
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FÓRUM DOS 

ESTUDANTES  

 

 

V SIMPÓSIO INTERNACIONAL  

SOBRE LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA:  

configurações do espaço  

 

Brasília, 17 a 19 de junho de 2013 



 

 

 

V SIMPÓSIO INTERNACIONAL  

SOBRE LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA:  
configurações do espaço 

 

Brasília, 17 a 19 de junho de 2013 

 

Coordenação 

Profª Drª Regina Dalcastagnè 

Prof.ª Drª Luciene Azevedo 

 

 

FÓRUM DOS ESTUDANTES 
 

Organização dos anais 

Bruna Paiva de Lucena 

Gabriel Estides Delgado 

 

 

 

Organização:  

 

 

Apoio:  

 

 
Departamento de Teoria Literária e 

Literaturas  

Universidade de Brasília 

 

 
 



SUMÁRIO 

 

 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 4 

O FANTÁSTICO NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA EM AUTORAS 

BRASILEIRAS E FRANCESAS 

Alessandra Dalva de Souza Pajolla ................................................................................. 5 

CRÍTICA LITERÁRIA DE GABINETES E LITERATURAS A CÉU ABERTO 

Bruna Paiva de Lucena .................................................................................................. 15 

ENCONTROS E DESENCONTROS: A REPRESENTAÇÃO DO OUTRO EM 

CORDILHEIRA E ESTIVE EM LISBOA E LEMBREI DE VOCÊ  DA COLEÇÃO 

“AMORES EXPRESSOS”  

David de Sousa Alves Raposo ........................................................................................ 29 

A CONSTRUÇÃO DE UM NOME DE AUTOR: ANDRÉ SANT’ANNA 

Débora Molina ............................................................................................................... 47 

NARRATIVAS HÍBRIDAS EM PARALELO: UM DIÁLOGO ENTRE AS OBRAS 

DE VALÊNCIO XAVIER E JONATHAN SAFRAN FOER 

Fernanda Borges ............................................................................................................ 54 

O DEPOIMENTO COMO FORMA: BIOGRAFIA EM ESTIVE EM LISBOA E 

LEMBREI DE VOCÊ, DE LUIZ RUFFATO 

Gabriel Estides Delgado ................................................................................................ 64 

MÁRCIA DENSER REVISITADA 

Igor Azevedo de Albuquerque ......................................................................................... 79 

QUEM FALA NO ROMANCE? BIOGRAFIA E RESPONSABILIDADE NA PROSA 

CONTEMPORÂNEA 

Igor Ximenes Graciano .................................................................................................. 83 

MULHERES QUE ESTÃO FAZENDO A NOVA LITERATURA BRASILEIRA: 

PERSPECTIVAS DE RUPTURAS E CONTINUIDADES 

Lígia de Amorim Neves .................................................................................................. 94 

LITERATURA BRASILEIRA EM TRADUÇÃO: A TRAJETÓRIA DE LIVROS 

BRASILEIROS TRADUZIDOS AO CASTELHANO 

Luciana Guedes ............................................................................................................ 107 



V Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea – Fórum dos Estudantes 

Brasília, 17 a 19 de junho de 2013. 

 

 

 
4 

 

APRESENTAÇÃO 

 

De 17 a 19 de junho de 2013, realizou-se, na Universidade de Brasília, o V 

Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea, tendo essa edição 

como tema “Configurações do espaço”
.
 

 O Simpósio Internacional, que é promovido anualmente pelo Grupo de 

Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea – GELBC (UnB/CNPq), contou com a 

presença de professores, pesquisadores, doutorandos/as, mestrandos/as e estudantes de 

graduação de instituições nacionais e internacionais. Nas palavras da coordenadora do 

GELBC, professora Regina Dalcastagnè, “o encontro se constitui em um espaço 

propício para discutir aspectos relevantes do cenário literário nacional contemporâneo, 

especialmente no que diz respeito às configurações do espaço”. 

 O terceiro dia do evento foi dedicado à participação dos/as alunos/as de 

pós-graduação e graduação, orientados/as por pesquisadores membros do GELBC. As 

comunicações tiveram o escopo de apresentar ao público as pesquisas que estão sendo 

desenvolvidas pelos/as alunos/as em seu percurso acadêmico e foram distribuídas em 

oito diferentes mesas nos turnos da manhã e tarde. Esta publicação reúne textos 

apresentados pelos alunos/as nesse intenso dia de discussões.  

Bruna Paiva de Lucena 

Gabriel Estides Delgado 

Organizadores 
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O FANTÁSTICO NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA EM AUTORAS 

BRASILEIRAS E FRANCESAS 

Alessandra Dalva de Souza Pajolla

 

 
Resumo: 

 

Nos diferentes continentes, vozez femininas emergem no campo literário nestes tempos nomeados de 

pós-estruturalismo, pós-feminismo, pós-modernidade, pós-colonialismo. No cenário contemporâneo, em 

que tudo sugere um devir de movimentos sociais e literários que marcaram sobretudo a segunda metade 

do século passado, qual é o lugar da autoria feminina hoje? Estariam as escritoras permanentemente 

vinculadas à função política de desconstruir o discurso patriarcal? Seria posível representar na literatura  

identidades outras, desvinculadas da agenda feminista? O presente artigo focaliza obras publicadas 

recentemente, cuja tessitura é altamente imaginativa, provocativa e aberta para o fantástico. Trata-se de 

uma perspectiva contemporânea, que reflete a angústia de identidades fluidas, com personagens  

assombrados por fantasmas, miragens e metamorfoses. As autoras analisadas utilizariam elementos  

fantásticos como metáforas para a busca identitária empreendida pelas personagens. Hé entre elas uma 

zona de contato, apesar de produzidas em diferentes contextos culturais, o Brasil e a França, a saber: 

narrativas permeadas pelo insólito e pelo estranho. São elas: Marie Darrieusecq - O nascimento dos 

fantasmas (1999), Marie Ndiaye – Coração apertado (2010),  Karen Debertolis – A estalagem das almas 

(2006) e Marcia Tiburi – Era meu esse rosto (2012). A leitura dessas obras trouxe luz à hipótese da 

reinvenção do fantástico na literatura de autoria feminina, como forma de constituir um território livre de 

criação estética e de expressão da subjetividade, escapando ao risco de engessar a escrita com temáticas 

obrigatoriamente feministas. Fabulizar o mundo moderno surgiria como estratégia de expressão de 

conflitos identitários por meio de metamorfoses psiquícas e corporais, alternância entre miragem e 

realidade, desterritorialização e busca das próprias origens, empreendida tanto por uma genealogia real 

quanto imaginária. 

 

Palavras-chave: autoria feminina, fantástico, literatura brasileira e francesa. 

 

Um novo olhar para autoria feminina  

Sem negar a importância do revisionismo crítico e do resgate como  estratégia 

política e fonte para as pesquisas sobre autoria feminina, faz-se necessário empreender 

as análises também sobre o presente em construção. Problematizar a autoria e a 

representação no cenário contemporâneo, implica em analisar não apenas a subversão 

do patriarcalismo e do discurso essencialista sobre a mulher, mas descobrir outras 

abordagens na literatura escrita por mulheres.  

A opção por não realçar as questões de gênero, por entender que esse viés já 

vem sendo amplamente problamatizado no meio acadêmico, procura abrir um novo 

horizonte de pesquisa. Entendo que faz-se necessário interrogar se, de fato, seria 
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alepajolla@hotmail.com ou alepajolla@uol.com.br 
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possível desvincular-se de agendas políticas, permitindo às autoras adentrar com  

liberdade no território estético-ficcional. Justifica-se a necessidade de estudar autoras 

que, ainda que tenham convicções pessoais assentadas nas premissas feministas, 

reinvindicam autonomia para suas obras. Recusam, sob esse viés, a visão essencialista 

de “literatura feminina”, condicionada à função de desconstruir a imagem restritiva da 

mulher na socidade patriarcal.  

Partindo da necessidade de problematizar a autoria feminina no cenário 

contemporâneo, em que a opressão patriarcal não mobilize a produção literária com a 

mesma força que no século passado, busco um ângulo de análise que evite o risco de 

compreender a questão à luz de um fenônemo isolado ou influenciado por estruturas 

sociais particulares. Daí a opção por analisar autoras francesas e brasileiras,  

possibilitando investigar tanto as especificidades quanto o caráter universal dos 

discursos.  

Há em curso um interesse mútuo e cada vez maior entre pesquisadores franceses 

e brasileiros pela literatura produzida nos dois países. Na década de 1970, a teórica 

franco argelina Hélène Cixous encontrou na obra de Clarice Lispector um campo fértil 

para sua tese de escritura feminina. Atualmente há instituições de cooperação científica, 

grupos de estudos literários, simpósios internacionais e cursos oferecidos em 

universidades brasileiras e francesas para estreitar o vínculo acadêmico entre os dois 

países. 

Esse trabalho parte da premissa de que as autoras e obras selecionadas têm em 

comum, além do desvio estético e formal, uma espécie de zona de contato, manifestada 

por narrativas inventivas, presença do fantástico e miragens, personagens que sofrem 

metamorfoses físicas e corporais, cenários cambiantes e planos espacial e temporal que 

também sofrem mutações. Tais perspectivas se ancoram nas hipóteses de que a vertente 

fantástica seria a chave para as autoras trancederem o mundo das obrigações que 

caberia a um escritor do sexo "feminino", inlcuindo a crítica o modelo patriarcal.  

As incertezas expressas no perfil psicológico, no corpo e na trajetória das 

personagens resultam do processo angustiante de (re) configuração de identidades, 

sendo o imaginário e a  fantasia os terrenos onde seria possível expressar livremente a 

subjetividade. Neste contexto, corpo e alma não são entendidos no sentido cartesiano 

como entidades distintas e nem segundo a hierarquia do espírito sobre o físico; em 



V Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea – Fórum dos Estudantes 

Brasília, 17 a 19 de junho de 2013. 

 

 

 
7 

 

consequência disso o corpo é elemento chave de identidade, exibindo as marcas das 

alterações internas. Os conflitos representados surgem do descompasso entre a busca 

identitária por sujeitos descentrados face a tentativa de recuperar o prazer da plenitude 

e do pertencimento. 

 

O recorte 

 

Com 13 livros publicados, Marie Darrieussecq tornou-se uma revelação 

internacional com seu primeiro romance, Porcarias (1997), traduzido para mais de 40 

países. No  controverso romance a personagem central é transformada em porca, uma 

referência tanto kafkaniana quanto às fábulas de La Fontaine. Em O nascimento dos 

fantasmas (1999), o sofrimento ganha formas, alterando o corpo físico da personagem e 

os objetos a sua volta: “Só agora posso imaginar. Quando voltei a mim, quando as 

moléculas de mim retomaram forma (quem me olhava? de onde?). Esfreguei bem o 

rosto, remodelei-o”.   

Marie Ndiaye ainda é pouco traduzida em outros países, mas tem seu trabalho 

aclamado na França. É autora de romances, livros infantis, peças de teatro, roteiro de 

cinema e ganhadora de prêmios literários importantes, incluindo o Goncourt em 2009. 

Em suas obras, temas como casamento, maternidade e solidão ganham uma abordagem 

moderna, que evita os habituais enfoques de gênero. Em Coração Apertado (2010), a 

narradora Nadia e seu marido Ange, ambos professores, sentem que de uma hora para 

outra são olhados com desprezo por todos ao redor. Eles desconhecem o motivo. O 

medo assombra o casal, mas tudo pode ser apenas uma percepção equivocada da 

realidade. A cidade de modifica, aparecem casas e prédios em lugares diferentes, o 

passado se confunde com o presente.  

O corpo físico sofre mutações. Uma ferida aparece na barriga de Ange e vai 

degradando o corpo do personagem. Cada dia mais gorda, Nadia estaria grávida? 

Doente? Ou apenas sentindo no corpo os sintomas da vergonha e da culpa, que lhe 

incutem os olhares alheios? Impregnadas de perguntas do começo ao fim, a narrativa 

conduz o leitor para um mundo onde a única certeza é a dúvida.  

Perspectiva semelhante pode ser encontrada na autoria feminina brasileira. Um 

exemplo é Marcia Tiburi, filósofa que adentrou no cenário literário atual com três 
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romances provocativos: Magnólia (2005), A mulher de costas (2006) e O manto 

(2008). Chamados de “trilogia íntima”, eles subvertem esse conceito, na medida em 

que as três obras pouco têm em comum. A não ser, de acordo com a pesquisardora 

Regina Ziberman, “o risco assumido de inovar” e “propor novos horizontes de leitura”.  

No quarto livro, Era meu esse rosto (2012), a obra também é narrada em 

primeira pessoa, mas agora temos um personagem masculino, que sentencia logo no 

começo: “Depois de tantos anos estou no mesmo lugar”. Essa imobilidade corresponde 

ao lugar que o personagem ocupa na linha hereditária marcada pela bastardia, pelo 

desconhecimento das próprias origens, que origina uma fantasia identitária pontuada 

por fantasmas.  

Ao longo da narrativa, por conta dos avanços e recuos no tempo, o leitor terá 

dificuldade em distinguir entre a história do avô, o pai, o tio doente e o bisavô, que 

habitam a memória do personagem principal como fantasmas produzidos pela 

imaginação. Há dois planos cronológicos, o da memória, aos olhos do menino que tudo 

vê, o presente, em que o personagem adulto parte em busca de suas origens, 

impregnado por sua memória alimentada pelas fantasias infantis. 

O contraponto para esse plano atemporal em que cada vida não é mais do que 

um “vão na história”, segundo o mundo habitado por fantasmas e medos narrrados pelo 

menino, é dado pelo personagem na fase adulta e sua inscursão pelas origens, tentando 

compreender a própria identidade. Para ele, “a vida não passa de uma fita a entrelaçar o 

que chamamos de existência”. Ele tem medo da verdade, mas ainda assim, tenta 

desvendá-la:  “é assim que vem falar quando é noite escura e tenho medo de quem eu 

mesmou sou”.  

Outro exemplo é a paranaense Karen Debertolis, que surge no cenário literário 

com uma escrita inventiva, que rompe os limites entre prosa e poesia. Depois de 

publicar Calidoscópio (1995) e Guardados (2005), livros de poesia, ela lançou A 

estalagem das almas (2006). Com uma estrutura narrativa ousada, esta última obra 

reúne  textos que dialogam com imagens que reforçam a atmosfera de miragem.  Há 13 

quartos na estalagem à beira de um deserto, na fronteria entre o nada, que simbolizam, 

cada um, diferentes estados da alma: o desejo, a dor, a loucura, o desespero, a redenção, 

a sanidade, a infância, a felicidade, a perda, o amor, a aspereza,a passagem e a fome. 
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Por meio das vozes dos 13 hóspedes, o leitor mergulha na torrente de medos, 

angústias e miragens, nesse lugar desértico habitado por  memórias ancestrais, em uma 

tessitura que também se utiliza do fantástico e do jogo ficiccional entre delírio e 

realidade: “rondam por aqui fantasmas dos viajantes insanos que se embrenharam nas 

terras distantes, logo ali em frente, em busca de miragens”. 

 

Identidades fragmentadas 

Entendendo a literatura como parte da sociedade e da cultura, sendo portanto 

um fenômeno diretamente ligado à vida social, conforme as ideias de Antonio Candido 

(1985), a sociologia é peça chave para a compreensão dos fenômenos literários.  Para 

analisar os conflitos identitários presentes nas obras de autoras contemporâneas, como 

é objeto desse estudo, faz-se compreender o conceito de “sociedade líquido-moderna” 

proposto pelo sociólogo Zygmut Baumann (2005). 

O século XXI é marcado por mudanças mais rápidas do que o tempo necessário 

para os indivíduos consolidarem hábitos,  rotinas e novas formas de agir. Nas obras 

literárias, o principal reflexo desse fenômeno é o surgimento de mecanismos de 

afirmação identitária ambivalentes e contínuos.  

Diz o teórico que, em um mundo de diversidade e policultural, é preciso 

comparar, fazer escolhas, reconsiderar escolhas feitas em outras ocasiões, conciliar 

demandas contraditórias e frequentemente incompatíveis. De acordo com essa 

perspectiva, o pertencimento e a identidade não são garantias para toda a vida. Ao 

contrário, fazem parte de uma tarefa ser realizada muitas vezes e não “de uma só 

tacada” (2005, p. 16). 

A contemporaneidade impõe aos estudos literários a discussão em torno desse 

sujeito fragmentado, das múltiplas identidades, dos deslocamentos e sobre a 

desconstução de paradigmas. Esta atmosfera de incertezas requer redimensionamentos 

e a tentativa de compreender o mundo real e o ficcional.  

O recorte aqui proposto não levará em conta o chamado “sujeito sociológico”, 

formado a partir da interação entre o “eu” e a “sociedade”. Partimos do sujeito pós-

moderno apontado por Stuart Hall (2006), um sujeito sem uma identidade fixa, 

essencial e permanente. Um sujeito que assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, sendo que elas não são unificadas em torno de um “eu coerente”.   
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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, com 

cada uma das quais poderíamos  no identificar  - ao menos temporariamente” 

(2006, p. 13). 
 

 

É nesse ponto de indagação sobre as relações entre a literatura e o sujeito 

fragmentado, que torna-se fundamental uma abordagem pscicanalítica com interseção 

entre as teorias feministas sobre autoria feminina.  Por isso, em vez de usar o termo 

identidade como algo acabado talvez seja mais interessante falar em identificação, ou 

seja, um processo em andamento.  

Tomando como base o ponto de vista pscicanalítico com as ideias de Sigmund 

Freud (1939) e Jacques Lacan (1981) é possível observar nos personagens um espelho 

dessa realidade fugidia, em que há sempre uma falta, uma negatividade. Essa lacuna, 

falsamente preenchida pelo olhar do outro foi posta na berlinda pelas teóricas 

feministas ao desnudarem o discurso patriarcal. 

Para  Ria Lemaire (1994) a autoria feminina pode ser analisada por meio de um 

paralelo entre a psicanálise e a crítica feminista: a primeira ajuda a descobrir como o (a) 

autor (a) expressa conflitos inconcientes, temores e desejos não admitidos abertamente 

e, a segunda, procura demonstrar porque o que encontramos nas obras não são verdades 

essenciais.   

Nesse ponto específico, cumpre investigarmos a formação deste “eu” no olhar 

do Outro, com teoriza Lacan, essa aprendizagem condicionada pelos sistemas 

simbólicos e culturais em que o indivíduo está inserido desde a infância. O feminismo 

francês foi altamente influenciado pelas teorias do psicanalista, especialmente 

interessada no Estágio do Espelho, que caracteriza a transição do Imaginário (não-

diferenciação entre o sujeito e mundo externo) para o Simbólico (perda da indentidade 

imaginária, aquisição da linguagem).  

Estudiosa de teorias psicanalísticas, a teórica Julia Kriteva (2007) acredita na 

linguagem como determinante para a subjetividade. No caso específico da autoria 

feminina, a mulher falaria a partir do Simbólico, mas de forma subsersiva, através da 

negatividade, rupturas, ausências e rompimentos no texto. O sujeito nas produções 

literárias não seria nem masculino nem feminino, escapando a essas categorizações.  
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Nas obras aqui arroladas há vários indícios da crise identitária que leva os 

personagens, em alguns momentos, ao limiar da loucura, a percepção alterada da 

realidade, a dificuldade de reconhecer a si próprio e também o ambiente em que vivem. 

Em Era meu esse rosto (2012), a narrativa alterna passado e presente não apenas do 

personagem narrador, mas de seu pai, avô e parentes,  como se todas essas passagens 

pertencessem a uma única história. Daí a dificuldade em que o personagem tem para 

reconhecer a si próprio.   

Nadia, a personagem de Coração Apertado (2010) acredita que a geografia dos 

lugares se modifica quando elas está sozinha. “É muito lógico, não? Se são sinais 

dirigidos a mim. Mas não consigo decifrá-los” (p. 134). Ela é uma mulher descolacada 

no espaço, incapaz de compreender as mudanças ao redor, buscando desesperadamente 

as referências que parecem sumir como num passe de mágica. Seriam reflexos da 

transitoriedade da sociedade líquido-moderna?  

Há nessas obras uma angústica lantente, um descompasso entre o mundo 

interior e o exterior. E, também, um deslocamento.  Este pode ser o sinal de que não 

apenas o sujeito é descentrado, mas também o sistema simbólico é movediço, abalando 

a crença em estrutura monolítica. A dificuldade dos personagens em reconhecerem a si 

próprios tem como consequência o descompasso entre a autorreferência e o olhar do 

outro.  

Tais crises identitárias se inscrevem  no corpo físico dos personagens, por meio 

de mutações que aludem ao fantástico e a temática metamórfica. Não se encontra 

nessas separação hierarquizada entre mente e corpo que está no centro do pensamento 

ocidental. Em tais autoras, o corpo reflete o estado psíquico interior, e sofrimento, 

estranhamento e ameaça permanente da razão evapora-se, tomando o corpo uma forma 

difusa, fantasmagórica.  

 Entre os estudos acerca do fantástico na literatura, Tzvetan Todorov (2003) 

ratifica essa temática como um lugar da incerteza nas obras, uma percepção particular 

de acontecimentos estranhos. Há uma ruptura do limite entre sujeito e objeto, e a 

transformação do tempo e espaço. Diz ele que o elemento sobrenatural é o material 

narrativo que melhor cumpre a função de modificar a situação precedente e romper o 

equilibrio estabelecido (p. 86). 
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 Na reinveção do fantástico na autoria feminina aqui proposta, o fantástico não 

se dá por meio de aparições aterrorizantes, mas através do estranhamento. Novamente 

podemos recorrer à psicanálise para compreender essa temática, especificamente às 

ideias de Sigmond Freud, em que o sentimento de estranheza é provocado quando algo 

familiar adquire facetas desconhecidas.   

Conclusão 

As obras aqui propostas para investigação  refletem a apatia moral e a 

insegurança que afligem o sujeito hoje.  São fábulas da sociedade líquido-moderna, 

com suas transformações velozes e seus personagens deslocados, representadas a partir 

da transposição fantástica do cotidiano. Dessa forma, as autoras conseguem transcender 

as questões que o senso comum entende como “femininas”, ainda que seja a função 

crítica de descostruir o discurso patriarcal.  

Com isso, elas seriam lidas não como parte de uma categoria e sim, como 

escritores que empreendem suas obras a partir de questões particulares e também 

universais. Por este ângulo, a escritura feminina seria ela própria um produto cultural, 

que começa a ser desarticulado por autoras que propõe a desvinculação de uma práxis 

socialmente condicionada, em favor de uma liberdade estética. 

As autoras introduzem uma forma de reinvenção do fantástico na literatura a 

partir das contradições que emergem no cenário contemporâneo: nesses tempos pós-

modernos, em que as coisas se movem e se transformam rapidamente, poucos 

acreditam em transformações mágicas, mas ainda assim desejam escapar dos limites da 

vida diária.  

Esse universo em que elementos estranhos coexistem com os efeitos de real, 

abre aos personagens a possibilidade de negar as marcas culturais que os distinguem (o 

que pode ser compravado por meio das escolhas de obras escritas em dois países 

diferentes), escapando aos gêneros rígidos e funções fixas (posição da mulher, por 

exemplo)  

A temática metamórfica, com transformações físicas e psíquicas,  são resultado 

do processo interior da busca identitária empreendida pelos personagens. A utilização 

do fantástico pode ser um forte indício de que estas autoras pretendem reduzir o efeito 

de real e escapar à censura, seja interna ou social (corresponder ao que se espera de 
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uma mulher escritora). Ao mesmo tempo que cria um efeito de desfamiliarização da 

realidade, a literatura altamente imaginativa consegue retratar as tensões do mundo 

moderno. 

Ao romperem com o compromisso de criticar a posição da mulher na sociedade, 

elas redefinem a escrita como uma expressão de originalidade e desvio estético. Mais 

universais, as temáticas desvinculam-se de aspectos culturais particulares, como 

demontram as obras escolhidas em dois países distintos, o Brasil e a França. O 

fantástico reinterpretado pelas autoras não como fonte de terror e, sim, de 

estranhamento e desequilibrio, fornece um porta de acesso pra desvendar profundas 

verdades humanas, desejos de individuação e de busca identitária.  
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CRÍTICA LITERÁRIA DE GABINETES E LITERATURAS A CÉU ABERTO 

 

Bruna Paiva de Lucena

 

 

Resumo: 

Neste trabalho, pretende-se comparar o olhar da crítica literária brasileira sobre a formação de um cânone 

historiográfico com o olhar das/os produtoras/es de literaturas autônomas a esse cânone sobre o espaço 

ocupado por suas poéticas. Para isso, será estudado tanto o campo de produção da crítica literária 

hegemônica – mediante a discussão do modo como críticos literários constroem o conceito de sistema 

literário – como o campo de produção de literaturas autônomas – por meio das obras do poeta Patativa do 

Assaré e da cordelista Salete Maria da Silva, que problematizam em seus textos o espaço literário de suas 

poéticas. Contrapondo esses olhares e campos, pretende-se refletir sobre os espaços de produção de textos 

literários, e do discurso sobre eles, por meio das metáforas gabinetes e céu aberto, bem como acerca dos 

estudos referentes às categorias crítica e cânone literários, em confronto com os estudos do folclore, da 

cultura e das literaturas autônomas e dissonantes do cânone. 

Palavras-chave: historiografia literária, campo literário, crítica literária. 

 

Gabinetes 

Na década de 30 do XX, a Universidade de São Paulo (USP), a fim de instituir 

um dos primeiros cursos de Letras do Brasil – compreendido no âmbito da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras –, convidou o português Fidelino de Figueiredo para 

ministrar o curso de literatura luso-brasileira. Aceitando o convite, o professor solicitou 

à USP, entre outras medidas, “a instalação de um gabinete de trabalho, indispensável ao 

exercício de seu tempo integral na instituição” (Amora, 1994, p. 423). O objeto desse 

pedido corriqueiro, de ordem burocrática, o gabinete, materializa, de alguma forma, o 

lugar de fala
1
 de grande parte dos/as críticos/as literários/as de literatura brasileira, os/as 

quais, a partir de seus gabinetes, dissertam sobre a literatura, definindo o que vem a ser 

literatura. 

Desse espaço fechado, localizado no interior dos departamentos de literatura das 

universidades, são produzidas teorias sobre a literatura, bem como são interpretadas 
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1
 Aqui o termo lugar de fala refere-se genericamente ao espaço material e simbólico de produção de 

teorias e análises literárias. 
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obras literárias. O silêncio e a solitude, necessários muitas vezes ao estudo e à escrita, 

são encontrados nesse espaço, onde também são debatidas questões relevantes à área. 

As obras que chegam ao gabinete do/a crítico/a – sendo levadas por ele/a ou sendo 

trazidas por outra pessoa – são geralmente as mesmas que constam das livrarias ou as 

que já estão catalogadas na sessão de obras raras das bibliotecas. São poucos os estudos 

sobre outras obras além dessas. Neste texto, pretendeu-se pensar justamente sobre as 

implicações e os limites de o lugar primeiro de fala do/a crítico/a ser o gabinete, tomado 

aqui como concretude e como metáfora. 

Diferentemente de outras áreas do conhecimento, como a antropologia, por 

exemplo, a atividade de crítica literária prescinde da realização de pesquisas fora dos 

gabinetes, sendo um trabalho sedentário quanto à busca de seu objeto, já que a única 

mobilidade do objeto (o livro) é o próprio caminhar do livro da estante das bibliotecas 

e(ou) livrarias para o gabinete. Esse caminhar, contudo, é mediado, e mesmo 

determinado, por alguns elementos. Nesse estudo, será enfocada especialmente a 

mediação exercida pela historiografia literária hegemônica e, consequentemente,  pelo 

cânone literário, na seleção do que é (e o que não é) objeto de estudo da crítica literária, 

mas poderiam ter sido analisadas outras mediações, como a do mercado editorial e da 

fortuna crítica já estabelecida e legitimada.  

 Do gabinete da historiografia literária, que se desdobra em outro gabinete, o do 

cânone, bem como a partir dos valores legitimados por essas órbitas, parte o olhar da 

crítica literária brasileira, que se vale dessa seleção prévia de obras
2
 e de valores para 

mais falar sobre essas mesmas obras ou sobre os mesmos gêneros literários já 

legitimados.  A fim de analisar o olhar da crítica literária brasileira sobre a formação do 

cânone historiográfico brasileiro, partirei da obra de Antonio Candido, considerado o 

maior crítico literário brasileiro, mais especificamente do conceito de sistema literário 

desenvolvido em toda a obra de Candido
3
.  

Mais importante do que avaliar as instâncias elegidas por Candido como 

definidoras do sistema literário, é analisar a noção de valor que, por meio da postulação 

desse sistema, é construída. Segundo o crítico – que considera que a obra em si produz 

o seu valor literário, na medida em que dialoga com uma tradição de obras e autores 

                                                           
2
 Vale ressaltar que a seleção feita pela historiografia relaciona-se à seleção feita pelas editoras, 

precedendo-a ou sucedendo-a. 
3
 A esse respeito ver: Candido, 1967, 1997 e 2000. 
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anteriores e que é o gênio do autor que, consequentemente, produz a obra –, o valor da 

obra é necessariamente revelado pelo público ou, caso se trate de escritores 

incompreendidos ou desconhecidos em seu tempo, pela posteridade. Da forma como é 

descrito o sistema literário, esse se apresenta como um espaço de objetividade, 

universalidade e atemporalidade, em que as obras, se possuidoras de valor literário, são 

necessariamente incorporadas a esse sistema. Dessa forma, Candido afirma que o valor 

da obra está justamente dentro da obra, sendo o público meramente o reconhecedor de 

seu valor literário intrínseco.  

 De acordo com o teórico Terry Eagleton (1994), o conceito de literatura é 

“funcional”, uma vez que não se refere a uma essência comum a todos os textos ditos 

literários. Portanto, o que define que um texto seja ou não considerado literário é a 

maneira como a sociedade em que ele é produzido ou lido entende por literário. Nas 

palavras de Eagleton, literatura é um tipo de escrita altamente valorizada, já que sua 

definição parte de um conjunto de valores vigente, e que pode se modificar ao longo da 

história.  

 Uma série de implicações advém do estabelecimento de um sistema literário, 

que se constrói a partir da instituição de uma historiografia literária, a qual é constituída 

por meio do estabelecimento de um cânone. Construir uma narrativa historiográfica e 

querer que ela seja definitiva e perpétua é o mote seguido pelos cânones oficiais, sejam 

eles da História (com “h” maiúsculo e no singular), ou da Literatura (com sua inicial 

também maiúscula e o mesmo e insistente singular). Construídos, em sua maioria, por 

intelectuais e suas instituições, os cânones historiográficos carregam em sua 

constituição uma vontade de verdade e poder (Foucault, 2005), em termos 

foucaultianos, que se estabelece por meio de discursos sobre o que é (e deve ser) parte 

constitutiva de uma determinada historiografia.  

A grande teoria crítica responsável por questionar a legitimidade de cânones 

literários, desestabilizando seus pressupostos, é a crítica literária feminista, da qual este 

artigo é tributário. No Brasil, Rita Terezinha Schmidt é a estudiosa que tem 

empreendido essa crítica com mais propriedade. Segundo essa autora, 

 

todo processo de constituição canônica ocorre num contexto seletivo, 

portanto, exclusionário, uma vez que se trata de delimitar as fronteiras do que 

uma cultura nacional vem a definir como sendo seu corpus oficial. O cânone, 

isto é, um conjunto de textos que passou pelo teste do tempo e que foi 
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institucionalizado pela educação e pela crítica como clássicos, dentro de uma 

tradição, vem a ser o polo irradiador dos paradigmas do quê e do como se 

escreve, do que e do como se lê. Tradicionalmente, a sua constituição está 

pautada no processo de reprodução do mesmo, pois a forma 

homogeneizadora que atua sobre a seleção reafirma as identidades e 

afinidades e exclui, portanto, as diferenças, uma vez que essas são 

incompatíveis com um todo que se quer uniforme e coerente em termos de 

padrões estéticos de excelência, argumento geralmente invocado na 

ratificação do estatuto canônico de uma obra (Schmidt, 1996, p. 116). 

 

 O valor produzido no âmbito do que Bourdieu (1996) denominou campo é que 

consistiu as bases para a formação do cânone, que, como aponta Schmidt, não se 

modela mediante um processo natural, espontâneo e desprovido de relações de poder e 

interesses – como Candido sugere. Ao contrário, forma-se por meio da delimitação de 

fronteiras – definindo-se um corpus oficial de obras clássicas que estabelecem uma 

tradição cujos paradigmas são responsáveis por mantê-la. 

A formação de um cânone é resultado do estabelecimento de pressupostos e 

paradigmas de valorações dentro de um contexto em que muitos fatores entram em jogo, 

como, por exemplo, gênero literário e temáticas prestigiados, bem como estilo 

predominante em uma época. Contudo, como ressalta Schmidt, a formação desse 

cânone tem por base o “discurso crítico proveniente de uma comunidade interpretativa 

homogênea e abalizada, ou seja, os críticos, o que significa dizer que a constituição de 

um cânone é, em larga medida, uma decorrência do poder do discurso crítico e das 

instituições que o obrigam” (Schmidt, 1999, p. 38). 

Assim, críticos literários dentro de seus gabinetes são um dos principais agentes 

nesse balaio de discursos que forma o que entendemos por Literatura. Nesse sentido, 

vale ressaltar que o que compreendemos por literatura não apenas foi regido pelas 

normas, padrões e correntes estabelecidos por uma elite artística e intelectual, como 

também foi escrito, em sua grande maioria, por ela.  

As críticas empreendidas por Rita Terezinha Schmidt e Pierre Bourdieu, todavia, 

dão conta apenas até certo ponto da conformação do que denominam, respectivamente, 

de cânone e campo literário. De acordo com ambas as teorias, o principal agente do 

cânone/campo consiste na crítica literária, a responsável maior por produzir, manter e 

reproduzir o valor da obra. Rita Terezinha Schmidt, em toda sua obra, enfatiza o papel 

da crítica literária feminista em questionar a configuração do cânone literário. Pierre 

Bourdieu, por sua vez, destaca o papel das instâncias de legitimação, que se 
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centralizam, em grande medida, também na crítica literária. O que esses críticos 

parecem não atribuir importância, ou ao menos não enfatizar em suas obras e 

considerações, é o agenciamento de escritoras e escritores que contestam a hegemonia 

do cânone/campo literário mediante suas obras que trazem resistências, denúncias, 

questionamentos, intervenções, entre outras ações, contra o estabelecido.  

Diante da insistente manutenção de um único sistema literário, de uma única 

história e historiografia literárias, de um único cânone literário, de um único campo 

literário irradiador de valores
4
, alguns agentes produtores de obras diminuídas, 

deslegitimadas e excluídas desse polo único de valores unívocos têm ido de encontro (e 

nunca ao encontro) a esse campo fechado e (deter)minado da literatura
5
 com seus 

próprios valores e armas. Entre esses agentes incluem-se o poeta Patativa do Assaré e a 

cordelista Salete Maria da Silva, cujas obras que não entram nos gabinetes dos críticos, 

mas que vivem a céu aberto, serão aqui analisadas.  

 

Patativa e Salete 

 

Patativa do Assaré (1909-2002), um dos mais conhecidos e aclamados poetas do 

universo das poéticas das vozes, foi reconhecido desde muito cedo por um grande 

público, composto por gente de cá e de lá — pobres e ricos, alfabetizados e analfabetos, 

intelectuais da academia e intelectuais do povo —, metaforizando as palavras do próprio 

poeta de Assaré.  

Patativa do Assaré, em seu poema “Aos poetas clássicos” (Assaré, 2002, p. 17-

20), versa sobre as distâncias estabelecidas entre gêneros literários oficiais e marginais 

por meio dos espaços traçados aos produtores de cada um desses gêneros. Patativa fala 

ao “poeta niversitaro, / Poetas de Cademia, / De rico vocabularo / Cheio de mitologia”
 

(Assaré, 2002, p. 17) que cante as coisas da cidade, pois, como anuncia o título de seu 

outro cordel, que ele “Cante lá, que eu canto cá”. Em outros versos, o poeta deixa clara 

sua posição sobre quem tem autoridade e legitimidade para narrar o sertão: “com o seu 

verso bem feito / Não canta o sertão direito / Porque você não conhece / Nossa vida 

                                                           
4
 A esse respeito ver: “Chimamanda Adichie: O perigo da história única”. 

5
 Annette Kolodny argumenta que a crítica literária feminista, ao se debruçar sobre as obras de escritoras, 

têm “sido forçada a negociar em um campo minado” (Kolodny, s.d, p. 11), uma vez que, assim como são 

desqualificadas as obras de autoria de mulheres, são desqualificadas as análises literárias realizadas no 

escopo da crítica literária feminista. 
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aperreada / E a dô só é bem cantada / Cantada por quem padece (...), diz ainda, Nossa 

vida é deferente / E o nosso verso também”
 
(Assaré, 2002, p. 26). Nestes trechos, o 

narrador postula o que entende por fazer poesia. Para ele, a literatura deve dar a ver a 

realidade e, esta, ainda, deve ser dita por quem realmente a conhece.  

 Desse modo, um jogo de legitimidade e autoridade é colocado em questão: 

somente quem vivencia o que narra tem autoridade e legitimidade para narrar, ou seja, 

cada um dos poetas – o da cidade ou o do sertão – deve manter-se dentro de seu espaço 

autorizado. Mais que isso, o narrador reconhece o lócus de que cada poeta pode tratar e, 

também, até onde a poesia do poeta da roça pode chegar: “Meu verso rastêro, singelo e 

sem graça, / Não entra na praça, no rico salão / Meu verso só entra no campo e na roça, / 

Nas pobre paioça, da serra ao sertão” (Assaré, 2003, p. 14). 

 Mais ainda, na afirmação “Cante lá que eu canto cá”, o poeta anuncia que há voz 

para quem “canta cá” e para quem “canta lá”, e que “as coisas do sertão” não precisam 

ser narradas por intermediários de lá, pois o sertão já tem voz. Porém, apesar de o poeta 

escrever/cantar/ ter voz para falar de si e do mundo que o cerca, ele sabe que seu canto 

não reverbera no rico salão da Literatura. Se hoje se pode verificar que a poesia de 

Patativa entra na praça e na academia como fonte de estudo, ela continua, muitas vezes, 

sendo recebida com ressalvas, como literatura menor e popular, e diferente da 

hegemônica e oficial, para marcar que não está em seu devido lugar. Todavia, o poeta 

Patativa do Assaré, apesar de sua ausência na historiografia oficial, ocupa um espaço 

privilegiado e de destaque na historiografia do cordel, muito disso devido a publicação 

de sua obra através do suporte livro, como as palavras do poeta, em entrevista, nos diz: 

“Depois os meus colegas viram aquilo (publicação de Inspiração nordestina, em 1956) 

também começaram a fazer livro, viu? Livreto, livro, viu? Parece que eles achavam que 

o cantador de viola não podia fazer... publicar assim um livro e tal” (Carvalho, 2002, p. 

141). Também é o próprio Patativa que diferencia sua poesia da feita por cordelistas: 

 

Gilmar de Carvalho: O senhor nunca se interessou pelo cordel, por que? 

 

Patativa do Assaré: Não! Eu nunca me interessei, porque o cordel, aquele 

ali... é um comércio. Se aquele camarada publica cordel e aí vai vender 

pr’aqui, pr’acolá, num sei o que e tal e tal, mas eu sempre escrevi cordel 

bem... Num foi muitos não! Mas escrevi bem uns treze ou quinze ou até mais 

por aí, viu? Mas, no meu cordel, é quase que era eu que criava as coisas 

também, viu? (Carvalho, 2002, p. 55). 
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Concomitante a esses jogos de pertencimento e distanciamento, a obra de 

Patativa do Assaré não é apenas uma contra-história ou uma história diferente à 

literatura oficial e hegemônica; é uma história esquecida (Mignolo, 2003, p. 83), só 

lembrada por seus viventes, da forma de seus viventes; de forma que todos os 

questionamentos de muitos críticos literários quanto ao valor destas obras são, no 

mínimo, parciais e tendenciosas. Como afirma Maria Cecília Londres Fonseca “os bens 

culturais não valem por si mesmos, não têm um valor intrínseco. O valor lhes é sempre 

atribuído por sujeitos particulares e em função de determinados critérios e interesses 

historicamente condicionados” (Fonseca, 2000, p. 112). 

 Os valores que os críticos postulam para a valoração da obra literária não 

seguem a uma verdade ontológica, mas produzida pelos próprios críticos em um 

determinado tempo e espaço. A literatura de Patativa desafia os valores estéticos 

dominantes da tradição culta e letrada, bem como coloca em xeque os cânones literários 

dominantes. Não obstante, para que estas poéticas possam se perpetuar em pé de 

igualdade com as demais, é necessário que sejam obliterados obstáculos que impedem a 

participação de diferentes grupos e indivíduos marginalizados, para isso, faz-se 

essencial “a democratização das relações culturais entre os diversos grupos sociais, pois 

não só é necessário que mude a ordem social e a ordem da cultura, mas também que 

tudo isso ocorra de um modo em que se amplie permanentemente a autonomia das 

pessoas” (Pajuelo Teves, 2002, p. 228). 

 Além do espaço de marginalidade desta poética no contexto da literatura oficial 

e hegemônica, no contexto do cordel em sentido estrito, na constituição de sua própria 

historiografia e cânone, onde era de se esperar um olhar voltado à diversidade dessas 

manifestações, há, entre outros limites, um espaço de marginalização à autoria de 

mulheres cordelistas
6
. De modo que, se na historiografia de poéticas populares Patativa 

do Assaré é um de seus formadores e ícones – ao passo que na historiografia literária 

não é nem citado –, a cordelista Salete Maria da Silva, uma das grandes poetas da 

atualidade, só entra nessa história através de uma porta entreaberta, apesar de sua 

enorme produção.  

Em seu folheto Mulher também faz cordel, publicado em 2005 e ganhador do 

segundo lugar do Prêmio Nacional de Literatura de Cordel do mesmo ano, Salete Maria 

                                                           
6
 A esse respeito ver: Lucena, 2010. 
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rima sobre a problemática da autoria feminina no universo do cordel. Logo nos 

primeiros versos, anuncia ao leitor(a)-ouvinte a existência de uma historiografia do 

folheto de cordel hegemonicamente masculina. 

 

O folheto de cordel 

Que o povo tanto aprecia 

Do singelo menestrel  

A mais nobre academia 

Do macho foi monopólio 

Do europeu foi espólio 

Do nordestino alforria (Silva, 2005). 

 

 

 Os elementos que contribuíram para a formação desse monopólio são discutidos 

ao longo de todo cordel. Dentre eles está o analfabetismo. Saber ler e escrever, durante 

muito tempo em nosso país, caracterizou um privilégio de poucos homens e mulheres. 

Mas às mulheres, um privilégio ainda mais difícil de conquistar. Permaneciam em sua 

maioria apenas no universo da oralidade. E nesse mundo contavam histórias, contos, 

fábulas. Cantavam. Nesse ponto poucos são os estudiosos e estudiosas que se 

contrapõem à presença de mulheres autoras, mesmo por que são autoras de uma 

narrativa coletiva. Quando se passa à história do folheto impresso de cordel e da autoria 

individual, a conversa é outra. Muitos afirmam que as mulheres não o escreveram. E se 

escreveram, as obras existentes são de pouca relevância e em quantidade ínfima, o que, 

de certo modo, abalizou a crítica do cordel a excluir as mulheres de sua historiografia – 

como podemos ver nas Antologias lançadas pela Fundação Casa de Rui Barbosa, uma 

importante instituição na área da cultura popular
7
. A esse respeito Salete rima. 

 

Na cantiga de ninar 

Na contação de história 

Tava a negra a rezar 

A velha e sua memória 

Porém disso não passava 

Nada ela registrava 

Para sua fama e glória 

 

Muitas vezes era tida 

Como musa inspiradora 

Aquela de cuja vida 

Tinha que ser sofredora 

                                                           
7
 A esse respeito ver: Santos, 2009.  

 



V Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea – Fórum dos Estudantes 

Brasília, 17 a 19 de junho de 2013. 

 

 

 
23 

 

Era mãe zelosa e pura 

Qual sublime criatura 

Porém não era escritora (Silva, 2005). 

 

 

 Assim, apesar de as mulheres criarem, a circunscrição à oralidade, dificultou e 

mesmo interditou seu acesso ao mundo do papel. Quando muito, as mulheres avultaram 

nos pedaços de papel como fonte de inspiração para homens. Como afirma Michel 

Foucault, “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos podemos 

apoderar” (Foucault, 2005, p. 10). Na luta pelo discurso, a cada dia mais mulheres 

cordelistas compõem a historiografia do cordel. Um estudo realizado por Francisca 

Pereira dos Santos da Universidade Federal do Ceará, que aguarda publicação, 

catalogou 221 mulheres cordelistas. A despeito do véu que cobre os olhos de 

pesquisadores e pesquisadoras que afirmam a inexistência de mulheres cordelistas, essas 

narradoras tomam para si o poder da palavra escrita e constroem suas histórias, como os 

versos de Salete anunciam: 

 

Se agora a gente vê 

Mulher costurando rima 

É necessário dizer 

Que do limão se faz lima 

Hoje o que é limonada 

Foi água podre, parada 

Salobra com lama em cima (Silva, 2005). 

 

 

 A luta por um lugar ao sol na historiografia é proclamada no cordel. Esta luta é o 

próprio objetivo dos versos que se apresentam como resposta à pergunta que se teima a 

fazer a mulheres escritoras: “Vocês existem?”. A mesma velha e insistente pergunta que 

a escritora Marina Colasanti (1997, p. 33-42) discute no ensaio “Por que nos perguntam 

se existimos”. A mesma pergunta é respondida por Salete em sua obra: Mulheres 

também fazem cordel. Esse cordel-resposta carrega a consciência de que “mais do que 

objetos de políticas, a comunicação e a cultura constituem hoje um campo primordial de 

batalha política” (Martin-Barbero, 2003, p. 15.) que, neste caso, é travada por Salete por 

meio do resgate de suas predecessoras. Atrás de sua história, a cordelista caminha pelo 

tempo, passando de Maria das Neves Pimentel a outras importantes cordelistas que 

prepararam seu caminho. Nas brenhas de sua narrativa, como afirmam Gilbert e Gubar 

(1979, p. 59-60), 
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a escritora procura um modelo feminino não por que ela quer 

respeitosamente agir conforme as definições masculinas de sua 

‘feminilidade’, mas porque ela deve legitimar seu próprio empenho rebelde. 

(...) Filha de pouquíssimas mães, as escritoras de hoje sentem que estão 

ajudando a criar uma tradição viável que é, pelo menos, emergente.  

 

 

 E assim faz Salete Maria. Por meio de seu cordel, panfleto, jornal, manifesto, a 

cordelista propaga a sua voz e a voz das que a antecederam. Mais que dar eco à 

produção dessas mulheres, a autora reivindica a história que está sendo 

permanentemente construída: 

 

Em todo nosso Brasil 

Mulheres versejam bem 

Muito verso se pariu 

Não se exclui ninguém 

Tem rima a dar com o pau 

Acho que me expressei mal 

Pois com a vagina também (Silva, 2005). 

  

 Com humor e ironia Salete dá seu recado. Anunciando um novo momento da 

produção literária dessas autoras que hoje produzem em grande número e com muita 

qualidade. Contudo, é importante destacar, que Salete não é a regra entre as autoras de 

cordel. É exceção. Salete Maria é cordelista maudita. Embora tenha um pé na tradição – 

a utilização do cordel como gênero literário – ela ressignifica essa tradição com outros 

valores, crenças e visões de mundo. O cordel, conhecido tradicionalmente como um 

gênero literário carregado de valores machistas, patriarcais e preconceituosos, na voz e 

nas mãos de Salete versa sobre outras histórias. A cordelista anuncia a vez e a voz de 

grupos inaudíveis até então no universo do cordel. Salete não narra à mulher sertaneja 

sofredora e resignada como seus parceiros de tradição. As vozes agora são de mulheres 

agentes, com diferentes espaços no mundo, com diversas orientações sexuais.  

 

Neste artigo, buscou-se entender os espaços de marginalidade do gênero – do 

gênero discursivo e do sexual ―, como categorias que podem agir como mecanismos 

de questionamento e intervenção dos regimes de poder responsáveis pelo 

estabelecimento do cordel como gênero literário marginal e do cânone do cordel como 

um espaço de exclusão à diversidade. 
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Duvidando das bases conceituais e epistemológicas que atribuíram ao cordel 

uma posição periférica nos estudos literários ─ das bases que erigem o cânone do cordel 

e do estabelecimento de homens como matriz de produção e representação dessa poética 

─, pode-se converter esses processos em metáfora ativa
8
 de uma teoria sobre a 

marginalidade, a subversão e a resistência em que essas questões ativem uma série de 

desconstruções e descentramentos de categorias hegemônicas, como os espaços da 

Literatura (com l maiúsculo) e do cânone do cordel. 

Mais aquém da marginalização do cordel no contexto amplo das produções 

literárias, temos exclusões dentro de seu próprio cânone. Como afirma Francisca Pereira 

dos Santos (2009), o discurso historiográfico responsável pela construção de seu cânone 

foi construído a partir de três eixos: os estudos da Fundação Casa de Rui Barbosa, o 

trabalho do estudioso francês Raymond Cantel e as pesquisas de Átila de Almeida e 

José Alves Sobrinho, que deram origem ao Dicionário bio-biográfico de repentistas e 

poetas de bancada. Por meio do discurso desses agentes, pode-se perceber o 

estabelecimento de vontades de continuidade e de vontades de apagamento das 

descontinuidades na construção de uma única história do cordel, como evidencia a 

ausência de mulheres cordelistas. Contudo, essas descontinuidades são o que move o 

pensamento de desconstrução, denúncia e construção de outras possibilidades de 

epistemologia de estudo do cordel e de abertura a uma historiografia mais diversa. As 

novas demandas criadas por essas brechas às margens são que possibilitam o 

deslocamento e o questionamento dos cânones que foram e são construídos, nos quais a 

produção de mulheres cordelistas foi rechaçada.  

A obra de Salete, refletindo e produzindo discursos feministas, é 

 

uma tomada de consciência do caráter discursivo, ou seja, histórico-político 

do que chamamos realidade, de seu caráter de construção e produto e, ao 

mesmo tempo, uma tentativa consciente de participar no jogo político e no 

debate epistemológico, para determinar uma transformação nas estruturas 

sociais e culturais da sociedade (Colaizzi, 1992, p. 113). 

 

 

No ímpeto de participar e construir uma outra história do cordel e das mulheres, 

Salete representa e teoriza novas possibilidades de existência de mulheres e de suas 

escritas. Assim, a valorização do discurso como forma de expor e reivindicar demandas 

                                                           
8
 A noção de uma “metáfora ativa” é tomada de empréstimo da teórica Nelly Richard (2002). 
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se configura como maneira de intervenção na historiografia do cordel e na história das 

mulheres, elaborando, ao mesmo tempo, formas locais de resistência discursiva e 

teórica, de modo a reforçar o coro da resistência e da intervenção, articulando teoria e 

prática feminista. 

A crítica feminista que tem se debruçado sobre narrativas silenciadas pela 

historiografia literária oficial e hegemônica ainda não possui muitos estudos sobre 

cordelistas que escrevem nossa história longe da literatura e da história oficiais; bem 

como a crítica literária oficial e hegemônica também não tem se voltado a narrativas da 

oralidade, como cordel, de forma a compreender sua outra história literária. Pensando 

nessas lacunas, buscou-se trazer os versos e as ideias da cordelista Salete Maria, a partir 

da crítica feminista, a fim de colocar na ordem do dia a importância dos estudos de 

gênero e feministas para a construção desse suplemento à história das mulheres e da 

literatura. 

O termo e conceito suplemento é utilizado a partir da noção estabelecida pelo 

filósofo Jacques Derrida (1999), ou seja, aquilo que se soma ao já existente, não sendo 

mero complemento, pois tem a potência de reorganizar tudo que antecedeu à sua 

disposição, produzindo novo sentido ao que antecedeu sua escritura, mas também não é 

um substituto. Dessa forma, a aproximação do cordel à história literária e da produção 

de autoras cordelistas à história do cordel e, consequentemente, da história literária, é 

uma forma de suplementariedade capaz de deslocar e intervir em questões “de valor, 

sociais e culturais, como o objetivo de questionar suas hierarquias discursivas a partir de 

posições laterais e descentramentos híbridos” (Richard, 2002, p. 175). 

Nesse contexto, a obra de Patativa e de Salete é um local de desafio e de 

questionamento que força o muro das hegemonias criadas pelo cânone do cordel e que 

existem fora da canonização institucional e dos artefatos do mercado editorial 

hegemônico.  

Assim, a partir de um mundo a céu aberto, fora dos limites dos gabinetes, 

pretendeu-se pensar sobre literatura, aventurar-se em poéticas a céu aberto, buscar obras 

no barulho mundo, fora de listas, catálogos e cânones literários. Buscou-se a 

possibilidade de experiênciação da diversidade, e não a seleção como forma de 

pesquisa, bem como a possibilidade de realização de uma crítica literária nômade que 

sai dos gabinetes. 
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Vale ressaltar que não se pretendeu recriminar a crítica que se faz hoje, mas 

advogar a possibilidade de se fazer uma crítica diferente e legitima com obras também 

diferentes e legitimas. A diversidade como um valor também de avaliação, ao lado do 

estético e da tradição, que deve ser entendida como várias e não apenas como uma, visto 

que críticas de gabinetes fortalecem o centro e o pensamento hegemônico sobre 

literatura, reforçando o poder de seleção da historiografia literária. Aceitar esse recorte 

implica o estabelecimento de uma única metodologia de seleção de textos e a aceitação 

do poder de seleção do cânone.  

Para terminar, gostaria de apresentar trecho de um poema de Patativa do Assaré, 

o qual diz muito mais do que tudo o que eu disse anteriormente: 

 

Gravador que estás gravando aqui no nosso ambiente? Tu gravas a minha 

voz, o meu verso e o meu repente, mas, gravador, tu não gravas a dor que o 

meu peito sente! Tu gravas em tua fita com a maior perfeição o timbre da 

minha voz e a minha fraca expressão. Mas não gravas a dor grave gravada 

em meu coração. Gravador, tu és feliz e, ai de mim, o que será? Bem só ser 

desgravado o que em tua fita está e a dor do meu coração jamais se 

desgravará! (Carvalho, 2002, p. 54). 
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ENCONTROS E DESENCONTROS: A REPRESENTAÇÃO DO OUTRO EM 

CORDILHEIRA E ESTIVE EM LISBOA E LEMBREI DE VOCÊ  DA COLEÇÃO 

“AMORES EXPRESSOS” 

 

David de Sousa Alves Raposo* 

 

 

Resumo: 

 

A presente comunicação apresenta pesquisa em andamento cujo objeto é a Coleção “Amores Expressos” 

iniciada no ano de 2007. A pesquisa pretende analisar os livros publicados no âmbito da coleção a partir 

da perspectiva da representação do “outro”, na figura do “estrangeiro”. Para tanto, apresenta um histórico 

do projeto literário e leituras dos romances Cordilheira, de Daniel Galera e Estive em Lisboa e Lembrei 

de Você de Luiz Ruffato. 

 

Palavras-chave: Amores Expressos, representação, alteridade, Daniel Galera, Luiz Ruffato. 

 

1. O percurso de um projeto literário 

 

“Dezesseis escritores viajaram para dezesseis grandes metrópoles do planeta 

para cumprir uma missão”. Assim o narrador do trailer da série de documentários do 

projeto “Amores Expressos”
1
 chama a atenção do espectador. A “missão” recebida por 

cada autor é a de ambientar uma história de amor na cidade em que viveu durante trinta 

dias.   

O projeto “Amores Expressos” foi uma experiência inédita no mercado editorial 

brasileiro. Apesar de a produção de livros de encomenda não ser incomum no país, a 

amplitude e o escopo do projeto não tiveram paralelos
2
. Idealizado pelo produtor 

cultural Rodrigo Teixeira em 2007, tinha por objetivo produzir literatura que pudesse se 

desdobrar em roteiros cinematográficos (Cozer, 2011). O projeto tinha uma pretensão 

múltipla: além dos livros, o leitor pôde acompanhar a vivência dos autores em seus 

                                                           
*Mestrando do Programa de Pós-graduação em Literatura e Práticas Sociais, do Departamento de Teoria 

Literária e Literaturas da Universidade de Brasília. E-mail: raposo.david@gmail.com 
1
 A série foi exibida na TV Cultura em abril de 2011. O vídeo citado está disponível em 

<http://www.youtube.com/watch?v=PwPVQ3XpGrI> último acesso em 23/05/2013.  
2
 Entre os muitos exemplos podemos citar a coleção “Plenos Pecados” encomendada pela editora 

Objetiva, A coleção “Literatura ou Morte” pela editora Companhia das Letras, ou ainda a coleção 

“Camisa Treze” produzida pelo mesmo Rodrigo Teixeira Literatura para a editora Ediouro. Essas 

coleções se constituíram de uma série de livros com temática, projeto gráfico e divulgação unificados. 

Não tenho conhecimento de uma série brasileira que, além da publicação, abrangesse a possibilidade de 

produção cinematográfica e de programas para a televisão em sua gênese.  

http://www.youtube.com/watch?v=PwPVQ3XpGrI
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destinos por meio de blogs, atualizados pelos mesmos. Além disso, uma equipe de 

filmagem acompanhou os escritores durante três dias de sua estadia para a produção dos 

documentários citados. Os escritores escolhidos realizaram suas viagens entre os meses 

de abril de 2007 e janeiro de 2008. 

O projeto foi cercado de questionamentos desde a sua gestação. Divulgado em 

uma reportagem de Cadão Volpato (2007) na Folha de S. Paulo, despertou uma celeuma 

no campo literário brasileiro. As críticas, vocalizadas pelo escritor Marcelo Mirisola 

(2007), se centraram especialmente nos critérios de escolha dos autores e na utilização 

de dinheiro público advindo de renúncia fiscal. Os escritores teriam sido escolhidos 

unicamente por sua afinidade com os organizadores do projeto.  É recorrente entre essas 

críticas de que o projeto haveria de privilegiar uma “panelinha” de amigos que garantem 

as melhores “boquinhas”
3
. A utilização de recursos públicos, como era previsto na 

concepção do projeto, para incentivar a produção literária de um grupo específico, sem 

a utilização de critérios transparentes, seria inaceitável. Com o dinheiro do contribuinte, 

fariam um tipo de turismo remunerado. Dada a repercussão negativa pela proposta de 

utilização de recursos públicos, os produtores eximiram-se de utilizar esse meio de 

financiamento (Cozer, 2011). O projeto continuou, custeado pelos seus produtores.  

As discussões levantadas acerca do projeto “Amores Expressos” despertam uma 

reflexão sobre as condições de produção da literatura. Essas discussões se inserem 

dentro da dinâmica de lutas e disputas entre os agentes do campo literário brasileiro, no 

sentido admitido por Pierre Bourdieu para a ideia de campo cultural. De acordo com 

Jefferson Agostini Mello e Ricardo Gonçalves Barreto (2011), a profissionalização do 

mercado para a literatura no Brasil a partir dos anos 1980 possibilitou que certos autores 

pudessem viver de literatura, o que também pode ter reforçado as desigualdades de 

capital cultural e econômico entre aqueles mais bem posicionados na hierarquia do 

campo literário e os demais (p. 25). Desse modo, as animosidades e disputas entre os 

agentes desse campo cultural se acirraram.  

O grupo de escritores escolhidos é heterogêneo, constituindo uma amostra 

significativa do panorama atual da literatura brasileira contemporânea. Segundo o 

escritor Sérgio Rodrigues, ao comentar em 2007 o anúncio do projeto, havia dentre os 

                                                           
3
 Sobre esse assunto, um bom ponto de partida são os comentários dos leitores do blog Todo Prosa 

(Rodrigues, 2007), a maioria criticando o projeto. O autor do post, Sergio Rodrigues, classificou o espaço 

como uma “caixa de ressonância de malucos” (Cozer, 2011).  
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autores escolhidos “alguns inéditos em livro, alguns consagrados, a maioria no meio do 

caminho” (Rodrigues, 2007). O conjunto incluiu escritores como Bernardo Carvalho, 

Luiz Ruffato e Sérgio Sant’Anna, com carreiras já estabelecidas e premiadas há bastante 

tempo, escritores com carreiras em processo de consolidação como Daniel Galera e 

Adriana Lisboa e ainda iniciantes como Cecília Giannetti e Chico Mattoso
4
.  

Seis anos depois (2013), é possível ter uma visão mais distanciada do projeto e 

uma avaliação dos objetivos atingidos. As primeiras notícias divulgadas na imprensa 

previam que os livros previstos seriam publicados em um prazo de quatro anos. Dos 17 

autores do projeto, foram publicados oito livros
5
. Não havia compromisso pela editora 

Companhia das Letras, parceira do projeto, de publicar as obras de todos os escritores
 

(Rodrigues, 2007). A editora, baseada em seus critérios particulares, poderia selecionar 

aqueles que tivessem afinidade com sua linha editorial. Dos autores restantes, 

sabidamente André de Leones teve seu romance recusado pela editora
6
 e Adriana 

Lisboa não teria entrado em acordo para a publicação do livro, tendo o mantido inédito 

(Cozer, 2011). Os sete restantes tem previsão incerta de publicação
7
.   

As obras já publicadas no âmbito da coleção “Amores Expressos”
8
 formam um 

recorte de várias propostas estéticas em articulação da produção ficcional atual. Os 

critérios de seleção segundo João Paulo Cuenca, coordenador do projeto e também 

                                                           
4
 O grupo anunciado continha dezesseis escritores: Antônio Prata (Xangai), Cecília Giannetti (Berlim), 

Daniel Galera (Buenos Aires), João Paulo Cuenca (Tóquio), André de Leones (São Paulo), Amilcar 

Bettega (Istambul), Joca Reiners Terron (Cairo), Adriana Lisboa (Paris), Chico Mattoso (Havana), 

Lourenço Mutarelli (Nova York), (Cidade do México), Antonia Pellegrino (Bombaim), Bernardo 

Carvalho (São Petersburgo), Luiz Ruffato (Lisboa), Marçal Aquino (Roma) e Sérgio Sant’Anna (Praga). 

Marçal Aquino desistiu do projeto, alegando outros compromissos, e para substituí-lo foram incluídos os 

escritores Daniel Pellizzari (Dublin) e Paulo Scott (Sydney), totalizando assim dezessete autores (Cozer, 

2011).  
5
 O site da editora Companhia das Letras lista os seguintes títulos: Daniel Galera - Cordilheira; Bernardo 

Carvalho - O Filho da Mãe; Luiz Ruffato - Estive em Lisboa e Lembrei de Você; Chico Mattoso - Nunca 

Vai Embora; Joca Reiners Terron - Do Fundo do Poço Se Vê a Lua; Sérgio Sant’anna - O Livro de 

Praga: Narrativas de Amor e Arte; João Paulo Cuenca - O Único Final Feliz Para uma História de Amor 

é um Acidente; Paulo Scott - Ithaca Road e Daniel Pellizzari – Digam a Satã que o Recado Foi 

Entendido. Disponível em:  

http://www.companhiadasletras.com.br/busca.php?b_categoria=096&b_filtro=livro, último acesso em 

12/07/2013.  
6
 No último post do seu blog do projeto André de Leones informa ao leitor da recusa do romance pela 

editora. Disponível em <http://blogdoandredeleones.blogspot.com.br/>, último acesso em 24/05/2013.  
7
 Não há um cronograma formal de publicações. O site do projeto não existe mais. As informações dos 

livros só podem ser obtidas por meio de declarações dos autores, pelo anúncio de lançamentos de livros 

na imprensa e internet e pelas informações disponibilizadas pela editora Companhia das Letras.  
8
 É necessário diferenciar o uso dos termos “coleção” e “projeto”. Adotamos o sentido de “coleção 

‘Amores Expressos’” para o conjunto dos livros publicados e utilizamos “projeto ‘Amores expressos’” 

para a totalidade das ações previstas nesse evento.   

http://www.companhiadasletras.com.br/busca.php?b_categoria=096&b_filtro=livro
http://blogdoandredeleones.blogspot.com.br/
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participante foram “afinidade literária, interesse editorial e química com as cidades de 

destino” (Rodrigues, 2007). O grupo pode ser considerado representativo para o estudo 

de algumas tendências atuantes no campo literário brasileiro. É claro que essas não são 

as únicas propostas possíveis, já que o próprio projeto não possuía uma ambição 

totalizante em relação a escolha de autores representativos do campo literário brasileiro. 

Uma ambição desse tipo poderia ser considerada utópica. Uma característica da 

produção ficcional contemporânea é a diversidade, acentuando “uma tendência que 

vinha da década de 1970, de ausência de movimentos, correntes ou filiações estéticas: 

cada um é sua própria escola” (Ruffato, 2013). Desse modo, dada a multiplicidade 

inerente a essa produção, é evidente que autores com propostas estéticas distintas dos 

escritores selecionados para o grupo ficaram ausentes do projeto.   

Mesmo com tal recorte se abre um interessante campo de possibilidades de 

pesquisa. Foram dadas aos autores condições similares de trabalho e de temáticas (o 

amor), o que permite uma comparação entre as abordagens e possibilidades narrativas 

exploradas. Antes de ser um fator limitante, é possível ver uma criativa apropriação 

dessas possibilidades. Para Rosana Corrêa Lobo “a temática do amor, que poderia se 

tornar piegas, como temiam os críticos ao projeto é apenas um mote capaz de se 

desdobrar em inúmeras histórias originais ou não” (Lobo, 2010, p. 40).  

A escolha de cidades estrangeiras para as viagens do projeto (ainda que para um 

dos autores, o goiano André de Leones, tenha tido como destino São Paulo), o reveste 

de um grande significado. A proposta da coleção foi de justamente de colocar os 

escritores fora de seu ambiente cotidiano. Mesmo que por pouco tempo (30 dias), 

tiveram de se colocar na posição de estrangeiro, fora de lugar. Desse modo as narrativas 

produzidas poderiam ser influenciadas por esta condição. 

 

2. A Coleção “Amores Expressos” sob o prisma da poética da alteridade  

A coleção “Amores Expressos” nos permite discutir questões prementes na 

condição contemporânea, como a representação da identidade e da alteridade, noções 

intrinsecamente conectadas.   

A identidade é um conceito em constante questionamento na pós-modernidade. 

Veem-se as identidades pós-modernas como fraturadas, em constante questionamento, 
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múltiplas e em choque com as antigas identidades nacionais, centralizadas e unificadas 

no âmbito das nações modernas. Ainda que possa se questionar se alguma vez existiu 

uma identidade nacional centralizada e unificada, podemos perceber que as mudanças 

aceleradas advindas pela globalização provocam uma nova ressignificação desses 

conceitos identitários, que estão em constante mutação (Hall, 2006, p. 8). As antigas 

noções de identidade que dão lugar e estabilidade ao sujeito estão em transformação. 

Para Stuart Hall, o “sujeito, previamente vivido tendo uma identidade unificada e 

estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas” (p. 12).    

As intensas transformações advindas pela aceleração dos processos globais 

trazem significativas consequências para as noções de identidade. Essas consequências 

se traduzem na desintegração das antigas identidades nacionais, pelos processos de 

homogeneização cultural.  Ao mesmo tempo, surgem conflitos em torno de novas 

identidades construídas em termos “locais” ou “étnicos” ou “particularistas”, ou ainda 

surge um impulso para a construção de novas identidades, “híbridas” (p. 69).  Como 

afirma Kathrin Woodward, “as mudanças e transformações globais nas estruturas 

políticas e econômicas do mundo contemporâneo colocam em relevo as questões de 

identidade e as lutas pela afirmação e manutenção das identidades nacionais e étnicas” 

(Woodward, 2000, p.24).  

A literatura se coloca no centro dessas questões tão presentes, uma vez que a 

própria construção das identidades é intrinsecamente relacionada à representação. A 

própria construção das ideias de identidades nacionais se formou por meio de narrativas. 

O ethos do nacionalismo se apoia, de acordo com Edward Said em “uma história 

amarrada de modo seletivo numa forma narrativa: todos os nacionalismos tem seus pais 

fundadores, seus textos básicos, quase religiosos, uma retórica do pertencer, marcos 

históricos e geográficos, inimigos e heróis oficiais”. (Said, 2003, p. 49) A identidade 

nacional, na clássica formulação de Benedict Anderson, é uma “comunidade 

imaginada”.  

A construção da identidade é uma narrativa e, por conseguinte, fortemente 

associada à literatura. As obras literárias são veículos privilegiados de construção de 

identidade. Como no romantismo e seu projeto de elaboração de uma literatura nacional. 

Ao mesmo tempo em que constrói uma identidade a literatura também busca representar 
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o “outro”. A identidade é relacional. Como coloca Zilá Bernd “a identidade é um 

conceito que não pode afastar-se do de alteridade: a identidade que nega o outro, 

permanece no mesmo (Bernd, 1992, p. 17). Excluir o outro leva à visão especular que é 

redutora: é impossível conceber o ser fora das relações que o ligam ao outro.” (Bernd, 

1992, p. 17, grifo da autora) As identidades se formam em relação a outros referentes, 

na qual a metáfora do espelho é bastante apropriada: “a consciência de si toma sua 

forma na tensão entre o olhar sobre si próprio - visão do espelho, incompleta - e o olhar 

do outro ou do outro de si mesmo - visão complementar” (p.17).    

Tradicionalmente a literatura brasileira está mais preocupada com um dos lados 

da construção da identidade, ao continuamente questionar a definição de uma identidade 

nacional. O olhar está continuamente sobre si, o brasileiro, pela busca de uma definição 

de “brasilidade”. Para Rita Olivieri-Godet,  

 

A produção romanesca brasileira não tem por tradição a travessia das 

fronteiras nacionais. Pelo contrário, apresenta-se autocentrada, voltada para o 

questionamento da formação histórica da nação, expondo as relações de força 

que determinam a construção de projetos identitários diversos e antagônicos 

(Olivieri-Godet, 2007, p.235).  

 

É a partir da representação do estrangeiro, por meio de um jogo de oposições e 

semelhanças, que uma identidade nacional pode se construir.  Segundo Tatiana 

Capaverde (2007), o estrangeiro é “o outro do familiar, o estranho; o outro do próximo, 

o distante, o que não faz parte, o que é de outra parte.” (Capaverde, 2007, p. 249). 

Mesmo fragmentadas, as identidades ainda se sustentam, em parte, por esse componente 

nacional da sua construção. 

Não é possível negar a existência de certa tendência recente de romances 

ambientados em países estrangeiros como, por exemplo, Mongólia de Bernardo 

Carvalho ou Budapeste de Chico Buarque, que precede a coleção “Amores Expressos”. 

Porém, a coleção ganha originalidade no sentido que, desde o seu anúncio, tem na 

representação de culturas estrangeiras como característica central. É intencional a ideia 

de que autores devessem tentar representar em suas obras a cultura local de seus 

destinos e os seus habitantes, ao terem que ambientar suas tramas nas cidades para onde 

viajaram. Ao mesmo tempo, como viajantes, os autores também se veem na condição de 
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estrangeiro nesses lugares. É nesse entrelugar que essa literatura será produzida, se 

lançando como uma tentativa consciente de travessia de fronteiras.  

As questões colocadas por esta pesquisa centram-se na representação do 

estrangeiro na coleção “Amores Expressos”. Partimos do pressuposto que cada obra, ao 

seu modo, desenvolve uma própria “poética da alteridade”, ao representar o “outro”. 

Assim, “as narrativas que abraçam a poética da alteridade se articulam em torno da 

possibilidade de nos reconhecermos no Outro, de descobrirmos, ao sermos confrontados 

a modos de alteridade perturbadores, os limites do irreconciliável que está em nós.” 

Olivieri-Godet, 2007, p.237). Buscamos ver, nas obras da coleção, e em diferentes 

níveis como se constrói essa poética. 

Essa etapa inicial de trabalho da pesquisa se foca nos romances produzidos por 

Daniel Galera e Luiz Ruffato, que, respectivamente, visitaram Buenos Aires e Lisboa no 

âmbito do projeto e que, juntamente com Bernardo Carvalho, foram os primeiros 

autores a publicar seus romances da coleção, entre 2008 e 2009.  Esses livros 

apresentam muitas similitudes e particularidades na representação do estrangeiro.  

Poderíamos situar esses romances em polos distintos do campo literário 

brasileiro, sendo o romance de Daniel Galera como representante de “uma literatura 

mais preocupada com o próprio fazer literário, que sem marcas regionais ou nacionais 

aparentes, possui igualmente uma ambição cosmopolita” (Mello e Barreto, 2011, p. 27), 

enquanto o romance de Luiz Ruffato como representante de uma “literatura que guarda 

relações mais evidentes com a realidade social e com discursos não literários, como o 

discurso sociológico e político” (p. 28). 

 

3. Cordilheira e a alteridade mediada pela ficção 

Em 2007, Daniel Galera, que tinha na época 28 anos, era visto como uma 

“revelação” da literatura nacional. No ano anterior havia publicado Mãos de Cavalo, 

romance bastante elogiado pela crítica. Galera havia iniciado sua carreira publicando em 

um fanzine que circulava exclusivamente na internet, o Cardosonline, blogs, e depois 

migrado para os meios tradicionais de publicação.  

Cordilheira foi seu quarto livro e terceiro romance. O romance conta a história 

de Anita, uma escritora em severas dúvidas com a carreira, e que vê a oportunidade de 

uma guinada radical em sua vida ao ser convidada para o lançamento da tradução do seu 
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único livro na Argentina. Buenos Aires surge como um lugar onde ela pode repensar 

sua vida até então, marcada pelo suicídio de uma amiga próxima, a morte do pai e os 

seus desejos intensos de maternidade, negados de forma veemente pelo seu 

companheiro, Danilo, que não deseja um filho com ela. Anita tem a sua trajetória 

transformada ao se envolver com José Holden, um escritor argentino participante de 

uma “confraria literária” sui generis cuja visão de literatura de seus participantes 

indistingue ficção e realidade.  

Exceto pelos curtos prólogo e epílogo, contados por um narrador onisciente, o 

livro é narrado em 1
a
 pessoa. Toda a trama se passa a partir do momento que Anita 

embarca no avião para Buenos Aires, e, por meio de recursos a memória, conta as 

razões para sua “fuga”. Anita é uma narradora habilidosa, tem o domínio da palavra 

escrita. O fazer literário é essencial para Cordilheira. Toda a história gira em torno da 

literatura, desde o motivo que leva Anita a Buenos Aires, até o seu envolvimento com 

os demais personagens da trama, também escritores.  

É dado a entender pelo livro que Anita pertence a uma classe média, e suas 

economias, o aluguel de um pequeno apartamento e o adiantamento recebido pela 

tradução do livro (Galera, 2008, p.24), lhe permitiriam viver com tranquilidade por 

algumas semanas em Buenos Aires (p. 29).  

A primeira referência ao estrangeiro no romance dá uma ideia das suas 

expectativas dessa viagem. Anita possui um estereótipo claro do argentino, um cafajeste 

latino violento, ao visual característico, ao cosmopolitismo, e certo charme boêmio dos 

argentinos,  

 

“a de um homem meio narigudo, magro e atlético, com corte de cabelo estilo 

mullet, a barba por fazer, cheirando a cigarro, sussurrando cafajestadas em 

castelhano e despindo seu belo casaco de lã imitado de alguma grife nova-

iorquina para então montar em cima de mim e meter com força até esporrear 

o colo do meu útero e então desaparecer da minha vida” (p. 15).   

 

Anita se sente desconfortável com a imagem de escritora que lhe é atribuída. Ela 

não se reconhece no livro que escreveu e não vê motivos para escrever. Seu único 

romance, Descrições da Chuva, escrito no fim da sua adolescência conta a historia de 

uma adolescente que se apaixona por um homem mais velho partiu do desejo de buscar 

entender a si mesma e a ausência de sua mãe, que morreu no parto dela. Ela odeia esse 
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livro. Agora, seu único desejo é o de maternidade, “ser a mulher de um homem” (p. 27). 

Esse desejo é incompreendido pelas suas amigas, e o suicídio de uma delas Alexandra, é 

a razão que lhe resta de passar algum tempo em Buenos Aires. Ter um filho se torna 

praticamente uma compulsão e é isso que orienta as ações de Anita.  

Buenos Aires não provoca um sentimento de estranhamento a Anita. A 

arquitetura neoclássica afrancesada (p. 32) e as dificuldades iniciais de entender a língua 

(p. 34) lhe dão certeza que está em outro país, mas não se mostram impeditivos a sua 

adaptação ao novo ambiente. O sentimento que mais presente na sua estadia é o da 

solidão profunda, agravada com o rompimento voluntario dos laços que a ligam a vida 

deixada no Brasil. A arquitetura imponente da capital portenha, os ares europeus,  

 

“só faziam agravar minha [de Anita] sensação de abandono numa cidade que 

tentava todo o possível para me mimar com passeios públicos generosos, 

gente bonita e elegante, comida deliciosa e barata, livrarias aconchegantes e 

fatias de torta de chocolate com doce de leite que pareciam ter meio quilo e 

me deixavam enjoada na quinta garfada” (p. 55).  

 

A cidade turística, não dá a Anita conforto emocional, apenas as várias 

comodidades proporcionadas pelo consumo. Anita não busca experimentar o contato 

com a cultura local, fora do circuito turístico, vive apenas a solidão. Ela se vê “separada 

de todos - pela distancia geográfica, pela morte, pela variedade muito particular de 

autismo que me impedia de acreditar na possibilidade de conhecer gente nova nesse 

pedaço de mundo na qual tinha me enfiado” (p. 61). Os contatos com os argentinos são 

apenas casuais.  

Sua experiência com a cidade é ressignificada quando reencontra José Holden, 

um ouvinte na palestra de lançamento do livro. Até então a cidade tinha sido uma 

experiência entediante para Anita. Os dois começam a se encontrar com frequência, o 

que percebemos posteriormente que era plano de Holden se envolver com ela. Anita 

entra no jogo e decide deixar-se envolver com José. É em uma casa de Tango onde os 

dois ensaiam uma dança, que Anita se livra da tensão provocada pela solidão e se sente 

confortável. Os dois logo passam a morar juntos. A partir daí, outra cidade se revela 

para a protagonista. A casa de Holden fica em “Palermo Viejo”, fora dos circuitos 

turísticos tradicionais. A vida noturna, em botecos sórdidos é completamente distinta 

daqueles anteriormente visitados.  
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Além de Holden, o grupo de amigos que o circunda se torna outra dimensão do 

contato de Anita com os estrangeiros. É um grupo bastante intrigante. Anita reconhece a 

estranheza desses amigos. Todos haviam lido o livro dela. Holden, Juanjo, Silvia, 

Pepino e Vigo se reúnem devido a uma visão muito particular de literatura. Seus nomes 

não são reais, suas identidades são tomadas dos personagens dos livros que um dia 

escreveram. O nome real de José Holden é Diego Parisi. Eles desempenham papéis, e 

buscam alcançar os destinos dos personagens imaginados. Mesmo os mais terríveis. 

Buscavam uma “equivalência perfeita entre o imaginado e o vivido” (p. 120). A 

literatura se intercala como o modo possível de interpretação da realidade, e o meio pelo 

qual a vida desses atores se pauta. Para Anita, aquele grupo demonstrava ser “o tipo de 

gente que leva a literatura a sério demais, que só consegue pronunciar essa palavra 

como se ela tivesse inicial maiúscula” (p. 89). 

A alteridade se constrói então na tensão entre a visão do grupo de escritores 

argentinos e sua ideia de literatura imbricada ao tecido da realidade e o distanciamento 

de Anita, que impõe um distanciamento da própria literatura. Para esses argentinos toda 

a literatura é apenas uma expressão do seu autor, por mais que tente disfarçar, Holden 

afirma que qualquer escritor “apenas elabora tudo o que gostaria de viver, as pessoas 

que gostaria de ser, o mundo como ele apenas enxerga” (p. 90).  O livro de Anita, que 

ela despreza, é assumido por Holden e seus amigos como uma expressão fiel do seu 

íntimo. Anita ainda expressa que é possível “colocar-se no lugar dos outros” (p. 90), 

mas evita entrar em conflito e finge adotar a postura do grupo. Ela resolve assumir o 

papel esperado da parte dela e se integrar apenas para concretizar o seu desejo de ter um 

filho. Assim, a tensão do romance se constrói nessa duplicidade.    

No seu desejo de ser mãe, Anita embarca na identidade fictícia de seu livro.  O 

romance se encerra
9
 com a sugestão de que a protagonista, Magnólia, poderia ter 

empurrado o seu amante, um professor de curso pré-vestibular, de um penhasco. Holden 

busca reconstruir essa cena na Cordilheira dos Andes, no extremo sul argentino. José 

Holden, personagem criado e interpretado por Diego Parisi tem um destino trágico. No 

livro, o personagem é sacrificado em um ritual de uma religião inventada por ele 

                                                           
9
 Durante a participação de Anita na Feira do Livro de Buenos Aires, ela escolhe ler o último capítulo do 

livro para a plateia. No trecho lido, o leitor de Cordilheira acompanha a trajetória de Magnólia em 

Descrições da Chuva. Galera se apropria de um expediente comum em Jorge Luís Borges, por exemplo, e 

suas inúmeras referências a livros fictícios.   
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mesmo. Urge concretizar esse destino, crê Diego-Holden e é Anita-Magnólia que deve 

fazê-lo, empurrando-o do alto da cordilheira. Determinada, Anita resolve fazer o seu 

desejo. Seria “uma troca justa”, a da gravidez dela pela morte desejada.  

Anita engravida de Holden. Porém, não consegue empurrá-lo do penhasco no 

ritual. No momento que o grupo está no lugar escolhido, a montanha de Cerro Bonete 

em Ushuaia, ela desiste de fazer o combinado e simultaneamente sofre dores que 

prenunciam o aborto. Holden se joga mesmo assim.  

A experiência argentina de Anita se encerra nesse momento. Ela retorna ao 

Brasil, mas não para seu relacionamento anterior com Danilo. A experiência a 

transformou. Mesmo não tendo realizado o desejo intenso de ter um filho, não nos 

parece a mesma mulher que retornou. A ficção levada às últimas consequências pelo 

grupo de escritores argentinos ganha uma assustadora presença na realidade, com uma 

morte. Na trama proposta por Daniel Galera, não é a incompreensão ou estranhamento 

com a Argentina que transforma Anita, mas o relacionamento com esse grupo de 

escritores estrangeiros e sua concepção radical de literatura. Eles são os outros, uma 

alteridade irredutível.   

 

4. Estive em Lisboa e Lembrei de Você e a identidade do imigrante 

Luiz Ruffato, quando do anúncio do projeto, era um escritor com uma carreira 

consolidada no panorama literário brasileiro. Autor de Eles Eram Muitos Cavalos, de 

2001, um romance inovador e ganhador de prêmios significativos
10

, além de volumes de 

poesia e contos.  

O livro de Ruffato para a coleção, Estive em Lisboa e lembrei de você, é narrado 

em forma de depoimento por Sérgio um mineiro que narra a sua emigração de 

Cataguases para Portugal. Sergio tinha um emprego decente de operário em Cataguases 

e vivia com sua mãe uma vida modesta. Ele engravida Noemi, sua vizinha, com quem 

manteve um relacionamento rápido. Porém, mas que devido a pressões familiares é 

obrigado a se casar. O casamento com Noemi logo desanda, “tinha ‘ideia fraca’” 

(Ruffato, 2009, p. 24), desestabilizando Sergio. Os dois se separam, e o pagamento da 

                                                           
10

 O romance Eles Eram Muitos Cavalos foi vencedor dos prêmios Machado de Assis da Fundação 

Biblioteca Nacional de 2001, O prêmio APCA 2001 e recebeu  menção especial no prêmio Casa De Las 

Americas do mesmo ano.   
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pensão alimentícia para o filho Pierre, se torna mais um problema que tem que lidar. A 

isso se acrescenta a morte da mãe, que talvez tenha sido acelerada pelas constantes 

brigas com a família da ex-esposa. Ele perde seu emprego, e sem oportunidades, vê na 

emigração para o “estrangeiro” a possibilidade de acumular dinheiro e ascender 

socialmente.  

Luiz Ruffato escolhe para estruturar a sua narrativa acompanhar a trajetória de 

um único personagem, que narra em 1ª pessoa sua historia desde as causas de saída do 

Brasil e a sua vida no país estrangeiro. Sérgio porem não narra a sua historia como em 

um romance tradicional.  Como nos é informado em uma nota assinada por “L.R.” no 

início de Estive em Lisboa
11

, a história é narrada por meio de um depoimento 

ficcionalizado, “minimamente editado” (p. 14) e que possui fortes marcas de oralidade. 

Ele pertence a outro universo, o das classes populares, longe do mundo intelectual. 

Sérgio não possui referencias culturais de outro país, exceto pelos cigarros 

importados John Player Especial que uma vez ganhou de um vendedor de uísque em 

São Paulo (p. 17). Retrospectivamente, Sérgio acha que “naquele dia, pela primeira vez, 

me roeu uma vontade danada de viajar pra-fora, invejoso da ladinice do fulano” (p. 17). 

O cigarro, aliás, possui uma função importante no romance. Sérgio estrutura sua 

narrativa memorialística em dois momentos distintos: como deixou de fumar e como 

voltou. Para ele, sua vida antiga sai dos trilhos precisamente quando ele decide a parar 

de fumar. A partir daí, organiza sua narrativa memorialística em uma sequencia de 

rupturas: o cigarro, ao perder o emprego e a mãe e os problemas irreconciliáveis com 

Noemi. Em suma, a quebra dos laços que o amarram ao Brasil.  

Perguntado sobre o que faria da vida naquela situação, Serginho
12

 responde, 

irrefletidamente, que iria para o estrangeiro. Seu Oliveira, dono de um bar, acaba dando 

a Sergio o impulso que faltava ao indicar Portugal como uma espécie de Eldorado 

moderno: 

 

‘O caminho é Portugal’, e, diante da admirada plateia, decantou as 

maravilhas do país para onde todo mundo estava seguindo, e que, se mais 

novo até mesmo ele voltava, ‘O momento é de reconstrução’, dinheiro não 

era problema, falta mão-de-obra, e os portugueses andam assoberbados, 

                                                           
11

 Devido ao longo título, passaremos a nos referir a sua forma abreviada.  
12

 Sérgio é também referido no romance pela alcunha de “Serginho” geralmente utilizada pelos familiares 

e conhecidos.  Quando passa a viver em Portugal, seus compatriotas geralmente se referem a ele pelo 

diminutivo. Nessa comunicação nos utilizaremos dos dois nomes dependendo do contexto usado na obra.   
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‘Escolhendo serviço’, e sobram oportunidades pros brasileiros e pros pretos 

(que é como eles chamam as pessoas de cor) (p. 25). 

 

As maravilhas narradas por Seu Oliveira acabam formando a imagem que Sergio 

constrói de Portugal. Seus pensamentos se ocupam do retorno glorioso ao bairro. Dá 

como certo que ao retornar se tornaria membro da elite de Cataguases, um “bambambã” 

(p.33). O otimismo contamina todos ao seu redor. Antes de viajar Sérgio começa a ser 

assediado para comprar imóveis com o dinheiro que seria conquistado no exterior.  

Nada mais descolado da sua realidade. A viagem para Lisboa se dá em um 

contexto de premente necessidade e penúria financeira. Ele viaja apenas com uma 

quantia poupada (“a rapa-do-tacho do Fundo de Garantia”) e parte recebida da única 

herança da mãe, a venda da metade de uma pequena casa para sua irmã, Semíramis.  

Na irônica expressão de Silviano Santiago, Sérgio é um legitimo representante 

do “cosmopolitismo do pobre”, e vive um novo tipo de desigualdade social pós-

revolução industrial e transnacional, onde para suprir de mão-de-obra barata para as 

grandes metrópoles do mundo desenvolvido e graças às facilidades advindas da 

democratização dos meios de transporte, abrem-se as possibilidades de emigração, 

clandestina. Nas metrópoles pós-modernas do mundo desenvolvido, “o fluxo de seus 

novos habitantes é determinado em grande parte pela necessidade de recrutar os 

desprivilegiados do mundo que estejam dispostos a fazer os chamados serviços do lar e 

de limpeza e aceitem transgredir as leis nacionais estabelecidas pelos serviços de 

migração” (Santiago, 2004, p. 51). 

Lisboa é um lugar muito hostil ao imigrante clandestino. Sérgio se encontra 

desamparado e desorientado. O frio, o mau humor dos portugueses, a sensação de 

“velhice” provocada pela arquitetura antiga compõe um cenário de desolação para esse 

personagem. O medo da deportação também é bastante presente. 

Há uma ampla gama de personagens com os quais Sergio mantém contato. Ele 

transita entre o mundo dos portugueses e o mundo dos imigrantes, que salvo poucas 

situações, são muito pouco inter-relacionados. Dentre os portugueses, pela condição de 

brasileiro, Sérgio é tratado desde a franca hostilidade como pela dona da pensão na qual 

se hospeda, Dona Palmira, a até com alguma simpatia, como com o Seu Carrilho, que 

viveu no Brasil. Persiste porem a representação negativa dos portugueses em relação 

aos brasileiros, como quando no tasca,  Serginho é ridicularizado por causa de seu 
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estranho modo de falar pelo grupo de portugueses liderados pelo Poeta, “Daí, todas as 

vezes que me via, requeria que eu palestrasse um pouquinho com o pessoal para escutar 

o meu acento e se divertir, ‘Estes brasileiros!’” (Ruffato, 2009, p. 51).  

Entre os imigrantes de outras nacionalidades a convivência não é mais fácil. A 

disputa pela sobrevivência é brutal e solitária. Um angolano, Baptista Bernardo, que 

perdeu a perna durante a guerra civil e é obrigado a tolerar a prostituição da própria 

mulher para se sustentar sequer lhe dirige a palavra, (p. 54) um guineense, Nino, colega 

de trabalho de Sérgio na taverna, só recebe trabalhos pesados e é “tratado aos pontapés” 

(p.57). Sérgio consegue um emprego de garçom em um restaurante no Bairro Alto, e é 

com Anatólio, um ucraniano, que se torna alterego de Serginho, que essa competição se 

torna mais evidente. O ucraniano é garçom também, mas fala várias línguas estrangeiras 

e acaba ganhando a maior parte das gorjetas deixadas pelos clientes do restaurante. 

Edward Said alude a esse sentimento como a condição ciumenta do exílio:  

 

O que você consegue é exatamente o que não tem vontade de compartilhar, e 

é ao traçar linhas ao seu redor e ao redor de seus compatriotas que os 

aspectos menos atraentes de estar no exílio emergem: um sentimento 

exagerado de solidariedade de grupo e uma hostilidade exaltada em relação 

aos de fora do grupo, mesmo aqueles que podem, na verdade, na mesma 

condição que você (Said, 2003). 

 

Com o emprego, Sérgio sonha em tomar o lugar de Anatólio e assim acumular 

mais dinheiro. A ocupação o permite retomar os sonhos de economizar dinheiro e 

retornar ao Brasil. Um dia, na zona de meretrício conhece Sheila, uma prostituta 

brasileira. Ela, vinda do interior de Goiás revela ter os mesmos desejos de Sérgio. A 

condição de prostituta a marginaliza ainda mais, estigmatizando, impedindo o acesso ao 

almejado emprego de vendedora nos bairros ricos de Lisboa, ela que passava as tardes  

 

rodando as montras, cobiçando o trabalho das empregadas de loja, 

invejando as europeias esverdeadas de tão brancas, a japonesada só-sorrisos, 

arrastando sacolas entupidas de trens caríssimos, mas nem arriscava, o 

passaporte irregular, visto de turista, se pega, deportavam ela, sem ai nem ui 

(Ruffato, 2009, p. 67).  

 

Com Sheila, as muitas andanças revelam uma interessante Lisboa, agora 

ressignificada, repleta de lugares agradáveis e potencialmente românticos, que 
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provocam nele sensações infantis e alegres. O tortuoso relacionamento amoroso entre os 

dois não chega, no entanto, a se consolidar.  

A experiência com a linguagem proposta por Luiz Ruffato no livro indica a 

relação de Sergio com a experiência da alteridade. À linguagem marcada pelo sotaque 

mineiro vão se incorporando palavras e expressões lusitanas que estão destacadas do 

texto, em negrito, e que durante a narrativa vão transformando o vocabulário do 

personagem. A linguagem de Sérgio se torna um híbrido entre o modo de falar 

português e o brasileiro.   

Porém, esse movimento da linguagem não denota a assimilação de Sérgio. Ele 

continua sendo um imigrante clandestino. Em um pedido desesperado de Sheila, 

concorda em “penhorar” seu passaporte com um agiota angolano, para garantir a ela 

uma quantia para quitar uma dívida. As possibilidades de retorno se tornam obscuras.  

Sua situação se complica ainda mais quando Seu Peixoto, dono do restaurante, o demite 

para contratar outro ucraniano em seu lugar, sugerindo, com meias palavras que estes 

imigrantes são mais úteis porque sabem varias línguas, tem melhor formação e querem 

começar uma vida nova enquanto os brasileiros sempre querem voltar, assim, conclui, 

“’Feitas as contas’ na ponta do lápis, mais sensato contratar um leste-europeu, e além 

disso, ‘Não te ofendas, pá’, os fregueses preferem ser atendido por um gajo louro de 

olhos azuis” (p. 81).  

Rodolfo, também imigrante, resume a situação precária “’Nós estamos lascados, 

Serginho’, aqui em Portugal não somos nada, ‘Nem nome temos’, somos os brasileiros, 

‘E o que é a gente no Brasil?’, nada também, somos os outros’ (p.78). O imigrante não 

encontra lugar, é um estranho. Sérgio, sem passaporte, tem possibilidades reduzidas de 

retorno ao Brasil. Deixa a pensão e passa a trabalhar como ajudante de pedreiro em uma 

obra.  O único conforto que não é negado a Sérgio, é o de poder comprar um “maço de 

SG, um isqueiro” e voltar a fumar.  

 

5. Conclusões 

A análise desses dois romances publicados na coleção “Amores Expressos” 

denota que os autores escolheram problematizar a relação com o estrangeiro de 

maneiras distintas. A primeira leitura é em relação a sua forma. Tanto Daniel Galera 

como Luiz Ruffato estruturam suas narrativas de forma acompanhar a trajetória de um 
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único personagem, desde as causas de saída do Brasil e a sua nova vida no país 

estrangeiro. Porém, essas narrativas são contadas ao leitor de formas diferentes. 

Daniel Galera se vale de uma narrativa centrada na metalinguagem. Sobre o 

papel da ficção em um mundo “real” é o foco. Seus personagens estão imersos nas 

possibilidades de representação do outro na literatura. Em Cordilheira, o outro é a 

própria literatura e sua capacidade de representação do real. A literatura é para o grupo 

de escritores argentinos a própria realidade, enquanto Anita busca uma existência 

autêntica onde a literatura não é algo que precisa ser levado tão a sério.  

Estive em Lisboa é centrado nas relações sociais do imigrante com o país no qual 

escolheu para buscar melhores condições de vida. O outro é, no caso de Sérgio, os 

portugueses e os outros imigrantes. Suas dificuldades são semelhantes ao de muitos 

imigrantes que tentam fazer essa travessia. Ruffato busca representar a difícil inserção 

do imigrante nesse mundo novo. A construção identitária do imigrante é precária.  

Os romances procuram representar contextos sociais bastante diversos. Enquanto 

que o próprio sustento quase nunca é uma preocupação para Anita durante o romance 

(exceto quando suas economias escasseiam e ela se muda para a casa de José Holden), 

para Sérgio é a única coisa que importa. Anita é uma representante de uma classe média 

paulista, educada e que possui oportunidades que foram negadas a Sérgio, operário, de 

origem popular. As experiências de linguagem propostas no livro de Ruffato tentam 

recuperar o modo de falar da região e da classe do seu protagonista. Na obra de Galera, 

não se observa essas experimentações. Por já ser escritora, Anita, pode se valer de um 

registro mais “literário” para narrar sua história, o que se apresenta verossímil no 

contexto do romance.  

Os personagens dos dois romances acreditam em seus planos iniciais que a 

experiência fora do país teria um caráter provisório. Porém, apenas Anita vislumbra o 

retorno ao Brasil, após o período de poucos meses em que vive na Argentina. Esse 

período a transformou, ela não admite voltar à vida que tinha antes da viagem. Sergio, 

como imigrante clandestino, vê cada vez mais distante a possibilidade de retorno. Seis 

anos e meio desde que parou de fumar (p. 83), trabalha precariamente de ajudante de 

pedreiro em uma obra, sem passaporte e sozinho.  

O “amor expresso” previsto no projeto é trabalhado de maneiras semelhantes 

pelos dois autores. Nos dois romances, a relação amorosa acaba dando ao personagem 
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uma nova compreensão da sua nova cidade. Desenvolve-se um processo de 

ressignificação dessas cidades. Anita descobre possibilidades de vivência em Buenos 

Aires distantes da homogeneidade da cidade turística e Sérgio vislumbra outra Lisboa, 

não tão hostil, onde a condição do exílio pode ser momentaneamente mitigada.  

Dito isso, este trabalho está em condição de work in progress e as discussões 

serão enriquecidas com a incorporação dos outros livros publicados na coleção “Amores 

Expressos”.  
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A CONSTRUÇÃO DE UM NOME DE AUTOR: ANDRÉ SANT’ANNA 

 

Débora Molina

 

 
Resumo: 

 

O presente texto consiste em um breve comentário sobre a recepção crítica à obra de André Sant'anna, 

autor da literatura brasileira contemporânea. No âmbito da pesquisa desenvolvida na iniciação científica, 

pretendemos avaliar se é possível mapear um projeto de carreira, considerando ao mesmo tempo a 

inserção mais ampla do autor no campo literário e a trajetória de formação de uma voz literária, de uma 

marca autoral, de um 'estilo' próprio a André Sant'Anna. Deste modo, considerando a recepção crítica à 

obra do autor como um importante espaço de legitimação, efetuaremos uma análise da polêmica em torno 

do lançamento do mais recente romance do autor, O Paraíso é bem bacana, considerando a repercussão 

da resenha ao livro escrita por Jerônimo Teixeira e publicada na Revista Veja, e a  recepção crítica ao 

romance na esfera acadêmica mais formal, analisando o ensaio O Paraíso é bem bacana: A última 

“Teogonia às avessas” de André Sant’anna de Ângela Dias com o objetivo de mapear a formação de 

juízos de valor sobre a obra, que não alcança unanimidade crítica quando se trata de considerar o valor do 

romance como literatura.  

 

Palavras-chave: André Sant’anna, campo literário, crítica literária. 

 

 

Conhecido por escrever uma literatura hiperrealista, André Sant’Anna, autor da 

literatura brasileira contemporânea, tornou-se peça polêmica dentro do campo literário 

brasileiro. É sabido que o distanciamento do usual nos causa estranhamento. No campo 

literário não é diferente. A crítica cumpre seu papel e quando parece se render 

excessivamente aos valores estabelecidos, acaba por gerar grande polêmica em torno 

dos autores chamados “transgressores”, quando questiona a legitimidade da linguagem, 

às vezes, excessivamente coloquial e chula, como é o caso da literatura produzida pelo 

autor escolhido como objeto de comentário desse texto. 

Ao optar por escrever conforme a música ideal para cada um, como o próprio 

autor costuma dizer, André Sant’anna se distancia da norma padrão, utilizando um 

estilo próprio, muito coloquialismo, palavrões e a freqüente estratégia da repetição de 

termos. Desde seu primeiro livro, Amor (1998), o caminho escolhido pelo autor foi na 

contramão do esperado pela crítica. Tendo sido publicado por uma pequena editora e 

com recursos próprios do autor, Amor foi, ainda assim, capaz de alcançar alguma 

repercussão no campo literário, pois alguns críticos o apoiaram elogiando e indicando 

sua obra como inovadora para a literatura brasileira. É o caso do também autor de 
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literatura brasileira contemporânea, Bernardo Carvalho, ao resenhar o segundo livro do 

autor, Sexo (1999):  

André Sant'Anna, 34, é de longe a melhor coisa que poderia ter acontecido à 

literatura brasileira nos últimos anos. Como costuma ocorrer nesses casos, 

seu primeiro livro, "Amor", lançado em 98 pelas Edições Dubolso, de 

Sabará, foi ignorado pela grande maioria, a começar pelos livreiros que se 

recusam a expor em suas pilhas o que é estranho aos olhos do mercado. 

(1999) 

 

Em muitas entrevistas, o André Sant'Anna fala sobre o processo de criação de 

suas obras e de que maneira se tornou escritor. No encontro “Interrogações”, promovido 

pelo Banco Itaú no ano de 2004, Sant'Anna fala sobre a aversão que tem à ideia formada 

sobre o que significa “ser escritor”. Filho de Sérgio Sant’anna, André afirma lembrar-se 

muito bem do sofrimento e da angústia de seu pai quando estava escrevendo. Amor 

demorou cerca de 10 anos para virar livro. O próprio autor afirma que em 1988 escreveu 

algo que pretendia que fosse um romance, mas logo teria percebido que se tratava 

apenas de “um diário de um corno” (2003, p. 5). Após passar por uma revisão, e 

considerar que a narrativa ganhava um tom excessivamente autobiográfico, o autor 

retirou o “eu” da história, e ganhou a aprovação de seu pai que encaminhou o livro para 

a editora Relume Dumará. Apesar de receber um parecer positivo, o consultor não 

recomendou a publicação do livro, dizendo que “não era um livro o qual via nas 

prateleiras de livrarias, a não ser que se tratasse de alguma coleção de obras 

diferenciadas” (2003, p. 5). Mesmo sem conseguir publicação, André envia seu livro 

Amor para uma pequena editora, a Dubolso, mas acaba por pagar pela sua editoração, 

lançando 500 exemplares do pequeno romance no mercado literário. 

Desde sua primeira obra, a repetição de termos e frases é uma constante, 

reproduzindo um efeito realista do cotidiano das grandes cidades, a rotina freqüente, o 

estereótipo de cidadãos urbanos.   

 

O Jovem Executivo De Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaranjadas, 

depois de tomar banho, vestiu uma roupa jovem comprada na boutique de 

roupas jovens onde a Vendedora De Roupas Da Boutique De Roupas Jovens 

trabalhava, passou pela sala do apartamento onde morava com seus pais e se 

despediu de seu pai e de sua mãe. O Jovem Executivo De Gravata Vinho 

Com Listras Diagonais Alaranjadas, vestindo  uma roupa jovem comprada na 

boutique de roupas jovens onde a Vendedora De Roupas Da Boutique De 

Roupas Jovens trabalhava, falou para o seu pai e para sua mãe: 

- Estou saindo. Vou jantar com minha Noiva Loura Bronzeada Pelo Sol, e 

não tenho hora para chegar. (SANT’ANNA, 1999, p. 35). 
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Essas características conceituaram o autor como inventor de um estilo próprio, 

marcado pela escrita mecânica, que imita uma linguagem débil que ataca a 

“imbecilidade” da realidade, conforme comentou Bernardo Carvalho (1999). No 

entanto, essa mesma “estilística própria” capaz de arrancar elogios de críticos 

conceituados, como Bernardo Carvalho, Flora Sussekind, Luís Costa Lima, foi 

apontada como negativa por parte de uma outra parcela de críticos. 

A partir de agora então, gostaria de me deter especificamente no comentário 

sobre a recepção crítica à obra de André Sant'anna, considerando-a um importante 

espaço de legitimação de sua carreira como autor. 

O modo de escrever de André Sant’Anna, que tinha sido muito elogiado quando 

publicou  Amor e Sexo, foi encarado de maneira mais polêmica pela recepção crítica 

quando O Paraíso é bem bacana foi lançado. Muitas resenhas negativas foram 

publicadas, além de alguns ataques à certa postura considerada superficialmente 

“transgressora”. Jerônimo Teixeira, conhecido jornalista da Revista Veja, resenhou o 

livro optando também pela polêmica. Teixeira emite sua opinião acerca da nova 

geração de escritores, utilizando a obra de André Sant’anna como exemplo de uma 

literatura baixa e sem valor:  

 

No melhor gênero Forrest Gump, O Paraíso É Bem Bacana celebra a idiotia, 

ao sugerir que Mané, com sua incompetência cognitiva e lingüística (ele usa 

palavras como "ploblema"), tem uma sabedoria pura e primitiva, 

inacessível aos cerebrados [...] Suas obsessões escatológicas contaminam 

todo o romance, que é repleto de cenas envolvendo ranho, fezes, vômito. A 

intenção seria escandalizar? Não funciona. (TEIXEIRA, 2006) . 

 

  O paraíso é bem Bacana (2006) tornou-se o livro de melhor recepção crítica do 

autor até o momento e conferiu maior visibilidade a seu nome, rendendo-lhe também o 

adjetivo de transgressor. Além disso, parece representar a maturidade e certa 

profissionalização se consideramos o depoimento do próprio Sant'Anna, que afirmou 

que ao receber a encomenda de uma das maiores editoras do Brasil para a elaboração 

desta obra, sentiu-se na obrigação de escrever um bom livro, pois tinha uma reputação a 

zelar. 

 

[...] a maior responsabilidade foi a de escrever um livro já sendo 

oficialmente um escritor. Amor e Sexo foram escritos quase que sem 

nenhuma pretensão. Na verdade, eu nem imaginava que eles seriam 

publicados. Então, foi tudo bem relaxado. Demorei alguns anos em cada um, 
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sem me preocupar com nada. O Paraíso… foi encomendado pela Companhia 

das Letras. Então, primeiro fiquei com medo da opinião dos editores, 

principalmente após quase três anos trabalhando no livro. Depois, eu ficava 

pensando nas pessoas, na crítica que recebeu Amor e Sexo com tanto 

entusiasmo. Senti e ainda sinto muito medo de decepcionar pessoas (...). E 

também já sei que teria gente pronta para me esculhambar. Gente que não 

falaria mal de um autor estreante, mas que adoraria detonar alguém como eu 

– “transgressor” (sic).  

  

O personagem principal de O Paraíso é bem bacana é Mané, um garoto que vive 

com sua mãe alcoólatra na cidade de Ubatuba, passa toda a infância sonhando com 

pornografias e sofrendo bullying e é humilhado constantemente por seus colegas. Mas a 

sorte de Mané parece mudar a certa altura de sua vida: mostrando talento como jogador 

de futebol, é contratado para atuar no time de juniores do Santos e, logo em seguida, é 

vendido para a Alemanha. Lá, em contato com jogadores que professam a religião 

muçulmana, converte-se ao Islamismo e acaba em uma cama de hospital por cometer 

um atentado suicida em um estádio de futebol, cuja única vítima é ele mesmo. A 

motivação de Mané é, no mínimo, caricata: o principal objetivo do ato terrorista é 

alcançar o paraíso das virgens prometidas por Alá.  

 Mané é um personagem desprovido de consciência, incapaz de entender seus 

pensamentos, e expressá-los, tornando-se um dos personagens mais derrotados da 

Literatura Brasileira, conforme enunciado por Ângela Maria Dias em seu ensaio “O 

paraíso é bem bacana: A última Teogonia às Avessas de André Sat’anna”. O ponto de 

vista assumido pelo narrador nesse romance também foi motivo de investigação pela 

crítica. Segundo Dias, a crueldade do tratamento narrativo dado a Mané no romance 

garante a grande ambiguidade do livro: mais do que um mero besteirol capaz de 

ridicularizar a pobreza e provar a inabilidade do autor com a escrita, o realismo da 

narrativa é um ato crítico. 

 Como crítica que vem se dedicando à análise da obra do autor, Dias recupera o 

valor da literatura de Sant'Anna. Em  O Paraíso é Bem Bacana a ironia que marca o 

destino de Mané, já que todos os acontecimentos que parecem apontar para algum boa 

resolução na trajetória do personagem, alcançam uma reviravolta e terminam de forma 

desastrosa para Mané. Essa é a função da expressão “Mas não” repetida à exaustão na 

narrativa e valorizada por Dias, que afirma que a repetição e as expressões chulas 

provocam a ambiguidade. 
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Tinha uma coisa no Mané que não deixava ele, o Mané, raciocinar direito, a 

ponto de entender o que estava acontecendo. O Mané ainda olhava para todo 

mundo como se, a qualquer momento, um filho-da-puta daqueles fosse dar 

uma porrada bem no meio da cara dele, do Mané . Ou como se, a qualquer 

momento, todos os filhos-da-puta junto fossem estuprar ele, o Mané, aquele 

viadinho filho-da-puta.  

Mas não. 

O time sub-17 do Santos estava feliz com o ótimo treino realizado pelo Mané 

naquela manhã. 

Mas o Mané não. 

O Mané não estava entendendo nada. 

O Mané nunca vai entender nada (SANT’ANNA, 2006, p. 216) 
 

 Em entrevista para a revista Fronteiraz, Sant'Anna conta que ao levar o livro 

para a editora, já pronto, Luiz Schwarz pediu a ele que reduzisse certas passagens do 

livro, principalmente aquelas relacionadas aos delírios do personagem principal, Mané, 

que, na opinião do editor, tornavam sua leitura cansativa. André Sant’Anna preferiu 

cortar somente o que definiu como ruim desconsiderando a opinião do editor, pois, para 

o autor, o cansaço da repetição é justamente o sentido que a obra encontra através de 

uma linguagem que também está justificada pelo nível intelectual de seus personagens 

como diz André Sant’anna: “ [...] Eu não estou ali para as pessoas ficarem com tesão 

lendo as cenas de sexo, pelo contrário, acabo causando um cansaço[...] Eu poderia ter 

feito isso com mais pressa, mas achei que tinha que passar por esse cansaço, essa 

ojeriza.” (2007, p. 7).  

E o autor interfere na recepção crítica à sua própria obra? Em muitas entrevistas, 

Sant'Anna deixa transparecer sua indignação pela resenha publicada por Jerônimo 

Teixeira, afirmando que o jornalista não havia lido seu livro e tinha como objetivo 

apenas ofendê-lo, já que identifica má-fé nos argumentos utilizados. Após um ano 

aproximadamente, o autor é convidado pelo jornal Rascunho a escrever sobre a crítica 

literária brasileira. Sant’anna aproveita a oportunidade para escrever uma espécie de 

réplica ao crítico através de uma crônica intitulada “Penetrações”. De maneira irônica, 

o autor escolhe escrever com a mesma linguagem empregada em seus romances, 

direcionando algumas críticas à revista Veja e a seu público, (que, segundo o autor, é 

mediano e “burro”), ao próprio Jerônimo Teixeira e a seu redator-chefe, Mario Sabino, 

chamando-os de meros deleitantes que escreverem sobre Literatura para ganhar uma 

“graninha estável”. Em tom sarcástico, Sant’anna classifica estes críticos de corajosos. 



V Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea – Fórum dos Estudantes 

Brasília, 17 a 19 de junho de 2013. 

 

 

 
52 

 

Fazendo em sua crônica um jogo de palavras, dá ao termo corajoso um sentido dúbio, 

apostando no deboche. 

É possível, portanto, considerarmos a linguagem empregada nos romances de 

André Sant'Anna e sua ambiguidade narrativa tão performática quanto à atuação pública 

do autor. 

Podemos entender ainda que a postura de enfrentamento assumida em relação à 

crítica, à própria forma de escrita e ao entendimento do que é concebido como literário, 

transforma André Sant’anna em um personagem agressivo. A escolha da linguagem de 

seus romances assim como o caráter irônico perante aos parâmetros estabelecidos, seja 

nas artes ou na sociedade, é a mesma escolha do narrador do Paraíso é bem bacana ao 

denunciar a “imbecilidade” de Mané, personagem principal do romance. 

No breve passeio por duas vertentes da recepção crítica da obra de André 

Sant'Anna foi possível acompanhar a formação de juízos de valor sobre sua obra e 

perceber que o autor não alcança unanimidade crítica quando se trata da avaliação de 

sua ficção como literatura, já que sua produção é apontada por alguns como uma das 

melhores publicações literárias dos últimos anos, enquanto outras críticas afirmam que 

o que parece ser uma marca de escrita da ficção de Sant'Anna (o uso de palavrões e a 

repetição exaustiva) é considerado apenas mal escrito e sem valor. 
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NARRATIVAS HÍBRIDAS EM PARALELO: UM DIÁLOGO ENTRE AS OBRAS 

DE VALÊNCIO XAVIER E JONATHAN SAFRAN FOER 

 

Fernanda Borges

 

 
Resumo:  

O presente texto tem como objetivo refletir sobre a narrativa visual de Valêncio Xavier no livro Minha 

mãe morrendo e o menino mentido, de 2001. Artigos de jornal, desenhos, fotografias, mapas, além de 

uma disposição textual peculiar, constituem essa narração que ultrapassa a concepção tradicional do que 

entendemos como romance. Em forma de álbum de recordações, no qual o narrador-personagem relembra 

sua infância e suas inquietações constantes, o texto de Valêncio Xavier instaura-se nos limiares da criação 

artística, expondo o trânsito e o imbricamento de discursos no contato entre palavra e imagem. Ainda, é 

possível estabelecer um paralelo entre a obra do autor brasileiro com a do norte-americano Jonathan 

Safran Foer, principalmente no conto “If the aging magician should begin to believe” (2001) e no 

romance Extremely loud & incredibly close (2005), no que diz respeito a uma escritura para além das 

palavras e que se utiliza de imagens para retratar as distâncias e as proximidades entre ser criança e ser 

velho. 

 

Palavras-chave: literatura brasileira contemporânea, literatura norte-americana contemporânea, Valêncio 

Xavier, Jonathan Safran Foer. 

 

Ao escolhermos um livro de contos ou um romance para ler, esperamos abri-lo e 

encontrar uma série de palavras que formam frases que, por sua vez, formam 

parágrafos, os quais constituem uma unidade textual. Acostumamo-nos com esse 

modelo, tanto que, geralmente quando pensamos em ‘literatura’ ou em ‘livro’, é essa a 

imagem que nos vem à mente. A tradição do texto escrito fundou essa concepção, o que 

nos possibilita, de algum modo, sermos ainda surpreendidos ao abrirmos um livro e 

encontrarmos algo diferente de nossa expectativa mais comum. Mesmo quando já 

esperamos ser surpreendidos, por já estarmos parcialmente cientes do que iremos 

encontrar, a presença de imagens (fotografias, desenhos, mapas, textos e anúncios de 

jornal) como parte da composição de um texto literário deleitam nossos olhos por 

constituírem algo de inusitado no texto. Podemos saber previamente que um romance, 

por exemplo, também é constituído de imagens com finalidades descritivas ou 

narrativas, mas não temos como saber antecipadamente como elas estão dispostas ou o 

que retratam. Mais que a curiosidade acerca do enredo ou do estilo, as narrativas visuais 

devolvem-nos uma curiosidade infantil, de querer descobrir o que há sob o embrulho do 

presente. 

                                                           

 Doutoranda em Teoria da Literatura na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-

RS). E-mail: fernanda_etc@hotmail.com 



V Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea – Fórum dos Estudantes 

Brasília, 17 a 19 de junho de 2013. 

 

 

 
55 

 

 A primeira vez que abri um livro de Valêncio Xavier foi isto o que senti: a 

alegria da surpresa. E é essa a sensação que tenho cada vez que descubro uma nova 

narrativa do escritor brasileiro. Nascido em São Paulo, mas radicado durante grande 

parte de sua vida em Curitiba, Valêncio Xavier faleceu em 2008 deixando-nos muitas 

obras a serem lidas e redescobertas, pois muitos de seus textos foram publicados em 

pequenas editoras e muitas vezes financiados pelo próprio autor. Em 1998 a editora 

Companhia das Letras publicou uma reunião de textos do escritor sob o título O mez da 

grippe e outros livros
1
, os quais haviam sido publicados separadamente e, em 2001, 

Minha mãe morrendo e o menino mentido, edição composta pelos livros Minha mãe 

morrendo, Menino Mentido – topologia da cidade por ele habitada e Menino mentido. 

Os três textos dessa publicação podem ser lidos separadamente (cada um deles como 

uma novela, por exemplo) ou podem ser lidos como capítulos de um romance uma vez 

que têm o mesmo narrador: um homem que relembra momentos de sua infância. O 

menino mentido pela passagem do tempo, pelas armadilhas da memória e pela sedução 

da narração surpreende-nos com sua sintaxe verbal e visual ao retratar suas 

inquietações, suas alegrias e tristezas a partir de vários meios e artefatos presentes em 

sua infância, como imagens de propagandas e de atrizes famosas da época, fotografias, 

desenhos. 

 

Figura 1: Desenho do narrador em Menino mentido – topologia da cidade por ele habitada. 

   

A característica de narrativa visual, com uma disposição textual que ultrapassa a 

concepção tradicional do que entendemos como romance ou conto, também está 

presente nos livros do escritor estadunidense Jonathan Safran Foer
2
. Com pouco mais de 

                                                           
1
 Essa publicação recebeu em 1999 o Prêmio Jabuti de Melhor Produção Editorial. 

2
 Jonathan Safran Foer tem três romances publicados Everything is illuminated (2002), Extremely loud & 

incredible close (2005) e Tree of codes (2010), além de uma coletânea de textos organizada por ele, A 

convergence of birds (2001) e uma obra não ficcional Eating Animals (2009). A obra ficcional de Foer é 

objeto de estudo de minha tese de doutorado. 
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trinta anos, o escritor destaca-se principalmente pelas inovações estruturais e 

tipográficas que realiza em suas narrativas e pela incorporação de outras artes a suas 

obras, predominantemente as visuais, como a fotografia e o cinema, tornando o livro um 

objeto de arte.   

A aproximação estrutural entre as obras de Valêncio Xavier e Jonathan Safran 

Foer – autores não só de nacionalidades diferentes, mas de épocas e contextos diversos 

(o reconhecimento da literatura de Valêncio Xavier, por exemplo, deu-se no mesmo 

período em que Foer publicava seus primeiros textos) – caracteriza-se pela subversão do 

livro como suporte por meio da utilização de diversos tipos de imagens (desenhos, 

fotografias, artigos de jornal, flip books), elementos que compõem, assim, narrativas 

híbridas, as quais ultrapassam a concepção tradicional do que entendemos como 

romance. As obras selecionadas para análise também apresentam semelhanças temáticas 

visto que todas as narrativas objetivam uma “iluminação da memória”, uma reflexão 

sobre lembranças marcantes, o que corre tanto por meio de um álbum de fotografias, 

quanto por meio do relato de recordações. 

A Convergence of Birds, de 2001, é uma obra organizada por Foer que apresenta 

contos e poemas de diversos novos autores norte-americanos, e inclusive um conto seu: 

“If the Aging Magician Should Begin to Believe”. Todos os textos foram inspirados nas 

colagens de Joseph Cornell, artista estadunidense cuja obra é homenageada através da 

literatura. Cada conto ou poema é baseado livremente em obras diversas, mas todas com 

uma mesma característica: a presença de um pássaro. Foer, na introdução ao livro, 

explica a indicação dada aos escritores, “a story or poem that uses Joseph Cornell’s bird 

boxes as the source of imaginative inspiration... (but)  which need not make any explicit 

reference to either Cornell or the art itself…” (Foer, 2007, p. XIII) Assim, a obra de 

Cornell é inspiradora e norteadora do processo de criação dos autores, cujos textos são 

acompanhados da colagem que os “originou”.  
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Figura 2: Obra de Joseph Cornell que inspirou o conto de Foer. 

 

É no conto “If the Aging Magician Should Begin to Believe” que se observam as 

primeiras inovações de Foer acerca da disposição da narrativa, que passa a se constituir 

como visual, refletindo os pensamentos e sentimentos de um velho mágico, o qual não é 

mais valorizado ao exercer seu ofício. O narrador dispõe de gráficos para esclarecer a 

subjetividade do mágico, bem como de desenhos aparentemente manuais para externar 

as relações estelares imaginadas pelo protagonista. A narrativa passa a ser ilustrada, 

como a de livros infantis, que se utilizam de figuras e ilustrações para tornar a leitura 

imagética. Contudo, não há aqui o intuito de simplesmente facilitar a compreensão do 

enredo ou somente torná-lo mais atrativo através das imagens. Os elementos visuais 

presentes no conto são um modo de expressar a melancolia, a solidão e as reflexões da 

personagem sobre suas últimas observações da vida, ou seja, constituem-se como 

escrita, como uma das muitas maneiras de escrever. São os exemplos para pensamentos 

imprecisos e confusos e demonstram a necessidade de compreensão que a personagem 

apresenta. As imagens - a obra de Cornell e as ilustrações no decorrer do texto - pois, 

acrescentam à obra de Foer uma natureza híbrida, que une literatura e artes visuais para 

contemplar a subjetividade da personagem. 
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Figura 3: Desenhos que ilustram a subjetividade da personagem de “If the magician should begin 

to believe”.  

 

Em Extremely loud & incredibly close, Jonathan Safran Foer ultrapassa o 

formato tradicional do livro a partir da utilização de diversos recursos visuais para 

expressar a subjetividade e a observação aguçada do menino Oskar Schell. Como 

narrador, o sensível garoto de nove anos que perdeu o pai nos incidentes de 11 de 

setembro descreve a sua busca por informações sobre uma chave encontrada entre os 

pertences de seu pai. Assim, a procura pelo objeto a que a chave pertence constitui-se 

como o processo psicológico de Oskar na superação de um trauma. As histórias de 

Oskar são narradas também através de imagens, de fotografias e a partir de uma 

disposição textual peculiar. Ao longo da obra, diversas imagens colecionadas pelo 

garoto ou fotografadas por ele ilustram o seu modo de pensar e de agir. O leitor é 

aproximado visualmente do universo do narrador, tendo um retrato das pessoas e dos 

lugares visitados por ele durante sua busca pelo significado da chave. Tais imagens, em 

uma espécie de álbum organizado por ele, intitulado Stuff that happened to me, 

representam, ao mesmo tempo que um apanhado de “recordações”, um conforto para 

momentos difíceis e uma distração para momentos de tédio ou de inquietação. 
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Figura 4: Fragmento de Stuff That Happened to Me. 

 

E o ápice desta justaposição de gêneros diferentes – cartas, fotografias, figuras, 

textos de revista – está no desfecho da obra, na aceitação de Oskar da perda de seu pai e 

na iluminação da memória. O cinema é popularmente reconhecido como a arte que 

reúne todas as demais, unindo-as em um contexto comum. Através da utilização de um 

“cinema de bolso”, como também são conhecidos os flip books, a partir da organização 

e justaposição de imagens em movimento, Oskar encerra a narração de sua trajetória em 

busca do segredo da chave e ilustra um princípio de compreensão para a perda do pai. 

Alterando a lei da gravidade, da ordem dos acontecimentos, o menino monta o seu 

pequeno filme, em que o corpo que cai do topo de uma das torres do World Trade 

Center faz o movimento inverso, emergindo do solo ao céu em segurança.  A pequena 

história contada através de imagens ao término do livro, além de representar uma 

tentativa de superação da dor, realiza uma fusão de alguns meios em que as histórias se 

fazem presentes e podem ser narradas, ampliando a concepção tradicional de que 

dispúnhamos do livro como objeto e mídia. Foer, em Extremely loud & incredibly close, 

torna o livro um objeto de arte, que pode reunir a fotografia e o cinema em seu interior. 
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Figura 5: Fragmento do flip book feito por Oskar. 

 

A narrativa de Minha mãe morrendo, de Valêncio Xavier, inicia com um piscar 

de olhos: um olho fechado, depois esse mesmo olho aberto. Em Menino mentido, todas 

as páginas pares têm o desenho de um olho: primeiro fechado, depois aberto e assim 

sucessivamente. Aqui também há utilização da técnica do flip book pois, se folhearmos 

o último texto do livro, teremos um piscar de olhos  a cada vez que manusearmos as 

páginas. Desse modo, só podemos piscar depois de lermos cada página das 

“Rremembranças”
3
 do narrador. Podemos encontrar ainda outros elementos que 

aproximam as obras dos dois autores. 

 

Figura 6: Imagens de Menino mentido. 

 

O velho mágico de “If the Aging Magician Should Begin to Believe relembra 

com nostalgia sua juventude, quando suas mãos eram hábeis o suficiente para realizar 

truques que surpreendiam e agradavam a plateia. Já idoso, suas mãos não tem mais a 

                                                           
3
 Referência a termo utilizado por Valêncio Xavier no livro Rremembranças da menina de rua morta nua 

e outros livros. 
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destreza de antigamente, e suas mágicas são motivo de riso por serem incompletas, 

fajutas. Suas mãos agora unicamente desenham traços trêmulos e imprecisos, quase 

infantis, desenvolvendo uma linguagem que as palavras parecem não mais dar conta. 

Desenha porque não consegue articular-se tão bem com as palavras, desenha porque 

para ele o traço é mais claro e nítido que explicações verbalizadas, tal qual uma criança 

que rabisca para fazer-se entender. O narrador-personagem da obra de Valêncio Xavier 

relembra seu passado de menino pois, ao contrário dos versos de Camões, viu “que todo 

o bem passado/ Não é mágoa, mas é gosto” (Xavier, 2001, p. 95) Na mentira de sua 

menineza, desenhava fingindo escrever, pela vontade de traçar as letras, de rabiscar 

palavras.  Linhas que se encontram na necessidade de expressão e se bifurcam entre a 

infância, a juventude e a maturidade do narrador.  

Oskar Schell, personagem de Extremely loud & incredibly close, inventa (mente, 

sem consciência disso) para si próprio uma mirabolante história para aproximar-se do 

pai, para lembrar-se dele constantemente. O menino mentido de Valêncio Xavier, já 

nem mais tão menino, em Minha mãe morrendo, relembra momentos com sua mãe a 

partir de fotografias, que trazem à tona seu amor edípico, a dor de não se sentir amado 

por ela e de vê-la morrer. Dois meninos que compõem álbuns de recordações, de 

imagens importantes para eles, algumas reconfortantes, outras mortificantes.  

 

Figura 7: Foto de Minha mãe morrendo. 

 

Tanto Valêncio Xavier quanto Jonathan Safran Foer levam o subjétil, o livro 

enquanto suporte, ao extremo. Analisando a obra de Antonin Artaud, Jacques Derrida 

recupera da terminologia da pintura o conceito de subjétil, mencionado por Artaud em 

algumas de suas cartas. Originalmente designando um suporte, uma superfície utilizada 
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pelas artes plásticas, como a tela ou o gesso, e que dá materialidade à obra, o subjétil é 

reinventado e atualizado na abordagem realizada pelo teórico argelino na análise dos 

textos do poeta. Constituindo-se como parte da escrita, como texto, os desenhos de 

Artaud, por exemplo, “enlouquecem” o subjétil, pois o transgridem, agridem-no, fazem-

no suportar o que nele não é usual. Derrida afirma que o poeta “nunca escreve sobre 

seus desenhos e pinturas, mas antes diretamente neles. O subjétil deve ser levado à 

loucura, sem obedecer às regras convencionais de sentido ou de referência, sem o 

intuito da comunicação, da linguagem utilitária. Enlouquecer o subjétil é ultrapassar e 

estraçalhar as fronteiras entre as artes e seus suportes, habitar o limiar, uma vez que, 

segundo Artaud, a pintura, e a arte de um modo geral, é grande ao emocionar o ouvido 

ao mesmo tempo que o olho, ou seja, ao unir todos os nossos sentidos na emoção 

estética. Desse modo, a pintura deve ser mais que pintar, e a literatura, mais que 

escrever simplesmente, pois a arte é plural em si.
4
 

Desafiar os limites da tradição, apagar as fronteiras interartísticas, escrever no 

limiar da literatura, da arte visual: eis o que o subjétil permite que façamos levando-o à 

loucura. Os limiares da criação artística na obra de Valêncio Xavier e de Jonathan 

Safran Foer, o trânsito e o imbricamento de discursos constituem-se como os pilares do 

estudo aqui proposto, uma vez que a abordagem interdisciplinar enfatiza as zonas 

limiares que ultrapassam fronteiras instituídas.  

Valêncio Xavier, brasileiro, e Jonathan Safran Foer, estadunidense, 

enlouquecem o subjétil com que lidam, cada um a seu modo e também de maneiras 

similares em alguns momentos. Suas obras, aqui embrionariamente relacionadas, 

ilustram uma perspectiva que vem sendo redescoberta nos estudos literários, culturais e 

artísticos: o hibridismo dos textos no contato entre palavra e imagem. Esse diálogo, por 

mais inovador que pareça ser, não é uma novidade no campo das artes de um modo 

geral e nem mesmo no campo da literatura visto que, ante uma perspectiva histórica, a 

fusão entre as linguagens visual e verbal faz parte dos limiares do conhecimento e da 

arte, uma vez que nos remete aos hieróglifos egípcios, às cerâmicas gregas, aos 

ideogramas chineses, às iluminuras nos manuscritos, à arte renascentista, à obra de 

William Blake, à poesia visual simbolista, aos movimentos de vanguarda e, 

                                                           
4
 A discussão proposta por Derrida é complementada pelo texto de Roland Barthes “Artaud: 

escrita/figura”.  
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contemporaneamente, às obras de Valêncio Xavier e Jonathan Safran Foer, por 

exemplo. 

Portanto, para finalizar este texto que poderia abordar mais uma infinidade de 

questões, cabe ressaltar que o álbum de fotografias e recordações de Minha mãe 

morrendo termina com uma fotografia de uma placa escorada em um poste de uma rua 

contendo a frase “Senhor, liberta-me das imagens”. O narrador, refletindo sobre o fato 

de que não sabe o que sentiu na infância quando viu sua mãe nua certa vez, contrapõe 

tal imagem à da mãe morta em uma mesa de cirurgia. Duas imagens que não lhe saem 

da cabeça e que se constituíram, assim, como parte da história sobre o menino “que não 

deu certo – ovo que gorou.” (Xavier, 2001, p. 219) Contudo, as narrativas aqui 

analisadas não “goraram” e nem desejamos livrarmo-nos delas e de suas imagens.     

   

  

Figura 8: Fotografia final de Minha mãe morrendo. 
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O DEPOIMENTO COMO FORMA: BIOGRAFIA EM ESTIVE EM LISBOA E 

LEMBREI DE VOCÊ, DE LUIZ RUFFATO 

 

Gabriel Estides Delgado
*
 

 

Resumo:  

 

Este artigo propõe a leitura da novela Estive em Lisboa e lembrei de você, de Luiz Ruffato, à luz da 

tradição de crítica dos gêneros literários inaugurada por Georg Lukács em A teoria do romance. Ao criar 

uma personagem imigrante que presta um depoimento sobre suas desventuras, o escritor mineiro confere, 

exemplarmente, limites individuais à experiência comum, atualizando os motivos histórico-filosóficos de 

determinação estrutural do gênero romanesco. Entende-se como ganho formal, atrelado à literatura 

contemporânea, a mensuração do mundo conforme a interioridade do depoente tornada imiscível.  

 

Palavras-chave: A teoria do romance, épica moderna, forma biográfica, literatura contemporânea.  

 

Os antagonismos não resolvidos da realidade 

retornam às obras de arte como problemas 

imanentes da sua forma.     

(Theodor W. Adorno) 

 

Introdução 

 

 Em um primeiro momento, este estudo ampara-se n’A teoria do romance de 

Georg Lukács para remontar, segundo trajetória analítica seguida pelo crítico húngaro, 

às contingências históricas e filosóficas de determinação dos gêneros literários, 

focalizando, todavia, apenas as linhas gerais do contraste entre as epopeias homéricas e 

o romance ocidental moderno. A tentativa é mostrar como é exigido do gênero 

romanesco, em sua estrutura interna, a configuração biográfica. Tal recorte desvelaria, 

ao contrário do que entendido nas epopeias, o deslocamento indissolúvel entre herói e 

mundo, biografia e totalidade. Para o jovem Lukács, anterior ao da crítica marxista, 

“em Homero (...) o transcendente está indissoluvelmente mesclado à existência terrena, 

e seu caráter inimitável repousa justamente no absoluto êxito em torná-lo imanente” 

(Lukács, 2009 [1916], p. 45). Em contrapartida, o nascimento do romance moderno, 

                                                           
*
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atrelado a Cervantes, “visionário intuitivo do momento histórico-filosófico sem retorno” 

(Lukács, 2009 [1916], p. 137), radicar-se-ia na busca impossível pelo vínculo desfeito. 

  Na segunda parte, dá-se a leitura da obra Estive em Lisboa e lembrei de você, de 

Luiz Ruffato. Convencionalmente, pelo tamanho, o livro deve ser enquadrado como 

novela, mas entende-se que as ferramentas de elucidação do gênero romanesco 

propostas aqui são adequadas a tal narrativa. Para uma melhor compreensão da 

literatura de Luiz Ruffato, tornou-se necessário contrapor as estratégias composicionais 

de Estive em Lisboa e lembrei de você com as de seu maior projeto, o Inferno 

Provisório. Ao passo que o segundo é configurado por um narrador indireto que pouco 

se detém sobre as personagens esboçadas, o primeiro amplia o efeito da fatura 

biográfica, em sua disjunção problemática com o mundo, ao valer-se do depoimento 

como forma.   

 

1. Épica moderna e forma biográfica 

 

 Ao discorrer sobre a forma interna do romance, o jovem Lukács de A teoria do 

romance se detém sobre a configuração biográfica característica da nova épica. Se 

antes, nos tempos das epopeias homéricas, a comunhão entre vida e sentido, parte e 

todo, herói e estirpe, povo ou comunidade, não exigia da configuração narrativa o 

deslocamento das individualidades, posto que estas ainda não haviam se descoberto 

como tais
1
, toda substancialidade atribuída ao mundo grego vai naufragar na era pós-

helênica. 

 

O círculo em que vivem metafisicamente os gregos é menor do que o nosso: 

eis por que jamais seríamos capazes de nos imaginar nele com vida; ou 

melhor, o círculo cuja completude constitui a essência transcendental de 

suas vidas rompeu-se para nós; não podemos mais respirar num mundo 

fechado. Inventamos a produtividade do espírito: eis por que, para nós, os 

arquétipos perderam inapelavelmente sua obviedade objetiva e nosso 

pensamento trilha um caminho infinito de aproximação jamais inteiramente 

concluído. (Lukács, 2009 [1916], p. 30; grifou-se)  

 

                                                           
1
 “O herói da epopeia nunca é, a rigor, um indivíduo. Desde sempre considerou-se traço essencial da 

epopeia que seu objeto não é um destino pessoal, mas o de uma comunidade. E com razão, pois a 

perfeição e completude do sistema de valores que determina o cosmos épico cria um todo demasiado 

orgânico para que uma de suas partes possa tornar-se tão isolada em si mesma, tão fortemente voltada a si 

mesma, a ponto de descobrir-se como interioridade”. (Lukács, 2009 [1916], p. 67) 
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 Ainda que o pressuposto histórico-filosófico de análise em A teoria do romance 

só assuma a irrupção das contradições nas epopeias para melhor enaltecer a totalidade 

harmônica de um suposto espírito grego, permanece válida a ideia do empenho e 

determinação histórica dos gêneros narrativos. É sem dúvida discutível a abstração 

conceitual que leva o jovem Lukács a ler na épica homérica a representação de um 

“mundo perfeito e acabado” (Lukács, 2009 [1916], p. 30). No entanto, a definição 

megalômana de “sentido” e “totalidade”, atribuída a determinado período histórico e 

cultural, ilumina por contraste, e este é o método e mérito de A teoria do romance, a 

evolução das formas de narrar.  

 

Nosso mundo tornou-se infinitamente grande e, em cada recanto, mais rico 

em dádivas e perigos que o grego, mas essa riqueza suprime o sentido 

positivo e depositário de suas vidas: a totalidade. Pois totalidade, como 

primus formador de todo fenômeno individual, significa que algo fechado 

pode ser perfeito; perfeito porque nele tudo ocorre, nada é excluído e nada 

remete a algo exterior mais elevado; perfeito porque nele tudo amadurece até 

a própria perfeição e, alçando-se, submete-se ao vínculo. Totalidade do ser só 

é possível quando tudo já é homogêneo, antes de ser envolvido pelas formas; 

quando as formas não são uma coerção, mas somente a conscientização, a 

vinda à tona de tudo quanto dormitava como vaga aspiração no interior 

daquilo a que se devia como forma; quando o saber é virtude e a virtude, 

felicidade; quando a beleza põe em evidência o sentido do mundo. (Lukács, 

2009 [1916], p. 31)  

 

 É relevante notar que A teoria do romance foi escrita entre 1914 e 1915, 

justamente quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Quem contextualiza a produção 

do ensaio é o próprio Lukács, em prefácio posterior do livro, já em 1962. A disparidade 

histórico-filosófica com o passado é, portanto, evidente, e vai condicionar a apreensão 

das realidades artísticas anteriores. Ainda sem o chão da crítica materialista, Lukács 

estava às voltas, em suas próprias palavras, com “uma concepção de mundo voltada a 

uma fusão de ética de ‘esquerda’ e epistemologia de ‘direita’ (ontologia etc.)” (Lukács, 

2009 [1916], p. 17). Se a fragilidade da fundamentação epistemológica
2
 borra o 

entendimento das estruturas sociais e artísticas mais concretas, o vezo antibélico do 

ensaísta, que impregna indiretamente a concepção da obra, recupera a atualidade teórica 

                                                           
2
 É o próprio autor húngaro quem reconhece, também no prefácio supracitado, o problema que chama, em 

determinado momento, de “abstração inadmissível” (Lukács, 2009 [1916], p. 11). Sobre o estado de 

ânimo teórico da época, diz: “Virou moda formar conceitos gerais sintéticos a partir de alguns poucos 

traços, a maioria das vezes apreendidos pela mera intuição de uma escola, de um período etc., dos quais a 

seguir se descia dedutivamente aos fenômenos isolados, e assim se acreditava alcançar uma visão 

abrangente do conjunto” (Lukács, 2009 [1916]: 9). E ainda: “as tentativas de superar o racionalismo raso 

e positivista significavam quase sempre um passo rumo ao irracionalismo” (Lukács, 2009 [1916], p. 11). 
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d'A Teoria do romance. Ao estabelecer a gênese da narrativa moderna como reação 

configuradora do mundo dissolvido, Lukács ajuda a inaugurar os motivos 

contemporâneos de interpretação das formas segundo a sociedade que as predispõem:  

“o romance é a epopeia de uma era para qual a totalidade extensiva da vida não é mais 

dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido à vida tornou-se 

problemática, mas que ainda assim tem por intenção a totalidade” (Lukács, 2009 [1916], 

p. 55).  

 Mesmo que se questione a falta de fissuras da representação homérica, são 

inegáveis as mudanças formais apontadas por A teoria do romance na transição para o 

gênero romanesco. Conhecendo um desterro improvável para a circularidade fechada da 

epopeia – configuração segura concebida em termos mítico-religiosos –, o romance 

acusa o exílio dos deuses, torna-se busca infrutífera, capengar estéril. E esta sina não 

deixa de ser reatualizada; agora, pela literatura contemporânea:  

 

Desde de seu nascimento – ou seja, desde o romantismo ou já no final do 

século XVIII –, a literatura contemporânea é marcada pelo sentimento de 

uma ferida profunda que a história parece ter infligido ao indivíduo, 

impedindo-o de realizar plenamente a própria personalidade em acordo com a 

evolução social e fazendo-o sentir a impossibilidade e a ausência da vida 

verdadeira (...) e a fragmentação de sua própria existência. O progresso social 

(...) evidenciava ainda mais o mal-estar e a incerteza do único. (Magris, 2009, 

p. 1027) 

 

 Como bem apontado por Claudio Magris (2009) em ensaio inspirado por A 

teoria do romance, qualquer tentativa de “juntar os cacos” do sujeito moderno, 

realinhando-o a um sentido coletivo que há muito deixou de ser verossímil, variaria 

entre autoritária, artificial e desimportante: 

 

A ‘moderna epopeia burguesa’ (...) será de fato quase inexistente; uma 

realização sua – por certo não muito importante – poderá ser paradoxalmente, 

por exemplo, o romance realista-socialista ou stalinista, que representará a 

construção de um mundo épico, coletivo – a revolução, a sociedade 

comunista, os planos quinquenais –, capaz de conferir significado à vida dos 

indivíduos que se lhe submetem, mesmo sendo triturados. (Magris, 2009, p. 

1019)   

 

 A forma como “resolução de uma dissonância fundamental da existência” 

(Lukács, 2009 [1916], p. 61), como objetivação sintomática do “mundo abandonado por 

deus” (Lukács, 2009 [1916], p. 89, 92, 96, 99), adere, como inferido pela psicanálise 
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freudiana, ao proceder de Thanatos, ao desejo de pacificação, o que inevitavelmente vai 

conferir primazia ao centro do problema, isto é, à individualidade descolada.  

 Para a tradição de crítica literária formada a partir do jovem Lukács de A teoria 

do romance, algo se perdeu no avançar da história ocidental e o grande romance 

oitocentista, por exemplo, seria nada mais do que a tentativa de reconstrução dos mitos 

alheios ao advento da burguesia; em outras palavras: negacear narrativo em torno da 

recuperação de pactos hierárquicos transcendentes, superiores e anteriores à 

consolidação industrial e citadina da luta de classes
3
. Na literatura contemporânea, 

raramente ainda há a intenção configuradora de grandes painéis históricos e/ou 

ontológicos. Mas mesmo com a renúncia à representação tipológica da realidade – 

talvez pela grande carga de influência do entendimento pós-moderno, ou melhor, 

desentendimento, em relação a esta –, uma necessidade (orgânica, para Lukács) ainda 

persiste: o recorte biográfico.  

 Onde não há mais um “deus efetivo” (Lukács, 2009 [1916], p. 92), “a comunhão 

dos santos, totalidade, plenitude, ou como quer que se lhe chame” (Lafetá, 2004, p. 33), 

instaura-se o protagonismo do eu. N'A divina comédia (2005 [1555]), por exemplo, 

marco transicional, identificado por Lukács, entre a epopeia e a nova épica, tem-se 

ainda a intermediação e presença narrativa de um Virgílio ou de uma Beatriz, entes 

ideais que portam o sentido de comunhão transcendental e permitem que o herói, isto é, 

o próprio Dante, permaneça em certa zona mínima de anonimato ou distensão na 

totalidade
4
. Ciceroneada pelo que a transcende e é pretérita, a interioridade avultada da 

personagem dantesca é absorvida e aplainada no poema épico
5
. Mas para o jovem 

Lukács, o resto de sentido que, por chancelas históricas, fez-se presente n'A divina 

comédia, vai perder-se, passando por seu elo indissociável com a loucura em Dom 

Quixote (2008, 2007 [1605, 1615])
6
, na tradição inaugurada pelo romantismo alemão do 

                                                           
3
 Recupera-se, aqui, o conceito marxista ainda que este só posteriormente apareça de maneira objetiva na 

obra do pensador húngaro.  
4
 Ver, por exemplo, no canto II do Paraíso, a exortação de Beatriz a Dante: “‘Eleva a mente grata a Deus’, 

me disse,/ ‘que nos juntou com a primeira estrela’” (Alighieri, 2005 [1555], p. 605).  
5
 Para a análise lukácsiana d’A divina comédia, ver A teoria do romance, p. 25-96; especialmente p. 35, 

58, 59, 60, 69. 
6
 “Cervantes vive no período do último, grande e desesperado misticismo, da tentativa fanática de renovar 

a religião agonizante a partir de si mesma; no período da nova visão de mundo, emergente em formas 

místicas; no derradeiro período das aspirações verdadeiramente vividas, mas já desorientadas e ocultas, 

tateantes e tentadoras. É o período do demonismo à solta, o período da grande confusão de valores num 

sistema axiológico ainda em vigência. E Cervantes, o cristão devoto e o patriota ingenuamente leal, 

atingiu, pela configuração, a mais profunda essência desta problemática demoníaca: que o mais puro 
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século XVIII, até amargar as fraturas da intenção épica totalizante de Guerra e paz 

(2011 [1865-1869]), já no século XIX
7
. O resultado é que qualquer configuração de 

sentido através da forma artística deve ater-se à sua impossibilidade inerente. O sentido 

e o ganho formal do gênero romanesco só são possíveis justamente na explicitação da 

falta de sentido; no recolher exaltado ou resignado, mas, em todo caso, patético, da 

fragmentariedade e deslocamento individuais. Fora do “devir eternamente existente da 

distância” (Lukács, 2009 [1916], p. 84), exigência moderna sobre as tentativas de 

formalização, as narrativas aprisionariam-se a mais do que mera ingenuidade: ao 

fracasso do artificialismo. Com efeito, o conluio transcendental, possível de maneira 

orgânica n’A divina comédia, divorciou-se da verossimilhança: restou o indivíduo 

desamparado.  

 Adorno, em sua Teoria estética, corrobora o que havia sido antecipado por 

Lukács, ampliando, no entanto, a análise à arte em geral:  

 

Torna-se cada vez mais difícil às obras de arte constituirem-se como 

coerência de sentido. Quanto mais a emancipação do sujeito demole todas as 

representações de uma ordem pré-dada e doadora de sentido, tanto mais 

problemático se torna o conceito do sentido como refúgio da teologia 

declinante. Já antes de Auschwitz era uma mentira afirmativa, relativamente 

às experiências históricas, o atribuir um sentido positivo à existência. Isso 

tem consequências na forma das obras de arte. Se elas nada mais têm fora de 

si mesmas a que possam aderir sem ideologia, de nenhum modo se pode 

estabelecer por um ato subjetivo o que lhes falta. (Adorno, 1982 [1970], p. 

175; grifou-se)  

  

 Há, todavia, meios provisórios, posto que altamente contestáveis, de superação 

da dualidade homem-mundo. A superação nasceria como resultado do percurso 

combativo do herói romanesco. Mais precisamente na tradição realista brasileira, João 

Luiz Lafetá, em ensaio sobre O amanuense Belmiro (2002 [1937]), mostrou como a 

personagem de Cyro dos Anjos, supera, pela sofisticação do bom-humor resignado, o 

fel da realidade exterior, ainda que de maneira melancólica (Lafetá, 2004, p. 19-37). No 

entanto, nem sempre há finais positivos, como o possibilitado pela situação de classe 

                                                                                                                                                                          
heroísmo tem de tornar-se loucura quando os caminhos para uma pátria transcendental tornaram-se 

intransitáveis” (Lukács, 2009 [1916], p. 106-107; grifou-se).  
7
 Os exemplos da literatura ocidental utilizados aqui são justamente os modelos escolhidos por Lukács em 

sua tentativa ensaística ambiciosa de deslindar as determinações da transposição da epopeia ao romance. 

Sobre o romantismo alemão, o foco de Lukács recai mais precisamente sobre Os anos de aprendizado de 

Wilhelm Meister (2009 [1795-1796]), de Goethe, que tem subcapítulo autônomo em A teoria do romance. 
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remediada do bom amanuense
8
. Em São Bernardo (2005 [1934]), por exemplo, 

acompanha-se o desmoronamento da confiança e coesão de personalidade do narrador, 

Paulo Honório, antes amparada pela violência de seu arrivismo que a todos conseguia 

submeter. O suicídio de Madalena, esposa do narrador protagonista, bota à prova a 

capacidade de reificação da personagem sobre tudo na vida, inclusive o amor. 

Desaparece o sentido e o que se tem, ao final, é a persistência da essencialidade 

problemática (Lafetá, 2004, p. 98-102). Com efeito, é da própria concepção do termo 

narrativa a estrutura itinerante, de trajeto. Nesse sentido, mesmo que não haja dúvidas 

sobre a importância igualmente estrutural de finais conservadores, como em O 

amanuense Belmiro, ou tendencialmente progressistas, como em São Bernardo
9
, para a 

economia crítica é mais produtivo priorizar, nos termos de Lukács, a distância, e não a 

chegada. O sentido dado a tal distância, atribuidor de dimensionalidade subjetiva e ética 

à acepção física dos espaços percorridos
10

, é eminentemente individual. Imperializa-se, 

então, a necessidade orgânica, interna ao romance, da forma biográfica
11

: “o 

personagem central da biografia é significativo apenas em sua relação com um mundo 

de ideias que lhe é superior, mas este, por sua vez, só é realizado através da vida 

corporificada nesse indivíduo e mediante a eficácia dessa experiência” (Lukács, 2009 

[1916], p. 78).  

 

2. O depoimento como forma: biografia em Estive em Lisboa e lembrei de você, de 

Luiz Ruffato 

  

 Após escrever quatro volumes de sua obra mais ambiciosa, Inferno Provisório 

(2005a, 2005b, 2006, 2008)
12

, utilizando um mesmo narrador em terceira pessoa para 

organizar a multiplicidade de vozes de suas personagens
13

, o escritor mineiro Luiz 

                                                           
8
 Para uma análise detida sobre as relações de classe n’O amanuense Belmiro, ver o ensaio “Sobre O 

amanuense Belmiro” (2008 [1978]), de Roberto Schwarz. 
9
 Diga-se progressista pois há a escolha clara de Graciliano Ramos por manter o foco na contradição, ao 

contrário, pelo menos em uma leitura mais objetiva, de Cyro do Anjos em O amanuense Belmiro.  
10

 É preciso lembrar, no entanto, das narrativas onde os deslocamentos espaciais concretos são quase ou 

totalmente nulos. 
11

 Evidentemente não é possível descartar outras possibilidades de configuração. 
12

 Mamma, son tanto Felice, vol. I; O mundo inimigo, vol. II; Vista parcial da noite, vol. III; O mundo 

das impossibilidades, vol. IV. 
13

 Há apenas uma única exceção: em “O ataque” – volume III (2006) –, o protagonista é também 

narrador; no entanto, seu relato permanece idêntico à dicção e ao estrato linguístico do narrador geral da 

obra. 
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Ruffato produz Estive em Lisboa e lembrei de você (2009), trama marcada pelo discurso 

direto ininterrupto. A inflexão em sua estratégia narrativa é sintomática e significativa. 

Em Inferno Provisório, o autor aproxima-se empaticamente de seus heróis, o que o leva 

a criar um narrador aderente, próximo à certa dicção popular mineira que, retrabalhada, 

é a própria fundação de seu espectro ficcional
14

. Ao fundir-se com a oralidade de seus 

protagonistas, o narrador de Inferno Provisório, mesmo que em inegável postura ética 

frente ao amplo coro de vozes pobres e fragilizadas, despista a própria ingerência sobre 

tais histórias. A cumplicidade não livra as personagens da pontificação reiterada de um 

discurso onisciente. Desse modo, a regência do narrador de Inferno Provisório acaba 

por criar uma falsa totalidade, tendencialmente restritiva, conforme convém a 

determinada ideologia narrativa, que, corretamente, vale dizer, não se abre a soluções 

artificias para destinos tão marcadamente coagidos, como os são o do proletariado 

brasileiro.       

 Mas a inevitabilidade estrutural do tom fatalista em Inferno Provisório não 

necessariamente precisaria levar a um discurso narrativo superior às personagens. Ainda 

mantendo os pés no chão da sociedade que o inspira, Ruffato consegue em Estive em 

Lisboa e lembrei de você transpor a necessidade de gerência, despistada ou não, de suas 

personagens. Nasce com tal mudança de estratégia
15

 a figura de Serginho, imigrante 

brasileiro do qual se colhe um depoimento em Portugal.  

 O depoimento como forma narrativa gera ganhos de complexidade. Tem-se, ao 

contrário das biografias reduzidas de Inferno Provisório
16

, a ampla autonomia de uma 

única personagem. Livre da tutela de outros narradores, Serginho exerce talvez a única 

liberdade que se tem em meio mais poderoso: atribuir uma versão aos fatos.  

 Em sua exemplaridade eficaz, amparada em depoimento único, não contrastado 

por outras versões, a narrativa de Estive em Lisboa... suprime o risco de forçar falsas 

noções totalizantes, como as almejadas pelos discursos autoritários que, espertamente, 

fazem crer na capacidade de síntese entre vários pontos de vista. Ao conferir limite 

individual e, portanto, claramente interessado, à massa amorfa anterior à configuração 

                                                           
14

 Em “De boas intenções o inferno está cheio” (2009), Danielle Corpas avança, ainda que de maneira 

hipercrítica, a discussão sobre o método ruffatiano.  
15

 Ou retomada de estratégia antiga, uma vez que no livro De mim já não se lembra, de 2007, o autor 

também cria um narrador direto; no caso, missivista.  
16

 Vale lembrar que Inferno Provisório, espécie de mosaico ficcional composto por inúmeras histórias ou 

contos, sedimenta-se como romance, em cinco volumes, pela temática homogênea e também pela já 

citada voz narrativa única.  
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narrativa, Ruffato, paradoxalmente, versa sobre multiplicidade. Ao leitor do depoimento 

está dado, desde o início, o caráter oblíquo do material que detém. Nesse ponto, é 

pertinente recuperar a máxima de Adorno: “se o romance quiser permanecer fiel à sua 

herança realista e dizer como realmente as coisas são, então ele precisa renunciar a um 

realismo que, na medida em que reproduz a fachada, apenas a auxilia na produção do 

engodo”
17

 (Adorno, 2003 [1974], p. 57). Fora das celas interpretativas forjadas pelos 

cinzéis dos narradores tradicionais, fica-se humildemente com a ótica particular de um 

imigrante brasileiro em luta por equilíbrio social e subjetivo. No deslindar narrativo de 

livre associação e afetividade, readmite-se em Estive em Lisboa... a importância 

individual, por mais frágil que esta seja, frente à feitura do mundo. Com a palavra 

Sérgio de Souza Sampaio, vulgo Serginho:   

 

Lisboa cheira sardinha no calor e castanha assada no frio, descobri isso 

revirando a cidade de cabeça-pra-baixo, de metro, de elétrico, de autocarro, 

de comboio, de a-pé, sozinho ou ladeado por Sheila. Com ela de-guia, 

visitamos um monte de sítios bestiais, o Castelo de São Jorge, o Elevador de 

Santa Justa, Belém (para comer pastel), o Padrão dos Descobrimentos e o 

Aquário, na estação Oriente, um negócio onde o sujeito enlabirinta em um 

nunca-acabar de peixe, uns baitas de tubarões e arraias, e outros, bostinhas de 

nada, mais parecendo bando de passarinho avoando em-dentro dágua, um 

troço impressionante, fora a imundice de estrela-do-mar, ouriço-do-mar, 

medusa etc., e a geladeira dos pinguins giras e a piscina das lontras exibidas, 

mas o mais importante mesmo foi andar no teleférico
18

, a Sheila toda boba, 

achando aquilo o máximo, o riozão embaixo, a ponte Vasco da Gama lá 

longe, um frio no estômago, lembrei da vez que fui no bondinho do Pão-de-

                                                           
17

 Devo a lembrança desta citação ao alentado posfácio da edição brasileira d’A teoria do romance, 

escrito por seu tradutor José Marcos Mariani de Macedo. 
18

 Nota-se que Ruffato, ao “editar” o depoimento, utiliza negrito para palavras que foram incorporadas 

pelo imigrante na sua experiência com a variação linguística em Portugal. A originalidade de tal 

marcação está no fato de reproduzir o mesmo efeito de estranhamento que esses termos, por serem alheios 

ao depoente, certamente causariam a quem por ventura o ouvisse. Inúmeras expressões e palavras 

também são marcadas com itálico, que, majoritariamente utilizado na primeira parte da novela, com o 

relato do narrador ainda sobre a vida em Cataguases, distingue, em meio aos usos sociais da língua, 

regionalismos e jargões profissionais. Alguns exemplos: em juízo (jargão jurídico); abandono de incapaz 

(jargão jurídico: p. 25); distúrbio (jargão policial: p. 24); especialista (jargão médico: p. 24);  

Da-roça (regionalismo: p. 19); de-vista (regionalismo: p. 17); desmerecer (regionalismo: p. 30); 

desencaminhando (regionalismo: p. 30). Em meio ao mar de referências linguísticas, Serginho é 

receptáculo vário e interessado. Como tal, incorpora caoticamente palavras que destoam de seu léxico 

próprio. Ruffato opta por uma evidenciação mais concreta deste mecanismo, faz uso literário de seus 

meandros, e tem-se um festival pululante de termos em itálico. A estratégia é bem-sucedida, pois salta aos 

olhos do leitor a distribuição social dos usos da língua, na sua divisão que segue, de maneira cotidiana, a 

identidade e distinção das diversas frações de classe. Enfim, o itálico evidencia a incorporação particular 

de universos linguísticos alheios. É preciso notar, no entanto, que grande parte dos regionalismos é 

orgânica à formação linguística de Serginho, sua marcação em itálico reforça mais fundamentalmente o 

outro linguístico do leitor. Mas também reproduz ecos afetivos e ancestrais de um discurso colhido já em 

terra estrangeira. Para uma discussão sobre a diversidade social de linguagens (jargões profissionais, 

regionalismos, modas, tendências, variantes geracionais etc.) ver Bakhtin (2010 [1975]).  
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Açúcar em-criança, excursão do primeiro colegial da Escola Estadual 

Professor Quaresma, um deslumbre, o Rio de Janeiro, a baía (...).  (Ruffato, 

2009, p. 67-68)  

 

 A importância individual readmitida pela forma biográfica, e amplificada pela 

narrativa em primeira pessoa, possibilita que Serginho trace seu percurso de vida 

conforme o convém, contando em duas partes, intituladas “Como parei de fumar” e 

“Como voltei a fumar”, desde o desejo de ir para Portugal até sua desilusão em terra 

estrangeira.  

 Serginho é o autor do que conta, sabe-se. E para a economia psíquica, como já 

compreensível a partir das primeiras descobertas clínicas de Freud, fato e fantasia não 

raro se confundem. Acreditar nas próprias histórias é por vezes fundamental à 

sobrevivência. Fica-se livre para crer ou não em Serginho. E ainda: para crer ou não na 

transcrição do depoimento, “minimamente editado” (Ruffato, 2009, p. 13), feita pelo 

autor mineiro.  

 Ainda em sua Teoria estética, Adorno afirma que a crise de sentido admitida 

pelas obras de arte é suplantada por sua tendência à subjetivação. Ao que 

tradicionalmente reforçaria o sentido da narrativa, volta-se uma grande carga sensível de 

autorreflexão (Adorno, 1982 [1970], p. 175). Como depoimento, a forma de Estive em 

Lisboa... reproduz o fluxo de lembranças do narrador protagonista no que este tem de 

frágil e deliberado. A versão de Serginho, como imigrante ilegal e personagem 

“simples”, já é inicialmente contestável. A partir da associação casual de episódios, 

conforme o descompromisso dos que não têm muito a perder, a narrativa prolonga-se 

em uma sucessão frasal raramente interrompida, o que leva a escassos recuos de 

parágrafo. O “desleixo” das pontuações orais compostas por Ruffato, a falta de frases 

bem talhadas e de espírito literato, sugerem confusão e atropelamento, não se dão como 

verdade. Na angústia do depoimento rápido e dado de improviso, tudo é individual e 

oferece-se como apelo contra as categorias fundadoras de sentido da realidade e da 

própria ficção.
19

 Resta a cisão biográfica, característica da nova épica:  

                                                           
19

 Há que se lembrar, no entanto, que "as obras de arte, mesmo contra sua vontade, tornam-se contextos 

de sentido ao negarem o sentido. Enquanto que a crise do sentido radica numa problemática de toda arte, 

na sua recusa perante a racionalidade, a reflexão não consegue eludir a questão de se a arte, mediante a 

demolição do sentido e o que justamente parece absurdo à consciência cotidiana, se lança nos braços da 

consciência reificada, do positivismo" (Adorno, 1982 [1970], p. 176; grifou-se). Para uma análise 

aguçada do subjetivismo como estratégia do romance novecentista, ver o Lukács de "Narrar ou 
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Esgotado, enfiei debaixo das cobertas e despenquei no sono, e, mais tarde, 

espertando zonzo, extraviado das horas, em local incerto e escutando vozes 

estranhas vindas não sei daonde, pensei, em desespero, “Serginho, no mínimo 

você está morto”, e abateu uma tristeza, dificilmente iam me achar ali, 

ninguém sabia do meu paradeiro, enterrado como indigente, jogado numa 

cova rasa e sem identificação, eu, que sonhava com uma cerimônia bonita, 

missa de corpo-presente, todo mundo de luto (homens de terno escuro, 

mulheres de véu preto), caixão de madeira, alças douradas, quatro castiçais 

com velas graúdas, túmulo de mármore com retrato e inscrito o nome, a data 

de nascimento e a de falecimento, discurso celebrativo de minha pessoa, e 

muito, mas muito choro mesmo, porque, afinal, o defunto merece, e lembrei 

do coitado do Pierre, aguentando as maledicências do povo, um vexame o pai 

mal desembarcar em Portugal e já ir morrendo, sem quê nem porquê, e, cada 

vez mais deprimido, virei pro canto e ferrei no sono de novo. (Ruffato, 2009, 

p. 42) 

   

 O subjetivismo em Estive em Lisboa... robustece o efeito da forma biográfica. 

Como expatriado, a Serginho só resta sua interioridade; esta espécie de hiperconsciência 

de si, que o leva, inclusive, a tratar-se na terceira pessoa, como personagem, atesta o 

recolhimento frente à negação de vínculos por parte da hostilidade externa. Para Lukács, 

desde Dom Quixote, situado “no início da época em que o deus do cristianismo começa 

a deixar o mundo (...), o homem torna-se solitário e é capaz de encontrar o sentido e a 

substância apenas em sua alma, nunca aclimatada em pátria alguma” (Lukács, 2009 

[1916], p. 106). Tal qual um Quixote contemporâneo, apesar da simplicidade e bom-

humor mineiros o aproximarem mais de Sancho Pança, Serginho projeta sua 

interioridade hipertrofiada no mundo.  

 Em alentada conferência, Roland Barthes afirma, entretanto, que “toda leitura 

ocorre no interior de uma estrutura (mesmo que múltipla, aberta) e não no espaço 

pretensamente livre de uma pretensa espontaneidade (...): a leitura não extravasa da 

estrutura; fica-lhe submissa; precisa dela, respeita-a; mas perverte-a” (Barthes, 2004 

[1976], p. 33). Na ocasião, o semiólogo francês referia-se à leitura do texto literário, 

mas o conceito pode ser facilmente ampliado, como o fez Michel de Certeau (1994 

                                                                                                                                                                          
descrever?": "Descrevem-se psicologicamente esperanças subjetivas e acaba-se por mostrar como essas 

esperanças, através de várias etapas, vão se desfazendo diante da vulgaridade e da brutalidade da vida 

capitalista. Aqui, decerto, temos uma sucessão temporal, dada pelo próprio tema. Mas esta sucessão, por 

um lado, é eternamente a mesma; e, por outro, a oposição existente entre sujeito e mundo externo é de tal 

modo rígida e crua que não pode dar lugar a qualquer dinâmica de relações mútuas. O grau máximo 

alcançado pelo subjetivismo no romance moderno (Joyce, Dos Passos) coroa uma evolução que leva, de 

fato, a transformar toda a vida íntima do homem em algo fixo e estático. E, desse modo, o subjetivismo 

extremado se aproxima, paradoxalmente, da materialidade inerte do objetivismo" (Lukács: 2010 [1968], 

p. 181-182).   
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[1990]) em “Ler: uma operação de caça”
20

, transformando-se em paradigma da 

liberdade de representação e entendimento do mundo a partir das decodificações 

individuais, tributárias de percursos afetivos igualmente exclusivos. Desse modo, a 

leitura, geral e sucessiva, torna-se prática impertinente que percorre inúmeras escrituras 

e forja seus próprios textos. Como imigrante ilegal pobre, Serginho volta a fumar. 

Apesar de seu bom-humor transgressivo e relaxado, a coerção das estruturas sociais que 

o constrangem a determinados espaços, físicos e afetivos, leva-o à inevitável lucidez. A 

leitura que faz do mundo pode até ser, nos termos de Barthes, positivamente perversora, 

mas está, do mesmo modo, atida às estruturas históricas. A rotina das codificações 

hegemônicas – para Lukács, conforme citado mais acima, “o mundo das ideias que lhe é 

superior”, isto é, a alienação pela ideologia – impõe-se sobre o narrador-leitor. Esta só 

ganha significado a partir do indivíduo; mas, importante lembrar, subsiste à sua morte 

bem como é anterior ao seu nascimento. Inúmeros trechos de Estive em Lisboa... 

comprovam a coação dos discursos de poder sobre Serginho. Como, por exemplo, ao 

contar sobre a fase anterior à imigração, a personagem fala de sua formação genética, 

reforçando o mito brasileiro da mistura redentora e equânime das raças, além do popular 

apelo ao místico religioso:  

 

Entretanto, aos muitos que por esta época apostavam na minha desistência, 

aborreci, pois que misturado carrego sangue coropó, lusitano e escravo, do 

qual muito me orgulho e me guia avante, como certa cigana arranchada na 

Rodoviária constatou nas cartas, e a Mãe Célia, que baixava na progenitora
21

 

da Irineia, uma das minhas namoradas, avalizou nos búzios. (Ruffato, 2009, 

p. 25) 

 

 Serginho é, portanto, assim como todos os seres humanos, presa de discursos 

que o precedem e servem mais à reprodução social das classes do que à emancipação 

individual. Mas na síntese entre contingência estrutural e impertinência individual, fica-

se com a renda particular do depoente, composta, é claro, apenas com os fios que 

dispõe.    

                                                           
20

 O ensaio de Certeau é diretamente inspirado na conferência de Barthes supracitada, à qual, inclusive, 

rende referências.  
21

 O narrador, em diversos momentos, utiliza termos excessivamente formais. O intuito talvez seja 

conferir propriedade ao relato. Claro que, por sua ostentação, os termos acabam por indicar apenas 

imitação ou macaqueio. Para uma análise sobre o efeito da correção ou hipercorreção nas relações de 

classe, ver Bourdieu (2006 [1979]), A distinção, p. 88-92, especialmente p. 91. 
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 A forma biográfica possui em si, como visto, todos os constrangimentos 

externos ao indivíduo descolado, ou, nas palavras de Certeau, “os poderes que fazem 

das cifras e dos ‘fatos’ uma retórica que tem por alvo esta intimidade [leitora] liberta” 

(Certeau, 1994 [1990], p. 272); não é outra, com efeito, a retórica que faz crer na 

redenção financeira dos brasileiros na Europa ou nos Estados Unidos. Por isso, de certa 

forma, inclusive por insistir no bom-humor espontâneo de Serginho, Estive em Lisboa... 

deve suscitar nos leitores, em sua maioria de classe média, a visão do narrador como 

mais um bobo enganado. Mas ele próprio, já no final de seu relato, apesar da 

desmoralização financeira e social, e, mais trágico ainda, com o passaporte roubado, 

alerta: “sou de Cataguases, mas nem por isso sou bobo”.   

 Ao narrar suas peripécias em Portugal, Serginho não raro recorre a estereótipos, 

modelos econômicos de entendimento, mas é patente em seu relato o que Barthes 

chamou de sobrecodificação; em outras palavras: há não apenas o exercício de 

decifração de padrões prévios, o que corrobora os mitos e estimula o senso comum, mas 

também a atividade produtora, ativa; de acréscimo. Nesse ponto, é premente lembrar 

que ser capturado pelas estruturas é sê-las parte fundante; quer dizer: um convite à 

sabotagem: “a leitura seria, em suma, a hemorragia permanente por que a estrutura 

desmoronaria; abrir-se-ia, perder-se-ia conforme neste ponto a todo sistema lógico que 

definitivamente nada pode fechar (...): a leitura seria o lugar onde a estrutura se 

descontrola” (Barthes, 2004 [1976], p. 42). 

 

Considerações finais 

 

 Procurou-se demonstrar como Estive em Lisboa... adequa-se à tradição 

romanesca da forma biográfica e, de maneira original, produz estímulos de abertura 

tanto internamente, ao valer-se do depoimento como narrativa, quanto externamente, ao 

patentear o relato, evidenciando sua parcialidade em meio aos discursos oficiais.  

 Aliada aos preceitos da nova épica, a novela de Luiz Ruffato atesta, 

contemporaneamente, como forma, a determinação moderna do profundo 

desnivelamento entre interioridade e realidade; e, de maneira mais concreta, indivíduo e 

sociedade. 
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MÁRCIA DENSER REVISITADA 

 

Igor Azevedo de Albuquerque

 

 

Resumo:  

 
A presente comunicação pretende investigar, tomando como base as relações entre a obra e a 

vida de Márcia Denser, sua trajetória como escritora e a inserção de seu nome no campo 

literário brasileiro. A obra da escritora paulistana, desde seu exórdio nos anos 70 até hoje, vem 

se construindo através da mise-en-scène de uma particular voz narrativa que, desestabilizando 

os tópoi clássicos de autor, personagem, ficção e autobiografia, produz um amálgama entre 

essas instâncias e propõe novas regras para o jogo jogado entre escritor e leitor. Através da 

articulação dos conceitos de autoria, autoficção e performance, a pesquisa fará seu percurso 

teórico para analisar os contos, romances de Denser, bem como sua produção não ficcional. 

 

Palavras-chave: Márcia Denser, autoria, autoficção. 

  

 Nesta comunicação, proponho uma aproximação à prosa da escritora paulistana 

Márcia Denser. Preliminarmente, façamos uma breve sondagem sobre a superfície – 

afinal, tratando-se de uma autora tão pouco revisitada, não seria de todo injustificado. 

 Nascida em meados da sexta década da século passado, Denser não demorou a 

estender sua existência aos círculos literários: em 76 publica Tango Fantasma, seu 

primeiro livro, e ao longo dos anos setenta e oitenta segue publicando contos e novelas 

que serão reunidos nos volumes O animal dos motéis, Exercícios para o pecado e Diana 

Caçadora. Também atuou realizando antologias de contos eróticos de autoria feminina 

cuja repercussão deu a ela própria e a outras escritoras certa visibilidade internacional. 

Foi também nesse período que a crítica nacional ocupou-se de Denser para logo depois, 

paulatinamente, seguir tratando e retratando de outros assuntos até esquecê-la. 

 Quase quarenta anos depois, sugiro agora uma volta às décadas em que sua 

escrita florescia ensaiando um exercício crítico que passa por uma vereda quase 

ignorada das letras nacionais. No universo ficcional de Denser, os corpos descrevem as 

suas órbitas motivados pelo movimento e força do desejo, e se é redundante dizer que 

tudo que é humano é movido por alguma sorte de desejo, esclareço: trata-se do desejo 

sexual, ou, para ser ainda mais preciso, do desejo carnal. A condensação e 
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amadurecimento de sua escrita pode ser observada no volume Diana Caçadora, cujo 

título, mesclando ironicamente humor e mitologia greco-romana, adianta o motivo da 

inescrupulosa caça de carne humana para satisfação do apetite sexual voraz da principal 

narradora de Márcia Denser, Diana Marini. 

 

“Foi no final das competições de 1980 que o vi pela primeira vez: duas 

pernas de gorila espetando minhas pupilas, fazendo-me rir daqueles membros 

disformes, desenvolvidos ao limiar da obscenidade muscular, juntas 

preparadas para jogos finais, modeladas com dores e abstinência e uma outra 

mulher ao meu lado cutucou-me dizendo como eram belas, são de um animal 

de raça, mas isso ela não disse, sugeriu, com o mesmo impulso de olhos e 

quadris, fixando em minha mente o conceito, letreiros peludos que desceram 

pela minha testa e com os lábios acariciei, projetando-os novamente naquelas 

pernas, duplo movimento circular e ondulado, caminhos de prazer e dor, 

sempre o mesmo retorno.” (Denser, 2003, p. 145) 

 

 

O trecho é a apresentação de uma presa da narradora, o atleta com quem acabará em 

uma das inúmeras camas redondas de motel tão caras a seus enredos. À parte as 

afinidades plásticas compartilhadas com a objetiva de Mapplethorpe, gostaria de chamar 

a atenção para a circularidade do desejo direcionando o olhar, que por sua vez 

inevitavelmente reincidirá ad nauseam sobre outros corpos para que seus contos 

funcionem. A caçadora aludida no título não é a virgem irmã de Apolo, deusa 

identificada com a natureza e os animais; a Diana de Denser vive em meio à poluição da 

pauliceia desvairada e a única pureza que pretende preservar é a dos camparis, que toma 

sem gelo. Nesse estado de coisas, o leitor nunca deve entrar com tudo, “jogar de 

verdade”, estritamente a sério, muito menos selar pactos com o texto.  

 Essa brincadeira envolvendo signos da cultura erudita e da vida cotidiana é a 

superfície. Mas também há um jogo de identidades entre a própria figura da escritora e 

as suas personagens. Se esse jogo não se dá a partir da homonímia, em outros aspectos a 

narrativa aponta fortemente para o referencial da vida de Denser, das experiências 

potencialmente vividas por ela, a pessoal por detrás do texto, e que agora aparecem 

nobremente trajadas com as vestes da ficção.  

 Assim como Denser, Diana trabalha como jornalista e escritora. É mulher, e, 

vivendo os brasileiros anos 70-80 pós(?)-revolução sexual, o gênero pode nos ajudar a 

operar uma leitura mais eficiente de suas estratégias. Falar sem reservas e explorar o 

erotismo não era a postura mais recorrente para as moças da época, (menos ainda dar 

tratamento tão sofisticado em ficção). Suponho que, para além de uma suposta ânsia por 
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inovação e irreverência, Denser se vale do discurso erótico para atrair enviesadamente 

sobre si mesma a atenção do leitor. 

 

Historicamente, se usasse o erotismo em seu discurso, a escritora transgredia 

a separação tácita existente entre esfera pública e privada, tornando-se ela 

própria “mulher pública” ou prostituta – a mulher pública por excelência – e 

quem ousasse agir em público arriscava-se a ser identificada dessa forma, isto 

é, como tabu. (Denser, 2009) 

 

Dito em uma crônica de 2009, esse trecho remete à estreia da escritora, na abertura de 

Tango Fantasma, onde diz: “Como sentir-me Madalena, a adúltera bíblica/Puta mais 

temida do universo?/É possuir o elemento amoral e gratuito?” (Denser, 2003, p.194) 

Ora, diante de todos esses elementos, é simplesmente o fato de publicar os textos como 

ficção que organizará e equalizará o horizonte de expectativas do leitor no sentido de 

separar o que foi vivido pela autora daquilo que é narrado pela personagem? Logo as 

experiências dela, da autora mulher falando sobre, de, e no sexo o tempo inteiro 

principalmente pela voz de uma personagem tão semelhante a ela mesma? Por outras 

vias que não a da inserção no nome próprio, não estaria Márcia Denser (muito embora 

Diana Marini tenha nas iniciais M e D invertidos) inserida na tradição da autoficção? 

 Desde seu exórdio nos anos 70 até hoje, a trajetória da escritora vem se 

construindo através da mise-en-scène de uma particular voz narrativa que, 

desestabilizando os tópoi clássicos de autor, personagem, ficção e autobiografia, produz 

um amálgama entre essas instâncias e propõe novas regras para o jogo jogado entre 

escritor e leitor.  

 Embora a questão esteja mais complexamente tratada no conto recente “O quinto 

elemento”, hoje chamo atenção para “Welcome to Diana”, dos anos 80. 

 O conto é uma das experimentações mais ousadas de toda a prosa denseriana. 

Nela, Diana Marini se relaciona com um escritor português em visita ao Brasil chamado 

de Fernando Coelho, disfarce para o escritor Antônio Lobo Antunes. “estava apaixonada 

por este Fernando Coelho – e veja que não é por ironia que altero a zoologia do teu 

nome...”.(Denser, 200, p. 40) Mais tarde também dirá que escreveu os cus de Judas.  

 O caso de Diana com Fernando Coelho é curto e conturbado. O nome do 

personagem é um disfarce para o nome real do escritor Antônio Lobo Antunes, mas 

refere-se também ao coito apressado: “Tudo se passou em minutos, da espessura dum 

olhar, sem que nos ocorresse tirar casacos ou pedir bebidas.” O que não impede Diana 
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de se apaixonar por Fernando e de, no dia seguinte, dar um escândalo durante um 

coquetel com a imprensa. Depois de provocar o escritor, Diana recebe um tapa no rosto 

e é conduzida por Fernando até um táxi, onde o conto se encaminhará para o final. 

Quando chega ao seu destino, Fernando pede para que o motorista siga com Diana e 

atira ao colo dela um bolo de notas – revisitando o motivo patético do cliente que joga 

dinheiro à prostituta. Diana conta o dinheiro e percebe que tem em mãos setecentos 

dólares – quantia considerável em relação ao câmbio da moeda brasileira e à inflação. O 

taxista, então, pergunta: “para onde, dona?”, ao que Diana responde que siga para o 

aeroporto. 

 Chamo atenção para esse caso por ter a impressão de que Denser incorpora 

muito claramente elementos extratextuais à narrativa e desestabiliza limites de modo 

muito semelhante àqueles lidos como “autoficcionistas”. Coloca-se os holofotes sobre 

os bastidores do campo literário e, sob forte luz, está o caso de amor protagonizado por 

ela e Lobo Antunes. Há o questionamento de um éthos, através das técnicas 

proporcionadas pela ficção, que beira a inconveniência do universo do gossip. Afinal, 

mesmo sendo possível que nada do que foi narrado tenha realmente acontecido (isto é 

uma obra de ficção, qualquer coincidência com a realidade é mera coincidência...), a 

construção oblíqua entre persona de escritora e personagem conduzem a um campo 

altamente instável, e os pressupostos que sustentam os pactos autobiográfico e 

romanesco insinuam-se embaçando as vistas pretensamente sãs do leitor incauto.  

 Provavelmente, os conceitos que trabalham e se fazem nas brechas, intersecções 

e (não) se constituem híbridos e escorregadios nos servem, de alguma forma, para ler 

Márcia Denser. Welcome.  
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QUEM FALA NO ROMANCE? BIOGRAFIA E RESPONSABILIDADE NA PROSA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Igor Ximenes Graciano

 

 

Resumo: 

 

Nos romances de matiz biográfico, as reflexões do personagem são reflexões do escritor a partir de sua 

autorrepresentação romanesca, sendo portanto recebidas de maneira diversa de quando ele se expressa no 

ensaio, na crítica ou na entrevista. Desse modo, o escritor faz uma projeção de si que o revela parcialmente 

e se diferencia de sua imagem no mundo empírico, como um duplo. Todavia, o esgarçamento recorrente 

na prosa contemporânea entre os limites do real e do ficcional sugere que mesmo no espaço da ficção – 

devido a seu estatuto de possibilidade – os argumentos do escritor enquanto personagem têm validade e 

podem manifestar indiretamente posições do escritor real. Diante desse quadro, nosso questionamento se 

volta para a questão da responsabilidade autoral nesse tipo de prosa ambígua, uma vez que parte dessa 

produção participa ativamente do debate público das letras e além delas. 

 

Palavras-chave: autoria, biografia, ficção, responsabilidade. 

  

Entre dois pactos 

 

 O nome próprio é, desde a clássica formulação de Lejeune (2008), aquilo que 

permite reconhecer a prosa biográfica. Isso porque, de uma perspectiva puramente 

textual, essa distinção não seria possível. Nega-se assim uma abordagem imanente dos 

textos, uma vez que a análise imanentista mostra-se insuficiente, quando não inútil, para 

o conhecimento efetivo do modo como um produto é recebido e como funciona no corpo 

social em que circula. Aliás, esse complexo social – com seus agentes e consumidores, 

suas instituições e financiamentos – afeta não só a prática literária em sua dimensão 

“pública”, interferindo também na construção formal, “íntima”, dos artefatos literários, 

seja o romance, a poesia ou qualquer gênero verbal artístico.  

 A ideia de “pacto” (biográfico, romanesco etc.) advém dessa pragmática 

textual, que por sua vez se origina da refutação da ideia de gênero como mera disposição 

composicional cristalizada, portanto alheia às dinâmicas do contexto. O reconhecimento 

a priori de determinado gênero estabelece uma chave de leitura que condiciona a 

interação com a obra. Para Maingueneau, “a partir do momento em que identificou a que 
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gênero pertence um texto, o receptor é capaz de interpretá-lo e comportar-se de modo 

adequado a seu respeito” (Maingueneau, 1996, pp. 14-15). 

 Em resumo, a autobiografia estabelece um tipo de pacto em que o leitor 

reconhece a voz do autor real, a exemplo do escritor Cristovão Tezza em sua 

autobiografia literária O espírito da prosa, publicada em 2012. Nessa modalidade de 

pacto, portanto, quem fala no texto responde em nome de quem o assina, o que não 

acontece no romance. Na autobiografia de Tezza, a rememoração dos fatos vividos se dá 

em paralelo à argumentação em defesa do espírito da prosa, o que a coloca entre os 

gêneros ensaísticos devido ao seu caráter híbrido de livre discurso reflexivo capaz de 

abarcar outros discursos
1
. Contando os anos de formação, o escritor afirma seu lugar na 

tradição e discute criticamente as vertentes contemporâneas da prosa romanesca.  

 O que ocorre, porém, é que a narrativa do eu na autobiografia não se dá de 

maneira desconectada com o eu da produção ficcional. A tese do espírito da prosa 

defendida na autobiografia tem na trajetória de Tezza um exemplo marcante de adepto e 

divulgador, pois sua ascenção à escrita “saudável”, segundo as características do 

alardeado espírito da prosa, se deu no seio de uma época que, segundo ele, 

deliberadamente o sufocou. Portanto, uma vez publicada a autobiografia, esta funciona 

como peça-chave na recepção das narrativas ficcionais, abrindo a possibilidade de ler 

(ou reler) cada uma delas sob a luz dos argumentos que as situam na tradição e em 

relação com o restante de seus outros livros. 

 Tais aspectos são comuns na produção de qualquer escritor. Relatos 

(auto)biográficos e comentários críticos esparsos ou reunidos costumam participar da 

recepção de sua obra. No entanto, em se trantando de narrativas romanescas de matiz 

biográfico, esse fenômeno pode ganhar um caráter distinto, justamente pela ambiguidade 

que instauram durante a recepção. O esgarçamento da linha divisória entre autor 

empírico e narrador literário entrelaçam os elementos biográfico e ficcional a despeito 

do gênero em que se apresentam. Na autobiografia entrega-se ao prazer do relato puro e 

simples – enquanto artefato de linguagem, algo a princípio atribuído à fruíção artística – 

                                                           
1
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frequentemente en ellas, ya como modalidad de superposición generalizada, ya como modalidad de 

incrustación más o menos puntual, reiterable o individualizable” (p. 110). 
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e na ficção apega-se aos argumentos do narrador ou do personagem em suas 

consequências lógicas e conceituais...  

 O romance O filho eterno, publicado por Tezza em 2007, ao expor 

ficcionalmente os anos de formação do protagonista – um jovem aspirante a escritor que 

tem um filho com síndrome de Down – lança uma via de mão dupla com a autobiografia 

literária que publica poucos anos mais tarde. A narrativa alcançou êxito comercial 

surpreendente para uma obra ganhadora dos prêmios literários mais pretigiados do 

Brasil. Depois de O filho eterno, Tezza publicou o romance Um erro emocional (2010) e 

a coletânea de contos Beatriz (2011), porém  com a autobiografia literária estabeleceu 

uma espécie de continuidade “torta” com seu maior sucesso. Os termos desse caráter 

torto é o que nos interessa, pois o que parece unir irremediavelmente o romance e a 

autobiografia é a construção de um eu que, correndo em paralelo em cada uma das obras, 

encontra seu ponto de convergência na figura do escritor que transita ambíguo entre as 

esferas da invenção e do real. 

 Narrado em terceira pessoa, reforça-se em O filho eterno o distanciamento entre 

autor e personagem almejado pelo estatuto romanesco. O protagonista trilha percursos 

similares aos que acompanhamos na sua autobiografia literária, mais o fato central – não 

desenvolvido em O espírito da prosa – de que Tezza tem um filho com síndrome de 

Down. Acrescente-se a isso a coinscidência de locais, datas, nomes entre outros que, 

uma vez reconhecidos pelo leitor, participam da recepção meramente ficcional da obra, 

tensionando-a. É por essa razão que, para usar outra vez a síntese de Lejeune, lemos “os 

romances não apenas como ficções remetendo a uma verdade da ‘natureza humana’, mas 

também como fantasmas reveladores de um indivíduo” (Lejeune, 2008, p. 43, grifos do 

autor).  

 Esse tensionamento, repetimos, tem rebatimentos que vão além da experiência 

individual da leitura, a exemplo do prêmio Charles Brisset da Associação Francesa de 

Psiquiatria atribuído à tradução do romance em 2009. Conforme consta na página da 

Associação, o júri é formado por psiquiatras que “s’intéresse, dans la trame des œuvres 

et des récits qui lui sont soumis, à ce qui confine à la psychopathologie, au jeu des 

passions et des émotions humaines, à l’affrontement et à l’agencement des caractères”
2
. 

Sem entrar no mérito das implicações que possam haver em um prêmio literário 

                                                           
2
 Disponível em <http://www.psychiatrie-francaise.com/Actualites/Default.aspx?aId=29>. Acessado em 

20 de abril de 2013. 
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concedido por uma associação de psiquiatria, é incontestável a perspectiva mimética 

“transparente” que um prêmio como esse privilegia, buscando nas obras testemunhos 

relacionados de alguma maneira a quadros ou manifestações psicopatológicas. Sem 

qualquer demérito literário, o fato em si de ter ganho tal distinção reflete o amplo 

interesse pelo viés documental de O filho eterno. 

  Um dos pontos cruciais tratados por Tezza em sua autobiografia é a afirmação 

do pacto romanesco, rechaçando qualquer interpretação biográfica de seus romances, em 

especial O filho eterno. Para isso ele recorre à teoria de Bakthin. Seguindo a proposição 

do teórico russo sobre a cisão da voz que fala no romance daquela que o assina, afirma 

que  

 

não fazendo parte do evento direto da vida, a prosa romanesca é uma 

experiência linguística que já nasce dupla – há sempre um narrador 

sobre um narrador: a linguagem é comentada por uma outra 

linguagem, e ambas estão inextricavelmente contidas no instante 

presente de seu enunciado. Dizendo com simplicidade: se o leitor 

aceita que as palavras que ele lê agora são a expressão direta e 

intrasferível das opiniões de Cristovão Tezza, ele mesmo, por mais 

confusas e enganadoras que sejam, ele está diante de um não romance, 

uma não ficção (um ensaio, ou qualquer gênero de texto que extraia 

todo o seu sentido da pressuposição intencional e direta da verdade.) 

(Tezza, 2012, p. 15) 

 

 

 Marcar com insistência a diferença entre a instância ficcional e a biográfica diz 

do tensionamento que há na recepção das obras no momento em que se adverte o engano 

do leitor desavisado... Conhecendo bem o pensamento de Bakhtin (sobre quem defendeu 

uma tese de doutorado), Tezza expressa com clareza seus pressupostos teóricos, 

sustendando-se com pertinência sobre eles para contextualizar o caráter emintentemente 

romanesco de sua prosa... romanesca. O plurilinguismo bakhtiniano desponta como 

elemento curinga para os propósitos de Tezza, pois salva o romance da explicação 

biográfica ao mesmo tempo que reconhece sua capacidade de abarcar outros discursos: 

“Nessa guerra de linguagens, percebe-se desde já que um não romance pode conter 

partes romanescas, e um romance pode conter partes de não romance, para colocar as 

coisas de forma simples” (Idem, p. 16). Ou seja, o romance pode carregar outros 

discursos sem se confundir com eles (o que equivale a dizer, sem ser lido como eles, o 

que é ainda mais importante no âmbito da pragmática textual). 
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Dois pactos, o mesmo discurso 

 

 A respeito dos dois gêneros típicos da modernidade – o ensaio e o romance – 

vimos como, na autobiografia, um dos gêneros ensaísticos, ocorre a entrada do elemento 

romanesco pela narração do eu, ao passo que, no romance, podemos ter a argumentação 

ensaístico-teórica incrustrada na ficção. É para esse segundo ponto que nos voltamos 

com a leitura de O filho eterno. Reconhecida a conexão entre a autobiografia literária O 

espírito da prosa e o romance em questão, pretendemos escrutinar o terreno conjugado 

entre a voz do autor empírico e a trajetória do escritor-personagem, pois é por essa via 

ambígua que Tezza articula seu posicionamento. 

 Nas primeiras páginas de O filho eterno temos uma breve apresentação do 

protagonista, um jovem aspirante a escritor (aspirante não porque não escreva, mas por 

não ter alcançado reconhecimento em publicações), “alguém que, aos 28 anos, ainda não 

começou a viver” (Tezza, 2008, p. 9). Ao seguirmos pela perspectiva do narrador a vida 

do personagem, quase sempre estamos dentro da mente do personagem, quando se 

expressa em terceira pessoa um discurso que é o discurso dele. Assim, ainda que o leitor 

o esteja vendo “de fora”, terá acesso também a suas opiniões sobre o mundo (os outros) 

e sobre si: “ele está em outra esfera de vida. Ele é um predestinado à literatura – alguém 

necessariamente superior, um ser para o qual as regras do jogo são outras” (Idem, p. 10). 

“Ele”, no caso, não terá a sua perspectiva avaliada por outra que lhe seja indiferente, 

antagônica ou simpática, mas que, sem se confundir com ela, a incorpora.  

 Tal efeito de proximidade à distância é alcançado através do discurso indireto 

livre que – ao incutir a fala do personagem na voz do narrador – relativiza o lugar de 

ambos: “Thanks to free indirect style, we see things throuth the characther’s eyes and 

language but also throuth the author’s eye and language, too. We inhabit omnisciente 

and partiality at once. A gap opens between author and character, and the bridge – which 

is free indirect style itself – between them simultaneously closes that gap and draws 

attention to its distance” (Wood, 2009, p. 11). O que chamamos de proximidade à 

distância é, portanto, a arquitetura estilística em que o autor opera essa relativização. A 

narrativa não se resume a “contar o outro” nem tampouco a “contar a si”. Entre os dois 

pólos, Tezza perfaz a vocação dialógica do romance quando o personagem se expressa 
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pela e na voz desse narrador externo. Para dizer de modo sintético: o discurso indireto 

livre permite conhecê-lo em suas dimensões plástica e psicológica.   

 O protagonista de O filho eterno refere-se frequentemente a si como se fosse 

um outro, talvez personagem de seus livros: “E no entanto sente-se um otimista – ele 

sorri, vendo-se do alto, como no cartum imaginado, agora uma figura real”(Tezza, 2008, 

p. 13). Ver do alto, à distância, é também a estratégia encontrada por Tezza para 

transformar fatos vividos em literatura, espécie de cartum imaginado em palavras. O 

momento do nascimento, da descoberta da síndrome de Down e os primeiros contatos 

com o filho poderiam dar vazão ao sentimentalismo, o que não ocorre pela proximidade 

à distância do discurso indireto livre (ao contrário da total parcialidade em primeira 

pessoa), além do tom áspero com que o protagonista encara os eventos: “Mas ninguém 

está condenado a ser o que é, ele descobre, como quem vê a pedra filosofal: eu não 

preciso deste filho, ele chegou a pensar, e o pensamento como que foi deixando-o 

novamente de pé, ainda que ele avançasse passo a passo trôpego para a sombra” (Tezza, 

2008, p. 32). 

 Em se tratando do desenvolvimento narrativo, o romance segue duas linhas: os 

fatos referentes à vida do protagonista, e que têm seu ponto crucial no nascimento do 

filho; outro que, tendo por base o convívio do pai-escritor com a criança, põe em foco a 

relação de ambos com a linguagem. Se, no primeiro plano narrativo, temos as peripécias 

do jovem que, entre outras, participou de uma comunidade teatral guiada por um “guru”; 

no segundo plano temos o desenvolvimento mais sutil de uma discussão sobre a 

linguagem como forma de vivenciar o tempo. A vida do protagonista, como era de se 

esperar, coincide com a que encontramos na autobiografia literária: a comunidade de W. 

Rio Apa, a temporada na Europa e o andamento da atividade literária com a publicação 

dos primeiros romances etc. A discussão sobre linguagem e tempo ocorrem nas 

digressões do protagonista: 

 

Cada coisa que há no mundo! Crianças cretinas – no sentido técnico do termo 

–, crianças que jamais chegarão à metade do quociente de inteligência de 

alguém normal; que não terão praticamente autonomia nenhuma; que serão 

incapazes de abstração, esse milagre que nos define; e cuja noção de tempo 

não existe. A fala será, para sempre, um balbuciar de palavras avulsas, 

sentenças curtas truncadas; será incapaz de enunciar uma estrutura na voz 

passiva (a janela foi quebrada por João estará além de sua compreensão) 

(Idem, p. 34). 
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 O “milagre” da abstração é o que distancia o pai do filho. No que é típico do 

romance de formação, onde o personagem se transforma no tempo e, segundo Lukács, “a 

ação se ergue a partir dos destinos de um homem solitário” (Lucáks, 2000, p. 148), em O 

filho eterno tem-se como que um romance de formação em par: a transformação do pai 

corre em paralelo ao amadurecimento do filho. Claro, poderíamos dizer o contrário: o 

amadurecimento do pai, a transformação do filho. No entanto, de qualquer maneira a 

perspectiva é do protagonista, de modo que o filho será sempre uma projeção do pai, e 

muitos dos seus fracassos e sucessos serão percebidos sob a vaidade do escritor, para 

quem “o mundo não fala. Sou eu que dou a ele a minha palavra; sou eu que digo o que as 

coisas são. Esse é um poder inigualável – eu posso falsificar tudo e todos, sempre, um 

Midas Narciso, fazendo de tudo minha imagem, desejo e semelhança” (Tezza, 2008, p. 

41). 

 A afirmação de seu narcisismo, da arrogância de um “predestinado à literatura – 

alguém necessariamente superior, um ser para o qual as regras do jogo são outras”, 

emerge da dureza de uma realidade que não se submete à livre criação, ou, melhor 

dizendo, ao poder de (re)criar a si próprio e às paisagens ao redor. Ter um filho que, pelo 

menos a princípio, não pode ser como ele, cujo objeto é a linguagem por meio da qual 

“abstrai” o mundo em representação, desvela a insuficiência de seu ofício, além de 

refletir sua própria insuficiência como homem: “ele escreve de outras coisas, não de seu 

filho ou de sua vida – em nenhum momento, ao longo de mais de vinte anos, a síndrome 

de Down entrará no seu texto. Esse é um problema seu, ele repete, não dos outros, e você 

terá de resolvê-lo sozinho” (Tezza, 2008, p. 63).  

 A transformação da vida e, especificamente, da história do filho em romance é 

uma mudança importante de sua relação pessoal com a escrita, sendo encarada por Tezza 

como resultado de seu amadurecimento enquanto escritor. Utilizar-se de suas vivências 

como matéria-prima para a ficção coincide com a plena consciência de que a escrita é 

um exercício extremo de alteridade, a ponto de você se transformar no duplo de si. Sem 

tal distanciamento a criação romanesca seria impossível, pois esta depende do 

afastamento do “evento aberto da vida”, da “matéria bruta da realidade” que jamais se 

expressa por si. Os dados biográficos necessitam de um tratamento estético, isto é, “uma 

linguagem que exige fechamento e afastamento do evento da vida, com o qual não se 

confunde (ou não se funde – exceto no momento em que o leio ou o escrevo, quando se 
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torna parte inseparável do evento da minha vida; mas ele, em si, o objeto romance, é 

representação, um duplo que se observa)” (Idem). 

 O trecho acima, retirado de sua autobiografia, poderia compor, em outros 

termos, O filho eterno, pois a narrativa sobre o pai-escritor tem como substrato sua 

relação problemática com a vida, a ponto dela não caber em seu trabalho ficcional. O 

romance se arma de um aparato crítico-teórico – argumentativo, portanto – a fim de 

garantir, no duplo da ficção, sua boa recepção conforme os desejos do autor. Todavia 

pode-se afirmar que o romance de Tezza também “dissimula seu divino saber”. Se 

Rabelais repetia, no espaço da ficção, os argumentos do “Prólogo”, Tezza consolida em 

sua autobiografia literária, pela reflexão ensaística, os argumentos antes incorporados à 

prosa de O filho eterno, porém a partir da voz de um personagem, com a dicção que é 

própria desse outro que habita o romance. Em suma, a teoria bakhtiniana está tão 

presente em O espírito da prosa quanto no romance, sendo que neste não só como 

procedimento, mas como discurso teórico efetivo, ainda que dissimulado pela instância 

ficcional. 

 A incorporação do discurso teórico na prosa se dá pela característica 

fundamental do romance como gênero híbrido, plurilíngue, nos termos de Bakhtin. 

Sendo assim, mais que identificar a existência da locução teórica na ficção, 

questionamos sua validade no campo da ideias e, consequentemente, sua contundência 

no referido debate público das letras ou em qualquer outro. Se o enunciado 

argumentativo no romance tem validade por si, no âmbito da pragmática linguística 

advém a questão básica sobre quem fala no romance, e quais as implicações dessa fala. 

A reiterada afirmação do duplo que emerge da criação romanesca visa estender uma 

cerca entre o que é desde sempre ambíguo, “fantasmático”. A separação unívoca do 

biográfico e do ficcional, contudo, se dá no seio de uma unidade maior, firmada na 

reiterada confirmação da individualidade estético-ideológica do autor, seu “estilo”. Isso 

fica patente, por exemplo, no comentário sobre O filho eterno:  

 

Senti pela primeira vez esse duplo que toma a iniciativa ao escrever O filho 

eterno – ou, melhor dizendo, ao relê-lo mais tarde. Há no texto soluções de 

linguagem, imagens inesperadas, intuições discretas, pausas e transições 

controladas, aqui e ali o impacto de uma cena que forçando um pouco a 

metáfora, eu não saberia dizer de onde vieram. São o meu “estilo”, digamos 

assim, como um outro que assume o comando e me deixa na sombra. Daí por 

que não consigo me ver ali como o pai-personagem, que incorpora desde a 

primeira página uma completa autonomia ficcional (Tezza, 2012, pp. 60-61). 
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 Falar de si através do outro que emerge com a escrita ficcional. Uma sutilieza 

que se esfumaça frente à produção de Tezza vista em conjunto, e que serve de paradigma 

à narrativa de outros escritores da cena contemporãnea. Entre o romance e a 

autobiografia há um amálgama discursivo que os integra sem, contudo, esgarçar as 

diferenças de pacto em cada um desses gêneros. Por isso atentamos para a evidência de 

que, assim como em sua autobiografia Tezza afirma que no romance é possível falar de 

si através “de um outro que assume o comando e o deixa à sombra”, em O filho eterno o 

protagonista diz de seu procedimento estético com argumento similar: 

 

Talvez eu esteja a serviço de alguma coisa falsa, um secreto diamante de 

vidro de que sou vítima. O que não seria – ele admite, assustado – de todo 

mau. Escrevendo, pode descobrir alguma coisa, mas sem confundir – isso o 

escritor percebe logo – a vida e a escrita, entidades diferentes que devem 

manter uma relação respeitosa e não muito íntima. Sou interessante se me 

transformo em escrita, o que me destrói sem deixar rastro, ele imagina, 

sorrindo, antevendo algum crime perfeito (Tezza, 2008, p. 194). 

 

 

 Indicar a coincidência do discurso na autobiografia e no romance não significa 

que rejeitamos, na leitura comparada dos textos, o preceito de Bakhtin sobre a diferença 

fundamental entre o acabamento estético da obra de arte e o acontecimento da vida. 

Estamos de acordo com o teórico russo em sua premência de localizar a dimensão 

artística do romance “fora da vida”, aliás, um imperativo típico da alta modernidade 

vanguardista, como lembra Linda Hutcheon (1991)
3
. O que nos interessa agora é mostrar 

a insistência de Tezza em defender tal pressuposto, uma vez que a leitura de O filho 

eterno parece claramente tensionada pela confusão dessas instâncias.  

 Em consonância com seu mestre intelectual, porém em período histórico 

distinto, o escritor reafirma a autonomia do produto estético, como indicado antes. 

Segundo Bakhtin, “o autor deve estar situado na fronteira do mundo que ele cria como 

seu criador ativo, pois se invadir esse mundo ele lhe destrói a estabilidade estética (...) 

Só quando se observam todas essas condições o mundo estético é sólido e se basta a si 

mesmo, coincide consigo mesmo na visão estética ativa que temos dele” (Bakhtin, 2003, 

                                                           
3
 Segundo Hutcheon, “é dessa visão da linguagem que parece originar-se a maioria das teorias do pós-

modenismo. Porém, afirmei que esse formalismo é a expressão definitória do modernismo, e não do pós-

modernismo” (p. 187). 
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p. 177). É com essa máxima que Tezza – pelo viés ensaístico presente na autobiografia e 

na ficção – empreende sua escrita e defende criticamente seu legado.  

 Tal autonomia, contudo, não isola absolutamente a obra da realidade histórica 

do artista. A síntese artística possibilita ao homem “uma realidade estética diferente da 

realidade cognitiva e ética (da realidade do ato, da realidade ética do acontecimento 

único e singular de existir), mas, evidentemente, não é uma realidade indiferente a elas” 

(Idem, p. 173, grifo nosso). Bakhtin relativiza o formalismo russo ao reponsabilizar o 

autor pela criação, uma vez que o objeto estético está sim relacionado e interfere do 

mundo extra-textual do qual ele, o autor, participa. Há um referente que importa e deve 

ser levado em conta. Para Tezza, “se a literatura quer sobreviver como linguagem não 

oficial, ela terá a necessidade absoluta, intransferível, de significar sempre a criação de 

um narrador responsável (como resposta e como responsabilidade) que é, em última 

instância, meu elo inalienável com o mundo em que eu vivo e de que faço parte” (Tezza, 

2012, p. 217). 

 Ao defender uma autonomia estética que não seja apartada do chão histórico e 

que reitere a responsabilidade do autor, Tezza lança um apelo no sentido de preservar o 

pacto que considera apropriado frente ao que escreve. Para isso, pratica uma intervenção 

crítica na sua própria voz e na voz do narrador romanesco. Investe na ambiguidade entre 

as esferas inventiva e histórica, porém sempre com o propósito de promover a autonomia 

da arte. Ambíguo, seu romance tem a recepção tensionada, pois a confusão das ditas 

esferas permite entrever traços do escritor sob a máscara do narrador, dizendo na voz 

desse outro argumentos que, ao fim, “remetem ao mesmo”.  

 O arcabouço teórico de Bakhtin atribui legitimidade aos argumentos desse 

mesmo que habita a autobiografia e o romance, mas de forma deslocada, pois o contexto 

histórico, tão caro ao pensamento do teórico russo, exige outras formas de encarar a 

prática e os produtos literários hoje. Respeitamos a posição de Tezza, e em alguns 

aspectos existe concordância, porém há uma contradição na defesa irrestrita da 

autonomia estética devido ao limiar biográfico-ficcional em que o autor lança seu gesto 

literário. Além do mais, os argumentos que adentram a ficção e expõem os achados 

teóricos do escritor-personagem têm uma função: estabelecer uma chave de leitura pelo 

desnudamento da ficção. Sem escancarar a casa das máquinas como fazem aqueles que, 

segundo ele, se desviaram do espírito da prosa, Tezza esquece a porta entreaberta, onde 
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se vê parte das engrenagens: “Tudo é falso, mas ele não sabe ainda, vivendo ao acaso, 

como sempre; o único foco real de sua vida é escrever, já como um escapismo, um gesto 

de desespero para não viver” (Tezza, 2008, p. 144).  

 A reflexão do personagem é uma reflexão do escritor enquanto personagem. 

Não do escritor que se expressa na autobiografia, na crítica ou na entrevista, mas de uma 

projeção que o revela parcialmente e se articula com sua imagem no mundo empírico. A 

percepção de que “tudo é falso” e “o único foco real de sua vida é escrever” sugere que 

na realidade da ficção – seu estatuto de possibilidade – os argumentos do personagem 

têm validade e manifestam indiretamente posições do escritor “real”. Um escritor que só 

existe porque está presente em sua escrita. 
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MULHERES QUE ESTÃO FAZENDO A NOVA LITERATURA BRASILEIRA: 

PERSPECTIVAS DE RUPTURAS E CONTINUIDADES 

 

Lígia de Amorim Neves

 

 

Resumo:  

 

Esta pesquisa objetivou traçar o perfil das personagens em duas antologias organizadas por Luis Ruffato, 

25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (2004) e Mais 30 mulheres que estão fazendo 

a nova literatura brasileira (2005). Com isso, buscou-se investigar o modo como essas escritoras 

articulam rupturas e continuidades, tanto no plano estético quanto no temático, para representar 

perspectivas sociais múltiplas e a multiplicidade do sujeito da pós-modernidade. Para tanto, efetuou-se 

um mapeamento das 55 escritoras enfeixadas nos livros, com o objetivo de situar o lugar da fala dessas 

mulheres; em seguida, realizou-se a leitura dos contos que compõem os dois volumes, seguida da 

elaboração e do preenchimento de um questionário sobre a personagem; por fim, alguns contos 

representativos dentro de temáticas exploradas na literatura de autoria feminina e, de modo geral, na 

ficção contemporânea foram analisados em sua estrutura interna, com o intuito de compreender suas 

visões emancipatórias e/ou reprodutoras de valores hegemônicos.  
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 A representação é um meio de estabelecer e eternizar “modelos simbólicos”, nos 

termos de Clifford Geertz (2008). De acordo com o antropólogo, em seu livro A 

interpretação das culturas, que entende a cultura como um mecanismo de organização e 

de controle do comportamento social, é por meio desses modelos, compreendidos como 

um sistema de símbolos e de sentidos adotados por uma coletividade, que a cultura e, 

portanto, seus valores, são incorporados nas práticas sociais de um grupo, já que eles 

não estão naturalmente internalizados em cada indivíduo. Dessa forma, então, é que a 

representação estabelece identidades e determina “os lugares a partir dos quais os 

indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar” (Woodward, 2000, p. 

17 apud Gens, 2009, p. 99). 

 A literatura, ao engendrar modelos simbólicos por meio da representação, 

assume um importante papel no estabelecimento e na manutenção de identidades. 

Mesmo quando parece forjar-se como um campo autônomo, desvinculado dos interesses 

políticos e econômicos, imune a condicionamentos ideológicos, a literatura sempre está 

vinculada a uma ideologia. O tradicional modelo simbólico de mulher marginalizada da 

esfera pública e do poder e dependente economicamente do homem, por exemplo, foi 
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intensamente reproduzido ao longo da história literária para servir aos interesses da 

ideologia patriarcal, isto é, das estruturas de poder da sociedade que se baseiam 

essencialmente na desigualdade entre os sexos. A representação na literatura, com 

efeito, revela-se como um conjunto de mecanismos de controle social em que valores 

são transmitidos para criar e sustentar relações de domínio.  

 Mas, se, há algumas décadas, pouco se questionava a ligação entre a literatura e 

o projeto político assentado no eurocentrismo, etnocentrismo, racismo, patriarcalismo, 

enfim, nas políticas de homogeneização social (sem marcas de ou ênfase sobre as 

diferenças), isso se tornou frequente e fundamental com a emergência dos estudos pós-

coloniais a partir da década de 70, sobretudo da Crítica Feminista, determinante na 

problematização dos modelos simbólicos hegemônicos que legitimam a dominação 

masculina (Bonnici, 2011, p. 119). 

 Ao confrontar as perspectivas produzidas na esteira do pensamento patriarcal 

com outros modelos simbólicos, desvelando, assim, a pretensa universalidade de seu 

estatuto, a Crítica Feminista desestabiliza o círculo do reforço generalizado que impõe 

representações excludentes e com a evidência de algo indiscutível. É como entende 

Hollanda ao interpretar o trabalho pioneiro de Edward Said, Orientalismo (1978), que 

denuncia os interesses coloniais subjacentes aos discursos ocidentais sobre o Oriente: 

 

Segundo Said, os estudos feministas, assim como os estudos étnicos ou 

antiimperialistas, promovem um deslocamento radical de perspectiva ao 

assumirem como ponto de partida de suas análises o direito dos grupos 

marginalizados de falar e representar-se nos domínios políticos e intelectuais 

que normalmente os excluem, usurpam suas funções de significação e 

representação e falseiam suas realidades históricas (Hollanda, 1994, p. 8). 

 

 Daí a importância de a literatura de autoria feminina conquistar um espaço mais 

amplo, para que a mulher “expresse a sua sensibilidade a partir de um ponto de vista e 

de um sujeito de representação próprios, que sempre constituem um olhar da diferença”, 

insiste Luiza Lobo (2012). Dessa forma, é possível que a mulher, como integrante 

desses grupos marginalizados – entendidos como aqueles que, em razão de seu sexo, 

orientação sexual, cor, etnia, condição física e posição nas relações de produção, por 

exemplo, recebem valoração negativa da cultura dominante (Dalcastagnè, 2005, p. 15) – 

consiga operar o agenciamento de singularidades.  
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 Contudo, em que medida a autoria feminina têm conseguido articular isso na 

literatura brasileira contemporânea? Segundo conclui a professora e pesquisadora 

Regina Dalcastagnè, em sua pesquisa sobre a personagem do romance brasileiro 

contemporâneo, as representações, salvo algumas exceções, ainda apresentam uma 

percepção reduzida a esquemas tradicionalmente disseminados na literatura: 

“Infelizmente, a perspectiva feminina, tal como apresentada por nossas escritoras, tende 

a ser muito mais limitada do que o é a vivência complexa e multifacetada das mulheres 

no Brasil de hoje” (Dalcastagnè, 2008, p. 106). 

 Em face dessa conclusão a que chega a extensa pesquisa de Dalcastagnè, que 

compreendeu os romances publicados entre 1990 e 2004 pelas três grandes editoras 

brasileiras – Companhia das Letras, Record e Rocco –, é pertinente investigar se esse 

perfil também é reproduzido em contos brasileiros contemporâneos. As duas antologias 

organizadas por Luiz Ruffato e publicadas pela Record despertam interesse nesse 

sentido, afinal, diante dos títulos 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura 

brasileira (2004) e Mais 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira 

(2005), tem-se uma pequena mostra de contos de autoria feminina produzidos na 

contemporaneidade. 

 Em um primeiro momento, compreendeu-se as questões extraliterárias que 

atravessam a constituição do fato literário, a fim de investigar algumas questões 

mercadológicas que envolvem o processo de seleção das 55 escritoras das duas 

antologias. Em seguida, passou-se à leitura dos 55 contos desses dois volumes, a partir 

da qual foram obtidos dados estatísticos fundamentais para uma análise dos perfis das 

personagens, sobretudo, das femininas, com o objetivo de verificar as recorrências e as 

exclusões de representações nessas narrativas. Por fim, fez-se uma análise da estrutura 

interna de alguns contos representativos dentro de algumas temáticas, tendo em vista 

que o caráter quantitativo da etapa anterior não permite compreender a visão 

emancipatória ou reprodutora das narrativas em relação a valores hegemônicos 

tradicionalmente reiterados na tradição literária.  

 A literatura de autoria feminina ainda se encena dentro de um “território 

selvagem”, nos termos da crítica feminista Elaine Showalter (1994). Apesar de todos os 

avanços nas transformações da condição feminina desde a metade do século XX, a 

hegemonia masculina na arena literária é evidente, tal como revelam as publicações de 
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livros literários: na pesquisa coordenada pela professora e pesquisadora Regina 

Dalcastagnè, “Personagens do romance brasileiro contemporâneo”, dos 165 escritores 

que publicaram romance entre 1990 e 2004, pelas editoras Companhia das Letras, 

Record e Rocco, apenas 45 são mulheres (27,3%): 

 De acordo com o princípio de inversão de Michel Foucault (1996), em A ordem 

do discurso, que traz à tona as questões ideológicas subjacentes a todo discurso, é 

preciso reconhecer nos processos de continuidade, no caso aqui, no da dominação 

masculina na cena literária, o seu aspecto negativo. A aparente seleção natural e positiva 

esconde, na verdade, segundo o filósofo, “o jogo negativo de um recorte e de uma 

rarefação do discurso”, ou seja, o processo responsável pela exclusão e silenciamento de 

vozes. Em face disso, questionar os parâmetros que condicionam qualquer regime de 

seleção constitui etapa fundamental para se entender o processo de construção de 

práticas excludentes, como é exemplo o cânone ocidental (Foucault, 1996, p. 52). 

 Nos prefácios de ambas as antologias, o organizador afirma que o critério 

utilizado para selecionar as 55 autoras é o de que todas começaram a publicar prosa de 

ficção a partir de 1990 e segue ressaltando que “não houve limite de idade, tema, 

ideologia, estilo ou extensão do trabalho, apenas exigiu-se ineditismo dos textos” 

(Ruffato, 2004, p. 15). Observa-se, assim, uma escolha que pretende, de certa forma, ser 

neutra e objetiva, mas será isso possível? Afinal, quaisquer que sejam os critérios, “toda 

escolha já é a expressão de um julgamento. ‘Lire, élire’ (‘Ler, eleger’), sintetizava 

Valéry.” (Perrone-Moisés 1998, p. 10). 

Consciente do elevado número de escritoras não enfeixadas nessas antologias,  o 

escritor admite, no segundo volume, que isso se justifica “por razões as mais diversas” e 

que as suas preferências estéticas, “na medida do possível”, foram anuladas (Ruffato, 

2005, p. 9). Vê-se, portanto, que o seu discurso deixa transparecer traços de uma 

abordagem também subjetiva acerca dessa seleção. Em face disso, torna-se relevante 

investigar mais profundamente as relações subjacentes àquele critério de escolha das 

autoras reforçado em ambas as antologias, a fim de que se possa refletir sobre, se não 

responder a, questões como: Por que exatamente estas 55 mulheres? Existem 

coincidências nessa seleção? De que forma elas se inserem no circuito literário 

contemporâneo?  
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Ao mapear a geografia das escritoras dos dois volumes das antologias, nota-se 

uma cartografia de exclusões e assimetrias. Das 55 escritoras, 22 nasceram no Rio de 

Janeiro, 12 em São Paulo, 5 no Rio Grande do Sul, 5 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 2 no 

Paraná, 2 em Goiás, 1 na Paraíba, 1 no Ceará, 1 no Espírito Santo, 1 em Santa Catarina, 

1 em Portugal e 1 na Argentina. As ausências e desproporções permanecem na 

matemática dos estados e países em que elas estão radicadas, a saber: 25 no Rio de 

Janeiro, 11 em São Paulo, 5 em Minas Gerais, 4 no Rio Grande do Sul, 2 na Bahia, 2 no 

Paraná, 2 na Paraíba, 1 em Goiás, 1 no Ceará, 1 no Distrito Federal e 1 nos Estados 

Unidos. Ainda, não surpreendentemente, tendo em vista o quadro acima, a maioria das 

autoras nasceu e/ou reside em cidades conhecidas como grandes centros culturais: 

aproximadamente 75% delas nasceram nas capitais e 80% já estão radicadas nelas. 

Ruffato apresenta algumas dessas relações numéricas e conclui, dessa 

“estatística mambembe”, nos seus termos, que a mais óbvia conclusão disso é a de que 

“o processo de emancipação da mulher ocorre com mais nitidez onde há mais facilidade 

no acesso à educação. […] A literatura torna-se, assim, um termômetro – quanto maior 

o espaço conquistado, maior a exuberância da escrita.” (Ruffato, 2005, p. 11). A 

emancipação da mulher na literatura, de fato, está relacionada com o acesso à educação 

que, por sua vez, está diretamente ligada à posição geográfica, responsável por oferecer 

mais subsídios para o acesso e o desenvolvimento da educação.  

Contudo, isso não justifica o fato de as duas antologias reproduzirem a tradição 

literária hegemônica excludente, que tende a dar voz aos escritos produzidos nos ditos 

grandes centros culturais, uma vez que existem mulheres fazendo literatura não só nos 

estados não mencionados, como também escrevendo em grande volume naqueles pouco 

recorrentes nos dois volumes. No que concerne ao painel biográfico dessas mulheres, 

construído predominantemente por duas linhas antes de cada conto, as quais trazem 

nome completo, ano de nascimento, profissão, livros publicados, cidade onde nasceu e 

em que reside, verifica-se mulheres que desempenham profissões na área das Ciências 

Humanas (principalmente os trabalhos de professora e de jornalista) e que produziram 

uma vasta produção bibliográfica (165 livros) – apenas 3 autoras são inéditas em livro.  

Entretanto, o que chama a atenção nesses dados coletados, certamente em razão 

da extensão mínima dessas microbiografias, são as suas lacunas que, ao serem 

preenchidas com informações obtidas fora dos dois volumes, apontam para outras 
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questões subjacentes à escolha dessas 55 autoras. Ao pesquisar cada uma dessas 

mulheres até o ano de publicação da antologia em que estão inseridas, é possível traçar 

o seguinte perfil de escritoras: em geral, são mulheres brancas, com formação em nível 

superior, predominantemente nas áreas de Letras, Jornalismo e Comunicação, algumas 

com livros traduzidos (aproximadamente 25%) e premiados (cerca de 40%), inclusive 

em nível nacional.  

Tendo em vista isso tudo, o que se constata é um recorte elitizado na seleção 

dessas mulheres, pois não se percebe em ambos os volumes a presença de autoras 

marginais que também estão fazendo literatura, como mulheres pobres, negras, 

moradoras de periferia, deficientes, índias e homossexuais, por exemplo. Além de o 

organizador das antologias privilegiar escritoras oriundas dos grandes centros culturais, 

muitas autoras já estão inseridas, de alguma forma, no circuito literário, como se 

observa por seus livros publicados por editoras de grande projeção nacional, como a 

Record, a 7 Letras e a Rocco, todas do Rio de Janeiro.  

O painel se assemelha à cartografia delineada na pesquisa de Dalcastagnè. 

Dentre os 258 romances publicados entre 1990 e 2004 pelas editoras Companhia das 

Letras, Record e Rocco, observou-se uma seleção de escritores que também denuncia 

uma perspectiva do centro: eles, em sua maioria homens, são predominantemente 

brancos (93,9%), vivem no Rio de Janeiro e em São Paulo (mais de 60%) e a maioria 

desempenha suas profissões em espaços privilegiados de produção de discurso, como os 

meios jornalístico e acadêmico (Dalcastagnè, 2012, p. 8). 

Apesar disso tudo, o projeto editorial das duas antologias assume grande 

relevância no cenário da literatura brasileira contemporânea. Isso porque, embora o 

painel das 55 escritoras não apresente, de forma equitativa, mulheres que falam do 

centro e das margens, Ruffato, com seu prestígio e posição marcada pelo gênero 

masculino, põe em cena mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, o que 

representa uma ruptura com o pensamento androcêntrico que sustenta a hegemonia 

masculina na literatura. É como lembra Dalcastagnè no texto da contracapa da primeira 

antologia: “Apesar de todas as transformações na condição feminina no último século, 

no Brasil e no mundo, a voz da mulher ainda é pouco ouvida em nossa sociedade. […] 

Isso acontece na mídia, na política ou no mundo acadêmico, e não é diferente na 

literatura.” (Ruffato, 2004).  
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É nesse sentido que as duas antologias são importantes, pois elas trazem à tona, 

dentro do atual contexto em que a autoria feminina ainda tende a não ter a mesma 

projeção da masculina, não apenas uma grande quantidade de mulheres produzindo 

literatura, mas também muita literatura sendo produzida por mulheres. A professora e 

pesquisadora Tânia Ramos, em seu artigo “Talentos e formosuras: novas vozes, novos 

espaços”, que investiga como se dá a construção biográfica da autoria feminina, 

contabiliza a produtividade das 55 escritoras nos dois volumes das antologias de 

Ruffato:  

 

Tão importante quanto esse lugar de onde falam ou asseguram a sua 

sobrevivência é a constatação da produtividade literária dessas mulheres […]. 

Elas escrevem na última década aproximadamente 7 novelas, 55 livros de 

contos, 22 livros de poesia, 2 biografias, 53 romances, 23 livros de ensaios, 1 

livro-reportagem, 1 livro de autoajuda, 1 peça de teatro. São mais de 165 

livros. Quem os leu? Onde estão? Quem os publicou? Quando daremos 

visibilidade a essa produção? Por onde elas transitam? Onde elas estão 

inscrevendo suas histórias de vida? Que corpo feminino é esse? Que 

visibilidade física tem essas mulheres? Como são seus rostos? Quando 

faremos a arqueologia desses textos? (Ramos, 2010, p. 35). 

 

Diante desse terreno frutífero de escritoras e texturas literárias – número, aliás, 

que “numa breve atualização ultrapassam mais de 220” (Ramos, 2010, p. 38) – é que se 

justifica o projeto das duas antologias, conforme ressalta Ruffato no segundo volume: 

“sabia haver várias mulheres que por direito pertencem a essa ‘nova geração’, e não 

eram citadas, talvez por um inconsciente machismo, esse mal que nos persegue a todos, 

homens e mulheres.” (Ruffato, 2005, p. 10).  

Visto, portanto, o lugar de onde falam as 55 escritoras que compõem as duas 

antologias, o que permitiu compreender que ainda há muito para se avançar, para que 

não se perpetue a violência simbólica do sistema de representações que tende a manter 

no limbo a produção das margens, passou-se à análise estatística do perfil das 

personagens representadas nesses contos, a fim de mapear que perspectivas sociais essas 

55 mulheres que estão fazendo a nova literatura escolhem representar e silenciar. 

 Em resumo, as antologias tendem a representar personagens do sexo feminino. 

Elas são predominantemente heterossexuais, sem cor definida, jovens ou maduras, 

pertencentes à classe média, alta ou sem estrato marcado e tendem a circular no espaço 

urbano e social, desempenhando frequentemente as funções restritas ao lar, à 

comunicação e às extensões delas. Aos homens, cabem-lhes as mesmas características, 
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exceto as ocupações comumente associadas a eles. Em ambos os sexos, as relações 

sociais predominantes são as amorosas e se passam em um período histórico 

indeterminado ou contemporâneo.  

 Se tais escolhas são tratadas ou não no texto literário de forma emancipadora ou 

reprodutora de ideologias hegemônicas, como será visto adiante, o que se percebe aqui é 

que são essas as opções ainda feitas pelas escritoras contemporâneas, o que significa 

dizer que muitas representações continuam silenciadas ou pouco recorrentes. Isso reflete 

a atual condição nas esferas de produção do discurso, como na política e na mídia, que 

não só excluem determinadas categorias sociais, como também leva tais indivíduos a 

aderirem a essa doxa, que busca tornar tolerável e aceitável sua exclusão dessas esferas 

de poder. 

 É por isso que a representatividade de experiências de grupos e sujeitos sociais 

“invisibilizados ou estigmatizados, insere-se numa agenda, política e de pesquisa, para o 

campo da cultura brasileira”, pois é preciso “enfrentar o silenciamento e apagamento 

das marcas e vozes de quem se encontra nas margens” (Dalcastagnè; Thomaz, 2011, p. 

9). A invisibilização e o silenciamento de perspectivas sociais diversas na literatura, 

tanto na esfera da produção quanto na da representação das personagens, são questões 

politicamente relevantes, uma vez que revelam o caráter excludente da sociedade. A 

injustiça social reivindica não só a redistribuição da riqueza, mas também o 

reconhecimento do valor das múltiplas formas de expressões culturais e artísticas dos 

grupos marginalizados (Dalcastagnè, 2005, p. 19-20). A partir de uma abordagem 

plural, as perspectivas desses grupos podem ser ampliadas e enriquecidas de modo a 

serem compreendidas para além da visão homogeneizante dos discursos políticos 

dominantes. 

 Contudo, a vivência de escritores que detêm o monopólio da escrita, como é o 

caso aqui de grande parte das escritoras que compõe a antologia, não impede que um 

universo diferente do seu seja representado com sensibilidade e criticidade, assim como 

as perspectivas sociais escolhidas, majoritariamente elitistas, também podem revelar 

aspectos que apontem para uma visão mais abrangente desses grupos. Isso porque se 

vive um momento de maior consciência dos artistas sobre os aspectos ideológicos que a 

sua escrita produz. Dessa forma, rompe-se, com a ideia de que a representação de 

grupos marginalizados não possa ser feita por outros grupos, isto é: “que a vivência de 
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classe média dos escritores – com tudo o que isto implica em termos de conhecimento, 

sensibilidade, privilégios e preconceitos – criaria uma barreira intransponível entre eles 

e o universo de despossuídos que circula ao seu redor.” (Dalcastagnè, 2002, p. 53). 

 Ao mapear as peculiaridades aqui produzidas de alguns contos selecionados,  

chega-se a conclusão de que
  

é possível observar uma diversidade de experiências 

cotidianas articuladas no terreno do texto ficcional que possibilita leituras 

transgressoras, em diferentes graus, sobre os seguintes temas: as formas “não 

inteligíveis” de envolvimento amoroso e sexual, aqui entendidas dentro da categoria 

criada por Butler (2010), de sujeitos cujo sexo, gênero, desejo e prática sexual não 

apresentam uma relação simétrica (homem-masculino-heterossexual, mulher-feminino-

heterossexual); a exploração da sexualidade e do corpo; as fissuras do tradicional 

modelo simbólico de família; as relações líquidas da pós-modernidade; a violência 

urbana e seus reflexos na vida das personagens; e o exercício da metalinguagem. Trata-

se, enfim, de temáticas que buscam refletir a condição humana frente às transformações 

da pós-modernidade, enfocando, sobretudo, o modo como a mulher se insere nesse 

contexto de contradição, incerteza, medo, angústia, fragmentação da realidade e do 

sujeito e busca incessante de prazeres máximos.   

 Quanto aos gêneros não-inteligíveis, eles ainda continuam alocados no plano do 

fantástico, do sobrenatural, do impossível, habitando um mundo quase invisível. Apesar 

de distantes do convívio social cotidiano, é importante destacar que as personagens nos 

contos analisados questionam a normalidade das relações que fogem à doxa 

hegemônica, o que aponta, senão para uma ruptura efetiva com o ponto de vista das 

políticas que legitimam os gêneros contínuos, para uma desestabilização desses modelos 

simbólicos.  

 As relações amorosas, em geral, são problematizadas dentro de um contexto em 

que  a solidez das relações, dos projetos e das ações dissolveram-se, lembrando a 

máxima “tudo que é sólido se desmancha no ar”. Personagens, espaço, tempo, histórias, 

desfechos, palavras, tudo parece liquefazer-se, inclusive o amor. São os reflexos do 

mundo contemporâneo que, tal como no neoliberalismo do capital do giro, marcado 

pela volatilidade, torna as relações humanas fluidas como o mercado. Portanto, Eros 

certamente não está morto, mas sim exilado de seu domínio hereditário, conforme 

reflete Bauman: “ele foi condenado a perambular pelas ruas numa infindável e 
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eternamente vã procura de abrigo. Eros agora pode ser encontrado em toda parte, mas 

não permanecerá por muito tempo em lugar nenhum.” (Bauman, 2004, p. 27).” 

 Os laços afetivos entre pais e filhos também foram se pulverizando, revelando 

que não há uma harmonia preestabelecida nas interações familiares. É interessante 

observar, inclusive, que, nessas relações, a mulher, que já desempenha a função de 

protagonista das histórias, também assume a posição de chefe de família, deslocando, 

assim, a autoridade patriarcal central, que passa a ser substituída por um espaço 

destituído de poder e presença. O modelo simbólico de família organizada, estável e 

coesa, responsável pela mediação no processo de formação e sustentação da ordem 

patriarcal e burguesa, portanto, aparece rasurado, apontando, desse modo, para outros 

arranjos familiares. 

 Os contos, ainda, tendem a direcionar o olhar para identidades cambiantes e 

plurais, em negociação constante com novas rotas. Não há uma unidade que estabeleça 

um eu coerente e estável para as suas múltiplas facetas, pois o sujeito transita, de forma 

provisória e dinâmica, por espaços heterogêneos, construindo sujeitos contraditórios, 

instáveis e fragmentados. Sem vínculos de pertencimento, a personagem rompe com 

suportes identificatórios e classificatórios, consequentemente, com a estrutura social 

modelar. 

  Mas essas questões do mundo líquido e plural não são problematizadas somente 

no nível das personagens, mas também no da própria escrita. Os contos, ao questionar o 

lugar do escritor, do leitor e da própria literatura por meio da metanarrativa, 

problematizam os limites da ficção, conceitos e valores enraizados, o que se coaduna 

aos preceitos da pós-modernidade, que rompem com uma única ordem objetiva, pois há 

verdades múltiplas, heterogêneas e provisórias: “O impulso pós-moderno não é buscar 

nenhuma visão total. Ele se limita a questionar. Caso encontre uma verdade dessas 

visões, ele questiona a maneira como, na verdade, a fabricou” (Hutcheon, 1991, p. 73).  

 O medo urbano, gerado pelo caos da vida metropolitana moderna, também 

encontra espaço na narrativa de autoria feminina, apontando, assim, para outras 

temáticas que se distanciam do âmbito amoroso e familiar das histórias. Contudo, o 

grande alvo dessa verve caótica continua sendo a mulher, dentre outras vítimas 

preferenciais, como crianças, negros e idosos, sobretudo, quando são pobres ou 

miseráveis.  
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 Para metaforizar todas essas temáticas, as escritoras buscaram por soluções 

estéticas mais adequadas à realidade da pós-modernidade, já que não é mais possível 

recorrer aos mesmos preceitos épicos de existência de uma verdade absoluta e de um 

mundo pleno de sentido. Dentre as estratégias narrativas utilizadas nos contos, 

destacam-se: o narrador não confiável, que carrega o texto de possibilidades e 

ambiguidades; elementos absurdos e fantásticos, que desafiam e problematizam as 

fronteiras da doxa hegemônica; e a linguagem sincopada, lacunar, ambígua e repetitiva, 

que configura, na materialidade linguística, o ritmo contemporâneo, marcado pela 

velocidade, fragmentação e incerteza. 

 Tendo em vista isso tudo, vê-se que as narrativas pensam a mulher como sujeito 

constituído no gênero no sentido que Teresa de Lauretis propõe: de sujeito gendrado na 

relação social, na “relação de pertencer a uma classe, um grupo, uma categoria”, e não 

somente na experiência das relações de sexo. Dessa forma, sem confinar a mulher a uma 

oposição universal do sexo, a mulher como a diferença do homem, torna-se possível 

“articular as diferenças entre mulheres e Mulher, isto é, as diferenças entre as mulheres 

ou, talvez mais exatamente, as diferenças nas mulheres”, enfim, compreendê-las para 

além do binarismo sexual cerceador de sua subjetividade (LAURETIS, 1994, p. 207, 

210-211).  

 Com o boom dos anos de 1900, que trouxe à tona o multiculturalismo e o 

reconhecimento de identidades múltiplas e das minorias subalternas, a literatura de 

autoria feminina passa a diluir as experiências relacionadas às especificidades do 

feminino e do masculino, para dar lugar a pontos de vista múltiplos. De acordo com 

Zolin (2007, p. 54), “as relações de gênero não mais ocupam o centro dos enredos, 

tampouco o posto do/a protagonista é reservado a personagens femininas mergulhadas 

em problemas existenciais advindos da opressão milenar conferida à mulher.”  

 Embora haja uma tendência em as escritoras se autorrepresentarem, ou seja, as 

personagens são predominantemente do sexo feminino, brancas, heterossexuais e 

letradas – fato este que não aponta para uma diversidade de representações de 

perspectivas sociais –, as representações aqui são pensadas dentro da lógica da pós-

modernidade, cujos temas flertam com o agenciamento de identidades no plural, pois já 

não faz mais sentido falar de identidade em relação ao sujeito, tendo em vista que:  
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as identidades não são nunca unificadas; que elas são, na modernidade tardia, 

cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas não são, nunca, singulares, 

mas multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que 

podem se cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão sujeitas a uma 

historicização radical, estando constantemente em processo de mudança e 

transformação. (Hall, 2000, p. 108). 

 

 Além disso, é preciso reconhecer a importância da presença das mulheres na 

esfera da representação literária, ainda mais nas posições de protagonista e/ou 

narradora. Isso porque tal recorrência deixa transparecer uma especificidade da mulher, 

tanto em sua posição subjetiva quanto social, a saber, a necessidade “em deixar de ser 

objeto de uma produção discursiva muito consistente, a partir da qual foi sendo 

estabelecida a verdade sobre sua 'natureza'”. (Kehl, 1998, p. 15). 

 Mesmo que os dois volumes da antologia não deixem transparecer na seleção 

das autoras uma abordagem mais heterogênea, o que coloca tal projeto literário como 

cúmplice de ideologias dominantes que tendem a privilegiar as vozes que falam do 

centro, vale destacar a as suas contribuições, como a abertura para se pensar a literatura 

para além do seu espaço legítimo, que circunscreve positivamente escritores homens na 

cena literária. 25 Mulheres que estão fazendo a nova literatura e Mais 30 Mulheres que 

estão fazendo a nova literatura representam, portanto, alguns dos frutos semeados pelo 

feminismo, conquistas que a sociedade contemporânea passa a absorver lentamente, 

como se evidencia nos catálogos falocêntricos das grandes editoras.  
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Resumo:  

 

Desde o início do século XX a literatura brasileira vem sendo traduzida a línguas estrangeiras. E, de 

acordo com os registros investigados, a comunidade de língua castelhana foi a primeira receptora de obras 

de autores brasileiros traduzidas do original. Por isso, este trabalho tratará de apresentar uma vista 

panorâmica da trajetória das traduções de produtos literários brasileiros ao castelhano, centrando-se 

especialmente na recepção por parte do mercado espanhol, já que este serviu, não raras vezes, de ponte 

entre Brasil e Hispano-América. Os atuais movimentos do mercado são o foco principal deste trabalho, no 

entanto, revisar os inícios da tradução de textos brasileiros ao castelhano, será útil para compreender os 

movimentos do atual mercado internacional de traduções e como o mercado editorial brasileiro 

desenvolve-se nele. Para tanto, será importante apresentar desde as traduções pioneiras até as traduções 

ainda no prelo, algumas delas, patrocinadas pelo Programa de Apoio à Tradução da Fundação Biblioteca 

Nacional.  

 

Palavras-chave: mercado editorial, exportação, literatura brasileira, tradução. 

 

 

Primeiras traduções 
 

 

 Até há bem pouco tempo, e depois de pesquisar diversas fontes de informação
1
, 

acreditava que a primeira tradução de uma obra
2
 de Machado de Assis, e também a 

primeira de um autor brasileiro, havia sido uma edição do periódico argentino La Razón 

de Esaú e Jacó em 1904. No entanto, em uma visita no passado ano à Academia 

Brasileira de Letras o seu bibliotecário-chefe, Luiz Antônio de Souza, chamou a minha 

atenção para uma edição uruguaia de Memórias Póstumas de Brás Cubas de 1902. 

Estas duas traduções, inseridas no contexto da efervescência cultural do Rio da Prata 

naquele período, são, portanto, a estreia de um produto literário brasileiro no mercado 

                                                           
*Licenciada em Letras – Português/Literaturas (2007) pela Universidade Federal Fluminense (Brasil) e 

Diplomada em Estudos Avançados no Programa de Teoria da Literatura e Literatura Comparada (2009) 

pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Atualmente desenvolve o projeto de tese 

“Indústria cultural brasileira e exportação de produtos literários” em colaboração com o grupo Galabra na 

mesma universidade. Contato: luciana.gonalves@rai.usc.es 

1 Autores brasileiros traduzidos para o espanhol lista uma edição argentina de Esaú e Jacó em 1905 

(Esaú y Jacob. Tomo I e II. Buenos Aires: La Nación) e outra em 1941 de Mar Morto de Jorge Amado 

(Mar Muerto. Buenos Aires: Claridad). E os fundos da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos 

contêm edições anteriores em língua castelhana de obras de Jorge Amado (Cacao: novela: la vida de los 

trabajadores en las fazendas del Brasil. Buenos Aires: Editorial Claridad, 1936;  Jubiabá. Buenos Aires: 

Ediciones Iman, 1937). 

2 Trato aqui de traduções de obras completas, não de artigos e contos esparsos, que podem ser anteriores 

(Rocca, 2009, p. 40 e Vila, 2012, p.129). 
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internacional (Rocca, 2009, p.36). E não foram as únicas, também em 1902 a Biblioteca 

de La Nación publicou em livro a tradução de Inocência de Visconde de Taunay, 

realizada por Arturo Costa Alvarez. Este projeto inovador e ambicioso do tradicional 

periódico porteño editou ainda vários volumes de outros autores brasileiros, contando 

com traduções bem-cuidadas (Rocca, 2009, p.38).  

 Assim, as primeiras versões de livros de autores brasileiros no sistema mundial 

das traduções foram feitas ao castelhano
3
. Já, de acordo com os registros do Diccionario 

histórico de la traducción en España (2009), o público leitor espanhol teve à 

disposição, por primeira vez, um título de um autor brasileiro em 1919, quando a editora 

A.G. Izquierdo publicou Narraciones escogidas de Machado de Assis, traduzidas por 

Ramón Cansinos Assens (Guedes, 2012).  

 Visualizando rapidamente os inícios da produção de traduções de produtos 

literários brasileiros no exterior, vemos que os diplomatas foram agentes de 

intermediação importantes desse processo. Alguns deles eram também escritores, como 

João Guimarães Rosa e Aluísio Azevedo, que compaginavam suas atividades como 

diplomata com a carreira literária. No caso de Aluísio Azevedo, por exemplo, durante 

sua estância na Inglaterra foi publicada a primeira tradução de O Mulato; uma versão ao 

espanhol editada pela Biblioteca de La Nación na Argentina em 1904, cuja primeira 

edição podemos encontrar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e contém uma 

dedicatória de próprio punho do autor, escrita em 1905 no Reino Unido, a José Antônio 

de Azevedo Castro, um diplomata e intelectual que, naqueles momentos, era delegado 

do Tesouro Nacional em Londres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Também de uma missão diplomática surgiu uma importante ferramenta de 

divulgação dos produtos culturais brasileiros na Espanha. Em 1962, o então cônsul 

brasileiro, João Cabral de Melo Neto, e o tradutor Ángel Crespo criaram a Revista de 

Cultura Brasileña
4
, que publicou em suas páginas Dibujando un niño de Clarice 

Lispector, La tercera margen del río de João Guimarães Rosa, El caballo que bebía 

cerveza do mesmo autor e poemas selecionados de João Cabral de Melo Neto, dentre 

muitos outros textos ao longo dos anos. Ainda na Espanha, de acordo com a Base de 

                                                           
3 Estão excluídas aqui as edições portuguesas de obras de autores brasileiros e a impressão na França de 

títulos brasileiros em língua portuguesa que seriam distribuídos no Brasil; uma prática comum no século 

XIX, como faziam a editora Garnier e a casa editorial Lammert. 

4 Editada pela Embaixada do Brasil em Madri, numa primeira etapa da publicação, entre 1962 e 1981. E 

retomada  em edições especiais entre 1997 e 2010. Disponível em: http://hemeroteca.fchb.es/ 

http://hemeroteca.fchb.es/
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datos de libros editados en España (organizada pelo Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte) em 1961 as Ediciones Caralt publicaram Los viejos marineros de Jorge 

Amado. Machado de Assis foi, então, o primeiro autor brasileiro a ter uma obra 

publicada naquele país e Jorge Amado o segundo (Vide Guedes, 2009).  

 

Traduções recentes 

 

 Observando as estatísticas fornecidas pelo Index Translationum da Unesco 

vemos que, embora o inglês continue exercendo sua posição hegemônica central, outras 

línguas entram na disputa pelo mercado mundial das traduções. No Top 50 das línguas 

de origem, francês e alemão disputam a segunda posição, enquanto o português aparece 

no 18º lugar depois de chinês e árabe. Já no Top 50 das línguas de destino, as 

comunidades de língua portuguesa formam o oitavo mercado consumidor, os primeiros 

sendo alemão, francês e espanhol. Sobre as traduções ao alemão, é importante levar em 

conta que essas não só abastecem o mercado consumidor alemão mas também servem 

de vitrine para agentes do mercado editorial de outras comunidades. Esses dados apenas 

demonstram o que intuitivamente o leitor brasileiro já sabe, o mercado editorial 

brasileiro ainda publica mais obras estrangeiras do que edita e exporta as suas próprias, 

há um marcado desequilíbrio na balança comercial desse setor. E isto é um fator 

fundamental para determinar a posição ocupada por um país no campo literário 

(Bourdieu, 2009), já que 'o fluxo de tradução constitui um indicador da evolução das 

trocas entre culturas' (Sapiro, 2008, p.21).  

 No tocante à relação do Brasil com os mercados de língua castelhana, ainda de 

acordo com o Index, no Top 10 das línguas traduzidas ao castelhano o português aparece 

em oitavo lugar e, considerando apenas as traduções na Espanha, a língua portuguesa 

ocupa a décima posição. As primeiras posições, nos dois casos, são ocupadas por 

idiomas centrais, inglês, francês e alemão respectivamente. Não se pode dizer que obras 

provenientes do sistema literário brasileiro, traduzidas ou não, façam parte do sistema 

hispano-americano, não compartilham modelos nem regras de repertório e raríssimas 

vezes, ou nenhuma, textos de escritores brasileiros são reconhecidos pelos leitores como 

parte do repertório cultural hispano-americano (Even-Zohar, 2010 e Vila, 2012).  

 Considerando que os espaços literários são definidos pelo fator linguístico, 
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concluímos que embora o público leitor de língua castelhana não seja o principal 

consumidor de livros brasileiros, é sim um dos mercados importantes e Espanha atua 

nesse espaço literário como centro de difusão (Casanova, 2002, p.112). Tal posição do 

território linguístico-cultural espanhol pode ser entendida à luz da teoria de Pascale 

Casanova - “as áreas linguísticas, espécies de “subconjuntos” no universo literário 

mundial, são a emanação e a materialização da dominação política e linguística. […] 

Cada “território” linguístico compreende um centro que controla e polariza as 

produções literárias de que dependem. […] Barcelona, capital intelectual e cultural da 

Espanha, continua sendo um grande centro literário para os latino-americanos” (2002, 

pp.150,151). 

 Que podemos dizer, então, da recepção do mercado espanhol aos livros 

brasileiros na última década? De acordo com os registros da Base de datos de libros 

editados en España, entre 2000 e 2010 foram editadas na Espanha 691 publicações de 

autores brasileiros, a maioria delas de obras de ficção literária. Editoras como Editorial 

Planeta, Edicions Proa, Ediciones SM, Círculo de Lectores, Alfaguara e Labutxaca 

publicaram, entre vários outros, Paulo Coelho, Jorge Amado, Clarice Lipector, Ana 

Maria Machado, Lair Ribeiro e Paulo Freire; obras traduzidas por nomes prestigiados e 

já conhecidos pelo mercado como Mario Merlino, Basilio Losada, Ernesto Zaragoza, 

Dolores Ventós. E em 2012 foram editadas no país 30 publicações dos seguintes autores 

brasileiros – Lêdo Ivo, Machado de Assis, Bispo Edir Macedo Bezerra, Ana Maria 

Machado, Paulo Coelho, Leonardo Boff, Pedro Bandeira, Augusto Boal, Ana Cristina 

César, Padre Marcelo Rossi, Moacyr Scliar, José Mauro de Vasconcelos e Nelson 

Rodrigues. Digno de nota é que ao lado de autores frequentes no mercado das traduções, 

surjam livros de dois líderes religiosos brasileiros, destacando a importância do 

crescente mercado editorial religioso.  

 Como e por que estes e não aqueles autores são selecionados pelos editores para 

ter sua obra traduzida são questões para as quais não há uma única resposta. Quais as 

estratégias dos agentes do mercado editorial brasileiro, os que publicam e distribuem 

literatura brasileira, para vender seus produtos literários ao mercado externo? Várias 

forças internas e externas ao campo literário estão envolvidas, entre elas o êxito 

comercial que alcançou a obra na sua comunidade de origem, uma estratégia de 

marketing massiva, o gosto pessoal do editor e, mais vezes do que possa parecer, uma 
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série de coincidências aleatórias, finalmente políticas de incentivo e fomento também 

cumprem sua função. Uma destas iniciativas organizadas pelo Governo é a participação 

nos grandes eventos anuais do setor, as feiras literárias internacionais, como as de 

Guadalajara, Bogotá, Bolonha ou Frankfurt (Vide Villarino Pardo, 2012).  

 E o que oferecem os editores ao mercado em tais eventos? Lendo o Brazil – 

Books and Rights Catalogue 2012, preparado em conjunto pela Brazilian Publishers, 

Câmara Brasileira do Livro e ApexBrasil, concluímos que as editoras oferecem 

produtos muito variados. Na lista aparecem livros de ficção adulta, de literatura infanto-

juvenil, livros técnicos e científicos, livros de auto-ajuda, livros religiosos, livros de arte 

e vários títulos sobre o folclore brasileiro. A lista de autores também é diversa, a maioria 

é de escritores contemporâneos que ainda não são referência no sistema literário 

brasileiro, autores cujas obras ainda não servem de modelo para outros produtores. 

 

No prelo 

 

 Aquelas traduções inaugurais, as de Machado de Assis, pertenceram ao circuito 

de produção restrita, enquanto de entre as atuais, as numerosas traduções de Paulo 

Coelho pertencem ao circuito de grande produção (Bourdieu, 2009). 

 Ao avaliar a lista das bolsas concedidas pelo Programa de Apoio à Tradução de 

Autores Brasileiros da Fundação Biblioteca Nacional de 2009 a 2012, encontramos 

autores que ocupam distintas posições no campo literário, autores contemporâneos 

como João Almino, Cristóvão Tezza, Luiz Ruffato, Ferréz, Adriana Lisboa e Marçal 

Aquino, autores canonizados como Jorge Amado, Nelson Rodrigues, Lima Barreto, 

Machado de Assis e Clarice Lispector, e escritores atuais com uma trajetória dilatada e 

que ocupam posições de prestígio como Rubem Fonseca, Luís Fernando Veríssimo, Ana 

Maria Machado, Moacyr Scliar, Ferreira Gullar e Lêdo Ivo. Paulo Coelho, mais uma 

vez, encabeça a lista, como era de se esperar do autor de língua portuguesa mais 

traduzido no mundo segundo o Index. 

 Para visualizar melhor, transformei os resultados publicados pela Fundação 

Biblioteca Nacional no Diário Oficial da União em estatísticas e gráficos práticos. Em 

seguida, comento tais resultados. Comecemos, então, pelo número de bolsas concedidas 

nestes quatro anos do novo programa, 175 no total. A diferença da quantidade de bolsas 
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de 2009 e 2012 é abismal, e o crescimento desse número no último ano é claramente 

devido aos preparativos para a participação do Brasil como país homenageado na Feira 

Literária de Frankfurt 2013. 

Gráfico 1 – Bolsas de tradução concedidas 

Elaboração da autora 

 

 Pela mesma razão o número de traduções ao alemão cresceu. 

Gráfico 2 – Bolsas de tradução concedidas: Alemão 

Elaboração da autora 
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 No entanto, embora o alemão tenha sido foco de interesse devido à Feira de 

Frankfurt, não é  esta a língua-destino com maior número de bolsas concedidas, mas 

sim o castelhano, seguido do inglês. 

Gráfico 3 –  Bolsas de tradução concedidas: Idiomas 

Elaboração da autora 

 

 O fato de o castelhano ser a língua-destino mais agraciada pelo programa 

demonstra o interesse de determinados agentes e instituições públicos brasileiros por 

fomentar e promover a difusão da literatura brasileira na comunidade que a utiliza, 

Espanha e os países hispano-americanos. E neste cenário Espanha continua sendo um 

país central –  
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 Gráfico 4 – Bolsas de tradução concedidas: Países de língua castelhana  

Elaboração da autora 

 

 Como vimos no primeiro apartado, a internacionalização da literatura brasileira 

faz parte das dinâmicas da diplomacia, isto é, divulgar o país através de seu capital 

simbólico, através da cultura (Vide Villarino Pardo, 2011). Contudo, Gisèle Sapiro 

afirma que 'a diferença da literatura para outros bens simbólicos, como as artes plásticas 

ou a música, é que não só deve superar barreiras nacionais mas também barreiras 

linguísticas' (2008, pp.7,8). Isso explica o grande interesse do Programa de Apoio à 

Tradução de Autores Brasileiros em traduzir produtos literários brasileiros para o 

alemão e para o castelhano, tendo em vista o papel de liderança que assume o Brasil na 

economia latino-americana atualmente e o crescente interesse por parte de outros países. 

Além deste programa pioneiro, a Fundação Biblioteca Nacional criou em 2011 

programas complementares, são estes: “I - Apoio à tradução e à publicação de autores 

brasileiros no exterior, por meio de concessão de bolsas de tradução, e suporte 

financeiro e à reedição de títulos já esgotados e publicados há pelo menos três anos. II - 

Promoção da estadia de tradutores estrangeiros no Brasil, visando maior contato com a 

língua portuguesa utilizada no Brasil. III - Realização de seminários internacionais 

sobre a tradução e promoção da literatura brasileira no exterior. IV - Promoção da ida de 

autores brasileiros ao exterior, com a finalidade de divulgar a literatura brasileira por 

meio de palestras, entrevistas e/ou aulas sobre a literatura brasileira e sua obra 

[Caravana de Escritores]. V - Difusão de programas governamentais que visem expandir 
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a presença de Livro e da Literatura brasileira, junto às editoras, livrarias e universidades, 

bem como meios de comunicação nacionais e internacionais. VI - Fomento à presença 

de autores e pesquisadores brasileiros em conferências, seminários e feiras do livro 

internacionais. VII - Apoio à publicação de autores brasileiros na comunidade dos 

países de língua portuguesa - CPLP. VIII - Participação na organização da presença 

brasileira em Feiras Internacionais do Livro, e em especial, naquelas em que o Brasil é o 

país homenageado, tais como Feira do Livro de Bogotá (2012), Feira do Livro de 

Frankfurt (2013), Feira do Livro de Bolonha (2014)” ( Decisão Executiva Nº 200, de 16 

de setembro de 2011). 

 Ainda outra iniciativa recente, impulsionada pela homenagem ao Brasil em 

Frankfurt 2013, foi a criação da Machado de Assis Magazine, que, com Felipe Lindoso 

como editor, tem por objetivo a divulgação da literatura brasileira no exterior e para 

tanto proporciona texto de autores brasileiros traduzidos ao espanhol e ao inglês. E 

como broche final aos preparativos para fazer jus à condição de país convidado da Feira 

Literária Internacional de Frankfurt 2013, o Brasil enviará 70 “embaixadores culturais”, 

ou agentes de intermediação, como seus representantes. Tal comitiva é formada por 

autores brasileiros que já tiveram livros traduzidos a línguas estrangeiras, incluindo 

escritores já consagrados e outros em vias de consagração
5
. 

 Pascale Casanova afirma que, na República Mundial das Letras, para 'almejar a 

existência literária plenamente reconhecida no presente, é necessário ter um longo 

passado nacional' (2002, p.118), ou seja, modelos e normas a seguir. Portanto, de acordo 

com esta ideia, com uma história recente, se comparada a outros sistemas literários, é 

natural que o sistema brasileiro ainda não tenha atingido uma posição central no espaço 

                                                           
5 Adélia Prado (MG), Adriana Lisboa (RJ), Affonso Romano de Sant'Anna (MG), Age de Carvalho (PA), 

Alice Ruiz (PR), Ana Maria Machado (RJ), Ana Miranda (CE), André Sant’Anna (MG), Andrea del 

Fuego (SP), Angela-Lago (MG), Antonio Carlos Viana (SE), Beatriz Bracher (SP), Bernardo Ajzenberg 

(SP), Bernardo Carvalho (RJ), Carlos Heitor Cony (RJ), Carola Saavedra (RJ), Chacal (RJ), Cíntia 

Moscovich (RS), Cristovão Tezza (SC), Daniel Galera (RS), Daniel Munduruku (PA), Eva Furnari (SP), 

Fábio Moon e Gabriel Bá (SP), Fernando Gonsales (SP), Fernando Morais (MG), Fernando Vilela (SP), 

Ferréz (SP), Flora Süssekind (RJ), Francisco Alvim (MG), Ignácio de Loyola Brandão (SP), João Almino 

(RN), João Gilberto Noll (RS), João Ubaldo Ribeiro (BA), Joca Reiners Terron (MT), José Miguel 

Wisnik (SP), José Murilo de Carvalho (MG), Lelis (MG), Lilia Moritz Schwarcz (SP), Lourenço 

Mutarelli (SP), Luiz Costa Lima (MA), Luiz Ruffato (MG), Manuela Carneiro da Cunha (Portugal – SP), 

Marçal Aquino (SP), Marcelino Freire (PE), Maria Esther Maciel (MG), Maria Rita Kehl (SP), Marina 

Colasanti (RJ), Mary Del Priori (RJ), Mauricio de Sousa (SP), Michel Laub (RS), Miguel Nicolelis (SP), 

Nélida Piñón (RJ), Nicolas Behr (MT), Nuno Ramos (SP), Patricia Melo (SP), Paulo Coelho (RJ), Paulo 

Henriques Britto (RJ), Paulo Lins (RJ), Pedro Bandeira (SP), Roger Mello (DF), Ronaldo Correia de 

Brito (CE), Ruth Rocha (SP), Ruy Castro (MG), Sérgio Sant’Anna (RJ), Silviano Santiago (MG), 

Teixeira Coelho (SP), Veronica Stigger (RS), Walnice Nogueira Galvão (SP) e Ziraldo (MG).  
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literário mundial. Mais do que nunca, e aproveitando a posição econômica e de 

prestígio, em determinados âmbitos, do Brasil no cenário mundial, os agentes do 

mercado editorial brasileiro têm feito esforços para alcançar a atenção e o respeito de 

seus pares na República Mundial das Letras e promover, através da literatura, a cultura 

brasileira internacionalmente. Conquistar a simpatia do espaço literário hispano-

americano é parte fundamental deste processo. 
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