice Lispector e Ciranda de Pedra (1954), de Lígia
Fagundes Telles, a autora busca estabelecer uma relação entre o Bildungsroman tradicional
e o Bildungsroman da literatura de autoria feminina. Segundo Pinto (1990), o
Bildungsroman não seria uma evolução do gênero, mas sua transgressão, revisando o
conceito tradicional de romance de formação. Para ela, em relação à literatura de autoria
feminina, esse gênero incluiria “romances de aprendizagem”, de “transformação e
renascimento” e “romances de despertar da mulher”.
Como características fundamentais do romance de formação feminino, que apresenta
uma estreita ligação com o Bildungsroman clássico, seriam, com possíveis variações, a
narrativa da infância da personagem que passa por conflito de gerações com mães ou pais,
um processo nem sempre formal de autoeducação e de busca de uma filosofia de trabalho,
momentos de alienação e descobertas, como problemáticas amorosas, quase sempre
frustrando o ideal do happy ending romântico. Dessa forma, ao expressar experiências
femininas, o romance de formação, frequentemente, mostra personagens descentradas, que
refletem um mundo ainda desarmônico no qual a mulher está inserida. Pinto (1990),
usando uma definição de Annis Pratt, distingue o Bildungsroman em subtipos como o
Bildungsroman propriamente dito e o romance de transformação ou renascimento. Para
Pratt, o Bildungsroman
retrataria o período de formação da personagem que começa na infância ou
adolescência, enquanto a protagonista do “romance de renascimento ou
transformação” seria uma mulher mais velha, com mais de trinta anos ou já de
meia idade, em busca de auto-realização” (apud Pinto, 1990, p.15)
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Pinto enfatiza ainda que para Labovitz, algumas obras que, a princípio, surgem
como Bildungsromane, acabam por não mostrar o desenvolvimento pleno da protagonista,
tornando-se “truncated Bildungsromane” ou “failed Bildungsromane”. Pinto explica que
essa interrupção do Bindungs da protagonista se dá pela aceitação de papéis impostos pela
sociedade, como o de esposa e mãe, sugerindo a posição de conformidade da autora em
relação aos padrões sociais impostos pela sociedade de sua época. Assim, se por um lado, a
loucura e a morte (suicídio) que em muitas obras, sobretudo de autoria masculina, podem
ser entendidas como punição à mulher que transgrediu alguma regra social ou como
tentativa fracassada de escapar às imposições sociais, como é o caso de Madame Bovary,
de Gustave de Flaubert (1856) e Anna Karênina, de Liev Tolstoi, publicado entre 1873 e
1877; por outro, no romance de formação de autoria feminina, pode ser visto como uma
forma de libertação feminina e como uma forma de expressão, que tanto a autora quanto a
personagem viam como possíveis à mulher.
De acordo com Pinto, “enquanto o herói do Bildungsroman passa por um processo no
qual se educa, descobre uma vocação na vida e as realiza, a protagonista feminina que
tentasse o mesmo caminho tornava-se uma ameaça ao status quo, colocando-se em uma
posição marginal” (1990, p. 13). Desse modo, muitas autoras não conseguem desvencilharse dos paradigmas, fazendo com que as obras sirvam ao padrão feminino da época,
exercendo um caráter pedagógico no sentido de formação das leitoras. Pinto evidencia que
é importante considerar que essas obras, tanto escritas no século XIX como até meados do
século XX, “surgem dentro de um determinado contexto cultural que permite uma revisão
da literatura escrita por mulheres a partir de uma perspectiva feminista, num processo de
reavaliação e revalorização da experiência feminina” (1990, p. 17).
Pinto ainda aborda o fato de a inexistência de uma tradição literária feminina fazer com
que algumas autoras sofram do que chamam “ansiedade da autoria”. (p. 23). Segundo ela,
isso evidencia-se no fato de que muitas autoras, precursoras da literatura de autoria
feminina, sentiam-se inseguras em relação à afirmação de sua autoria ao expressar certas
realidades femininas. Para a autora, “a mulher que escreve demonstra, com poucas
exceções, certa dificuldade em definir-se pessoal e textualmente” (1990, p. 23-4). Isso se
reflete naquelas obras, até mesmo em algumas mais contemporâneas, nas quais a
incapacidade da autora em concretizar um final positivo à personagem feminina leva a um
desfecho narrativo que engendra uma conformidade social da personagem, ou até mesmo
ao suícido e alienação. Em outras obras, o final em aberto desvela a dificuldade da autora
conferir um final feliz à personagem que não age de acordo com as regras sociais ou não se
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conforma com as convenções impostas. Conforme Pinto, “a impossibilidade de imaginar
um destino positivo plenamente realizado pela personagem vem da inexistência de um
precedente literário, da falta de “mães poéticas”, surgindo então na escritora a dúvida sobre
sua autoridade para criar, para levar a protagonista a auto-realização completa” (1990, p.
24).
No Bildungsroman feminino, o conhecimento geralmente se dá de forma
fragmentada e vertical, representando os desacertos e as frustrações como um caminho a
ser percorrido em busca da construção de uma identidade com base em novas
necessidades, novos sentimentos. Desse modo, o final feliz de acordo com o script
tradicional em que o casamento e a maternidade seriam o fim a ser atingido pelas
mulheres, é sempre frustrado. Tendo que aprender a viver no mundo, a partir de um lugar
desprivilegiado que é a sociedade androcêntrica, a protagonista procura descobrir o sentido
da vida, a partir de valores outros. Para Borges (2007), no Bildungsroman feminino, os
desacertos são necessários para que as heroínas possam recomeçar, reconstruindo suas
identidades, a partir de experiências de fracasso. É por isso que no romance O Quinze,
publicado em 1930, por Raquel de Queiroz, o happy ending romântico é frustrado quando
Conceição abdica de sua integração no meio social por meio de um casamento vantajoso
em favor da construção de sua identidade.
Como o estudo de Borges (2007) mostra, os romances de Lya Luft, da década de 80,
como As Parceiras (1980), A asa esquerda do anjo (1981) e Reunião de família (1982),
também apresentam heroínas em processo de formação em meio a um ambiente familiar
marcado pela opressão e pelo desamor. A escrita feminina, que tem sido marcante no
discurso da atualidade, tem em Lya Luft uma autora que, seguindo a seara intimista aberta
por Clarice Lispector, foca na exploração da formação psicológica das personagens,
criando romances de formação nos quais os conflitos do meio familiar aparecem matizados
pelo grotesco, pelo mórbido, pela loucura e pela morte. Segundo Borges, Lya Luft rompe
com o predomínio masculino na literatura, ao alçar o feminino a um lugar de destaque em
suas narrativas. A autora enfatiza ainda que “muitas mulheres lufteanas são oriundas de
famílias burguesas mutiladoras, cuja opressão extravasa da alma humana para os textos”
(Borges, 2007, p. 88). Ao mostrar o embate das heroínas com um mundo que lhes é
totalmente adverso, suas personagens trágicas habitam um mundo sombrio, no qual há
poucas alegrias e muito sofrimento. Por isso, geralmente os finais em aberto, evidenciam
que as realizações femininas ainda necessitam de condições sociais que sustentem a
construção de uma identidade feminina livre das amarras opressoras.
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Os apontamentos feitos sobre alguns romances brasileiros de autoria feminina do
século XX mostram que as personagens ainda sentem o peso da tradição pariarcal,
marcados pelos desajuses das personagens femininas em relação aos espaços nos quais
estão inseridas. Já o romance de formação feminino contemporâneo, a partir dos anos
2000, é marcado por um processo, nem sempre simples e indolor, de subjetificação das
personagens femininas. Embora alguns percalços ocorram nessas trajetórias como a
orfandade, o sentimento de deslocamento e exílio e as perdas amorosas, esses romances
descrevem mulheres que fazem escolhas, nem sempre as mais coerentes ou acertadas, mas
que são capazes de vivenciar a sua sexualidade, ingressar no mercado de trabalho e criar
vínculos afetivos, em meio à fluidez do cenário contemporâneo.
Tendo como perspectiva teórica os estudos feitos sobre o Bildungsroman, procuramos
elencar algumas reflexões sobre a representação da identidade das personagens femininas
de três romances, de autoras contemporâneas, que se inscrevem em uma fase da literatura
de autoria feminina em que predominam questões mais existenciais em detrimento das
específicas de gênero. Segundo Zolin, com base nos estudos da ensaísta americana Elaine
Showalter, nessa fase pós anos 90, a literatura de autoria feminina já não tem seu foco nas
questões de gênero, uma vez que começam a surgir romances nos quais se pode
“vislumbrar a representação de uma nova imagem feminina, livre do peso da tradição
patriarcal” (2009, p. 331).
Embora ainda representem problemáticas tradicionais da escrita feminina como a
busca da realização afetiva e por se enquadrar no socialmente aceito, Heloísa Seixas, com
Pérolas Absolutas (2003), Paloma Vidal, com Algum Lugar (2009) e Adriana Lisboa, com
Azul-corvo

(2010),

representam

mulheres

com

identidades

deslocadas

na

contemporaneidade, fugindo do script tradicional. Todas as narrativas são homodiegéticas,
com um tom altamente confessional e memorialístico, exprimindo a experiência feminina
marcada pela sua vivência social. As protagonistas, geralmente, refletem o descentramento,
a desarmonia e angústia existencial que são próprias das personagens pós-modernas.
Quando as narrativas não apresentam final em aberto, como Azul-corvo ou um novo tipo
de happy ending como em Perólas Absolutas, nos quais é possível

entrever uma

experiência mais positiva, o final fracassado, que é tipico do Bildungsroman de autoria
feminina, aparece nas narrativas.
Pérolas Absolutas é um dos romances pós anos 2000 que inscreve a experiência
feminina na atualidade de maneira bastante peculiar. O romance, que apresenta um
protagonismo partilhado com várias vozes que se projetam no texto, desde as coAnais do Fórum dos Estudantes
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protagonistas Sofia e Lídice até o(a) narrador(a). Essa multiplicação do foco narrativo
torna sua leitura bastante complexa. Como em um jogo de espelhos, esses narradores
cambiantes projetam seus anseios, dores e trajetórias de fracasso que realçam a narrativa
cujos contornos embaçam e se confundem. A mudança constante do foco narrativo, que
oscila entre a primeira e a terceira pessoa, muda a perspectiva de quem narra e de quem é
narrado. A relação entre as protagonistas – Sofia e Lídice, “irmãs de sangue e de semen” –
é marcada pela relação afetiva de rivalidade inevitável entre duas mulheres que partilham o
amor do mesmo homem. Toda a narrativa se desenvolve a partir de um encontro entre as
duas mulheres, após a morte de Anatole, marido de Sofia e amante de Lídice, em um
restaurante, cujo aspecto sombrio realça o aspecto trágico da narrativa. Nesse
ambiente,escolhido por Lídice para poder matar Sofia com um revólver que traz na bolsa,
ocorre o desnudamento das personagens que se permitem contar uma à outra fragmentos
de suas vidas jamais revelados.
As protagonistas, cujos nomes de cidades europeias sinalizam para histórias de
violência e fracasso, trazem impressas em suas trajetórias a marca do sofrimento: Lídice é
o nome de uma cidade tcheca praticamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial
pelos alemães, e Sofia é o nome da capital da Bulgária, também bombardeada durante a
Segunda Guerra, por aviões britânicos e americanos. A coincidência dos nomes de cidades
arrasadas e destruídas relaciona-se com a trajetória das protagonistas que amaram, odiaram
e sofreram pelo mesmo homem. Nesse cenário, a crise de identidade marca esse
dilaceramento das personagens, cujos contornos não se revelam nitidamente: “Meu nome é
Lídice. Ou talvez Lídia, não sei?” (Seixas, 2003, p. 19).
O processo de formação de ambas as personagens se constitui pela experiência da
identidade dilacerada, marcada pela dor da traição e do abandono, configurando-se como
narrativa do fracasso e da culpa, sobretudo de Lídice, a amante que ocupa sempre o
segundo lugar, assim como os recortes das trajetórias das personagens reais que ela
coleciona em uma caixa de papel, os quais integram o time dos que foram relegados à
margem como, entre outros, Camile Claudel, a amante de Rodin que enloqueceu por ter
sido preterida em relação à esposa do famoso escultor francês, e Henrich Mann, o irmão
escritor que sempre viveu à sombra do ganhador do prêmio nobel, Thomas Mann. Apesar
de todas as diferenças entre elas – Sofia, morena, 45 anos, bióloga bem-sucedida; Lídice,
35 anos, loira alta, de olhos azuis e sem profissão definida, – são personagens que buscam
ser amadas, numa narrativa cuja educação, ou formação, se projeta sempre densa e
dramática.
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O final remete ao processo de transformação das personagens que, ao purgarem o
ódio e a dor, finalmente se encontram no amor. A cena final é bastante simbólica e poética,
quando as duas, em frente ao mar, “símbolo da dinâmica da vida” e que “simboliza um
estado transitório entre as possibilidades ainda informes”, na concepção de Chevalier e
Gheerbrant (2009, p. 592), e em meio à lama, “símbolo da matéria primordial e fecunda”
(Chevalier; Gheerbrant, 2009, p. 533), que remete à ideia bíblica da criação, finalmente se
entregam a experiência homoerótica do amor. Os últimos parágrafos apontam para a
configuração de uma nova realidade às protagonistas: “Do delírio e da morte, do ódio e da
solidão, dos horrores e do medo surgiu seu grito apaixonado, e o leite nacarado do gozo
escorreu inundando as coxas, purificando a lama, profanando o túmulo de matérias
descompostas” (Seixas, 2003, p. 237). Esse romance pode, então, ser caracterizado como
um “romance de transformação ou renascimento”, cujas protagonistas aprendem a viver no
mundo a partir de um lugar desprivilegiado, adquirindo, ao final de um ciclo de infortúnios
e perdas, uma nova possibilidade de recomeço. Para marcar a junção das narrativas e
trajetórias das protagonistas, é a voz em terceira pessoa que conclui: “nestas páginas
fechadas, antes, do derradeiro instante, querem ainda dizer, apesar de todo pranto, todo
horror e toda mágoa, esta é apenas – e acima de tudo – uma história de amor” (Seixas,
2003, p. 238).
A metáfora relacionada às “pérolas”, sugerida pelo título da obra, aponta para essa
formação em meio à travessia pela dor, pela loucura e pelo desamparo existencial, uma vez
que o processo de formação da pérola ocorre a partir de uma contaminação. Somente as
ostras podem formar pérolas, o que ocorre quando algum corpo estranho instala em seu
interior, desencadeando uma reação do molusco contra esses invasores externos, formando
a pérola. Por isso, as protagonistas têm “dentro de um só corpo duas almas, duas partes,
metades formando um todo, um todo esquerdo, proscrito, maldito até – mas ainda assim
um todo. Pérolas absolutas” (Seixas, 2003, p. 234). De fato, ao final, Lídice e Sofia
descobrem novos sentidos às suas trajetórias, com a libertação da sexualidade e um
conhecimento interior, que dão a tônica dessa epifania feminina.
A obra Algum Lugar, primeiro romance de Paloma Vidal, poderia ser caracterizado
também como de “transformação ou renascimento”, uma vez que nesse tipo de romance o
processo de formação da protagonista tem início já na vida adulta. De fato, a personagemnarradora, que não tem nome na narrativa, está quase com trinta anos quando começa a
narrativa. Nos romances de formação femininos, a viagem tem quase sempre um sentido
de imersão interior, de autodescobimento da personagem. No caso do romance de Paloma
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Vidal, há o deslocamento da personagem e do marido do Rio de Janeiro/Los Angeles/Rio
de Janeiro. Dividindo a narrativa em primeira, segunda e terceira pessoas, devido ao menor
ou maior distanciamento em relação aos fatos narrados, a história, conduzida pelo fio da
memória da protagonista, como se fosse um diário íntimo, abarca fragmentos da sua estada
junto com o companheiro em Los Angeles para escreverem suas teses de doutorado, da
sobrevivência com o dinheiro curto, da busca por estabelecer relações, mesmo que frágeis,
com outros estrangeiros que povoam a cidade, do seu angustiado processo de
desbravamento da cidade: “As ruas desertas me intimidam, como se ao andar estivéssemos
fazendo algo proibido. As distâncias parecem maiores do que são”. (Vidal, 2009, p. 36).
Ao embrenhar-se pela cidade estrangeira, buscando reconhecer-se e ser recohecida nela, a
personagem mais uma mulher na multidão, exerce a flânerie, por meio do exercício do
olhar, buscando captar “uma heterogeneidade própria da cidade” (Vidal, 2009, p. 25). A
narrativa é pontilhada por questionamentos existenciais, nos quais se sobressaem como
características do Bildungsroman a busca de uma filosofia de trabalho, o enfrentamento
com o mundo exterior e os envolvimentos amorosos.
No final do romance, o nascimento do filho e o fracasso do casamento, parecem
abrir-lhe novas possibilidades de autoconhecimento. Para Magri, a “qualidade do romance
é que não há nenhum gesto previsível na trajetória da protagonista que vive os papéis de
estudante, professora de espanhol, mãe e mulher às voltas com um casamento que não deu
certo” (2010, s.p.). Paradoxalmente, a maternidade que acontece no corpo da protagonista,
mas cujos “efeitos se expandem” acaba por provocar a crise irremediável no seu casamento
e a leva à reclusão e ao sofrimento, mas também é o que completa seu processo de
formação: “Quando ele por fim volta ao seu berço, a primavera está prestes a chegar. A
sensação que tenho ao me lembrar dos meses que passaram é de ter vivido fora do mundo.
Como retornar? Ao perguntar isso a M me dou conta que é um caminho que percorrerei
sozinha” (Vidal, 2009, p. 153).
Em relação a esses romances, cujos laços afetivos parecem sempre extremamente
frágeis e fugazes, são relevantes as considerações de Bauman (2001) sobre a sociedade
contemporânea, denominada por ele de líquido-moderna ou fluída. Segundo o autor, a
crescente individualização traz uma liberdade e uma gama de possibilidades, sem
precedentes, ao sujeito, mas também traz em seu bojo a tarefa de enfrentar as
consequências que seriam, entre tantas, o vazio existencial, a falta de solidez nas relações
humanas e afetivas, a busca incessante de identidade e a solidão irremediável. Segundo o
autor, “o que aprendemos antes de mais nada na companhia dos outros é que o único
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auxílio que ela pode prestar é como sobreviver em nossa solidão irremível, e que a vida de
todo mundo é cheia de riscos que devem ser enfrentados solitariamente” (p. 45).
O romance Azul-corvo, de Adriana Lisboa, também remete a essa questão da
individualização e do não-lugar tão marcante na sociedade atual. Devido ao fato de que a
narrativa inicia com a personagem Vanja ainda adolescente, ao contrário dos dois
anteriores, pode ser conceituado como um “romance de aprendizagem”. Diferentemente de
muitas ficcionistas mulheres que abordam em suas obras os conflitos e a problemática dos
gêneros no contexto patriarcal decadente das décadas finais do século XX, as obras de
Adriana Lisboa refletem sobre a busca de identidade no contexto de um mundo
globalizado, e embora toquem, não aprofundam as questões de gênero. A autora busca
abordar questões como pertencimento, história política recente do país e imigração,
inserindo o indivíduo, independente de ser homem ou mulher, nesse contexto desolador e
caótico.
Desse modo, Azul-Corvo torna-se uma obra bastante singular por narrar, de forma
autodiegética, o doloroso processo de formação de uma adolescente órfã, Vanja ou
Evangelina, de treze anos, e sua busca pelo pai desconhecido no estado do Colorado,
Estados Unidos da América, em meio a um mundo globalizado, no qual as identidades
encontram-se cada vez mais dilaceradas. A narrativa in ultimas res, com a personagem aos
vinte e dois anos, assume um tom existencialista do sentimento de exílio, uma vez que a
personagem está deslocada de casa, do país e da sua cultura. A dialética
descentramento/pertencimento vai pontuar momentos-chave da trajetória de Vanja,
evidenciando que o não-lugar também está relacionado a sentimentos de orfandade,
angústia e solidão. As tentativas de adaptação cultural, que passa pelo aprendizado da
língua e da cultura, na qual ela destaca “a vontade de ser igual. De pertencer ao lugar”
(Lisboa, 2010, p. 72) é uma das vertentes do aprendizado de Vanja. Por isso, ao final, após
um “amadurecimento aos trancos” conforme ela reconhece, Vanja parece integrada a
cultura americana ao afirmar “não sou de falar muito. Mas as pessoas já não ouvem
sotaque quando falo” (Lisboa, 2010, p. 218).
Nesse sentido, é importante observar que, além de temas contemporâneos citados, a
obra se destaca por representar questionamentos existenciais como a questão da identidade,
a busca de um lugar no mundo e a angústia diante da morte, além do processo de
autoconhecimento e amadurecimento que perpassa a história da protagonista. Embora se
reporte a perdas irreparáveis, como as mortes da mãe e do padrasto, esse seria um
Bildungsroman com final positivo, uma vez que, ao final, ao optar por ficar nos Estados
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Unidos, a personagem parece ter alcançado uma integração do eu com o mundo: “Num
belo dia eu me dei conta de que não tinha importância o país onde eu estava. A cidade
onde eu estava. Outras coisas tinham importância. Não essas.” (Lisboa, 2010, p. 215).
Assim, um aspecto crucial no romance de formação contemporâneo seria a
educação das protagonistas, o que as insere no mundo do trabalho e as tornam sujeitos
capazes de fazer escolhas. Das quatro protagonistas analisadas, tem-se uma bióloga no
romance de Heloísa Seixas, uma professora na obra de Paloma Vidal e uma jovem que
também passa por um processo formal de educação no romance de Adriana Lisboa.
Portanto, os três romances citados se apresentam como poéticas do deslocamento,
uma vez que refletem identidades femininas contemporâneas dilaceradas em meio ao
cenário pós-moderno, nas quais as problemáticas das relações de gênero – tão marcante nas
narrativas de autoria feminina dos anos 80 – começam a ceder espaço para questões mais
existenciais e urgentes. Algumas delas são recorrentes nos três romances como, entre
outras, as questões da inserção no mundo do trabalho, o questionamento e a revisão da
história recente do país e do mundo, a angústia existencial do estar no mundo, a relação
dialética entre o pertencimento e o mundo globalizado, e a busca do significado mais
profundo das relações afetivas e as crises nos relacionamentos interpessoais.
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