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A memória como uma tecnologia da
aspiração em Guia afetivo da periferia.

Resumo: Em Guia afetivo da periferia, do escritor e
ativista brasileiro Marcus Vinícius Faustini, o narrador
usa suas memórias para inscrever sua subjetividade na
paisagem urbana que o rodeia, afirmando seu direito
para ocupar o espaço. Ele estrategicamente emprega
sinais de distinção (marcas específicas de roupas, mas
também referências culturais e a própria memória) a fim
de ter acesso a espaços da cidade aos quais ele foi
excluído anteriormente. Esta intervenção redefine a
relação entre o narrador e a cidade. Neste contexto, a
memória é transformada e utilizada estrategicamente
para reivindicar o direito do narrador de habitar o
espaço urbano. O artigo pesquisa como esta
transformação pode ser caracterizada como uma
“narrativa de aspiração” que medeia a subjetividade do
narrador em meio duma paisagem neoliberal de
exclusão e desenvolvimento.

Palavras – chave: Periferia; Classe C; Nova Classe 
Media; Nova classe trabalhadora; Cidade; Memória; 
Cidadanía cultural.

Introdução: Um dos temas recorrentes no debate
público suscitado pela recente crise política e
econômica no Brasil é a incerteza sobre o futuro dos
ganhos sociais feitos pelos governos do Partido dos
Trabalhadores (PT) durante a primeira década do novo
século. Esta narrativa de sucesso económico e social foi
apoiada em uma figura central: a emergência
quantitativa da chamada Classe C, constatada
principalmente a partir de metodologias de medição da
pobreza com base na renda. De acordo com a figura
comumente aceita, no fim da segunda presidência de
Lula da Silva, mais de cinquenta milhões de pessoas
deixaram de ser pobres (Neri,11). Com base em um
aumento na renda familiar influenciada por decisões de
política pública (o aumento do salário mínimo, o
crescimento do crédito e a implementação de
programas de transferência de renda condicionada -
Bolsa Família), este segmento da população mudou as
suas expectativas de vida ao mesmo tempo que a
retórica oficial do governo. A economia representacional
brasileira dialoga com essas mudanças.

Metodologia: Além da discussão metodológica sobre
as diferentes definições de classe mėdia que podem ser
usadas, defendo nesta apresentação que as
subjetividades individuais e a retórica governamental
são construídas na encenação de um modelo de vida de
de aspiração e percebido como desejável. Assim, a
consideração dos efeitos da crise atual no discurso
público e as subjetividades individuais tem que ter em
conta a mudança deste espaço de aspiração ante as
novas circunstâncias. O conceito de distinção de Pierre
Bourdieu é essencial para este análise. Esta
apresentação assume que a produção literária reflete
estas mudanças.

Objetivos: Um dos fenômenos culturais mais
interessantes que se desenvolveram junto com os
avanços sociais no Brasil durante os últimos 15 anos foi
o surgimento da chamada Literatura Periférica. Este
movimento literário começou no Brasil ao inicio do
século vinte na mão dos autores chamados periféricos.
De acordo com Leila Lehnen esta literatura "aspirava
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a criar espaços de empoeiramento discursivo e material para
membros de grupos sociais subalternos" (Lehnen, 127). A
literatura periférica seria responsável por representar a vida das
populações marginalizadas usando o seu próprio ponto de vista
(a partir da publicação da Cidade de Deus de Paulo Lins).
Assim, esta literatura contrastava as visões estereotipadas de
outras produções textuais, sobre todo escritas por indivíduos de
classe media tradicional. Seguindo esse padrão, nesta
apresentação eu arrisco uma possível interpretação desta
produção textual a partir da lente analítica do espaço de
aspiração que define a "Classe C" e as formas em que este
espaço determina o modo de ser dos novos espaços de
sociabilidade. Assim, a periferia é por definição um espaço de
aspiração.

O romance: Publicado em 2009 pelo escritor e ativista Marcus
Vinicius Faustini, Guia afetivo da periferia pode ser descrito
como um híbrido entre a autobiografia, o ensaio pessoal, a
literatura de viagem, a lembrança e a história de ascensão
social. A voz narrativa lembra o território de sua infância e
juventude (a cidade de Rio de Janeiro) através de vinhetas
sucessivas que mostram ao leitor uma imagem vívida, intimista e
autêntica dos espaços privados e públicos, muitos deles
marcados pela exclusão. Ao fazer isso, o autor escreve a sua
subjetividade (através da memória) na paisagem urbana que o
rodeia. Faustini lembra a rua da sua juventude, as viagens de
metrô e ônibus, os espaços cotidianos e íntimos da cozinha de
sua mãe, mas também a amplitude das ruas da cidade grande e
surpreendente que é Rio. Uma cidade que também é
ameaçadora, segregada, que pertence a outros. O personagem
principal (que também é a voz narrativa) não faz parte da classe
privilegiada mais do que Jessé Souza chama “os batalhadores
brasileiros” e Marcelo Neri “a nova classe media” o Classe C.

Guia afetivo da periferia é também, e acima de tudo, um texto
que joga com as referências intertextuais à cultura popular e
culta para dar sentido à sua posição em uma cartografia citadina
marcada pela diferença. De acordo com Lehnen “Guia afetivo da
periferia transforma o movimento, o recorrido por Rio de Janeiro,
em uma afirmação do direito a ter direitos que sustenta uma
cidadania insurgente” (170).

Através da intervenção do discurso da voz narradora,
os territórios de outra forma não relacionados com o
transeunte, são reconquistados e resinificados pela
ação de um flâneur através da autenticidade de seu
olhar. A autenticidade desta apropriação (expressada
na apropriação sentimental, entranhável do espaço)
é realizada muitas vezes através do jogo de
marcadores de distinção que são taticamente usados
para acessar espaços de outra forma proibidos para
o transeunte. Ou seja, o flâneur que é a voz
narradora do texto consegue ser autêntico no seu
olhar precisamente porque põe em pratica táticas
que resinificam a ideia de autenticidade. Por
exemplo, falando sobre a importância das etiquetas
das roupas de marca para passar despercebido em
lugares da cidade de outra forma proibidos para ele,
o narrador diz: “De alguma maneira, eu reconhecia
os momentos em que devia ser notado e aqueles em
que devia passar desapercibido”, e por conseguinte,
“(a)o entrar em alguma repatição o prédio da cidade
e perceber que alguém olhava desconfiado, colocava
a etiqueta bem à vista, para demostrar que era bem-
apessoado (Vinicius Faustini, 79). Esta operação não
só resignifica o status da autenticidade no texto, mas
permite a agência da voz narradora. Uma agência
dada pela utilização estratégica do capital simbólico
com que pode contar com o protagonista.

Conclusão: Este entendimento de seu ambiente e o
uso discricionário de táticas e marcadores de classe
para garantir o "passing" em circunstâncias
específicas e o acesso e apropriação dos territórios,
torna-se no texto em motivo poético de construção de
significado. Sem esses recursos a narração seria
condenada ao ostracismo da cidadania restringida
que à socialização do Rio de Janeiro oferece a seus
residentes em desvantagem. Esta intervenção é
produzida através da evocação do espaço, da
habilidade do narrador de lembrar e escrever a sua
experiência. Esta apresentação pretende destacar
que esta operação é mediada principalmente pelo
uso estratégico de marcadores de distinção (por
exemplo as marcas do vestuário, mas também as
referências culturais como videogames e a
recuperação da memória) a fim de ganhar acesso a
espaços da cidade anteriormente excluídos para o
narrador.

O narrador de Guia afetivo da periferia consegue ter
uma posição a que lhe permite acessar e saltar para
conquistar os espaços proibidos. Esta categoria de
fronteira da periferia pode ser caracterizada como
aspiracional e constitui o tropo por excelência da
"Classe C". Ler a literatura periférica desde esta
fronteira de pesquisa estaria em linha com a
imaginação da periferia urbana e literária como um
lugar de ansiedade social e dialoga com literatura
sobre o tema desde as cidadanias culturais.
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