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RESUMO: Neste trabalho, pretendemos analisar a
autorrepresentação em Cidade de Deus de Paulo Lins, a
fim de destacar elementos que problematizam essa
construção, como as tensões causadas ao se questionar
como esse narrador, que fala de uma perspectiva interna,
está se posicionando em relação a quem ele representa.

PALAVRAS-CHAVE: exclusão, marginal,
autorrepresentação, legitimidade, autenticidade, Paulo
Lins.

METODOLOGIA: As questões aqui apresentadas foram
pensadas, fundamentalmente, a partir da perspectiva
teórica de Regina Dalcastagnè, Antonio Candido e Denise
Jodelet.

INTRODUÇÃO: A posição do autor é complexa nos estudos
literários, pois está relacionado a ele o “lugar da fala: quem
fala e em nome de quem se fala”, tanto no tocante às
personagens quanto aos próprios autores. Tal tema também
abre espaço para discussões sobre autoridade e
legitimidade. Interessa-nos analisar tal fenômeno na obra
Cidade de Deus de Paulo Lins.

OBJETIVO: Destacar elementos que problematizam a
construção narrativa de Cidade de Deus a partir da
autorrepresentação.

CONCLUSÃO: Em Cidade de Deus, Paulo Lins corroborou com
os preconceitos enraizados no imaginário social brasileiro no
que diz respeito ao indivíduo negro e economicamente
desfavorecido.
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