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Se há um consenso sobre a literatura produzida hoje diz respeito à pluralidade de 

nomes e características que se apresentam na cena contemporânea. Mas essa pluralidade 

não é uma marca suficientemente eloqüente para falar do presente literário não apenas por 

sua obviedade, mas também por conta de seu caráter generalizante. É preciso encarar a 

tarefa de procurar os indícios do que singulariza a prosa de ficção feita nos últimos anos. 

Essa tarefa, porém, não é nada fácil. Quem se dispõe a um confronto direto com seu 

presente, em qualquer área do conhecimento, se vê desafiado pela tarefa de captar as 

perguntas que estão no ar e apostar em respostas incertas. Arriscar-se nessa incerteza 

significa aceitar a efemeridade como perspectiva crítica: não apenas abrir-se ao caráter 

provisório da própria análise, mas também respeitar a possível transitoriedade do objeto de 

estudo.  

A perspectiva crítica que pretende enfrentar o desafio de mapear a cena literária 

contemporânea precisa, portanto, deslocar-se do distanciamento reflexivo para enfrentar um 

corpo-a-corpo com os novos autores e suas publicações. Isso implica que também as suas 

ferramentas de trabalho estão sendo forjadas em um tempo quase simultâneo ao do seu 

objeto de análise. Seu corpus bibliográfico não conta com clássicos e precisa construir um 

cânone próprio, sem qualquer lastro de referências já estabilizado, incorporando entrevistas 

e perfis dos autores, resenhas e debates publicados nos cadernos literários, na internet. 

Novos valores precisam ser garimpados nas próprias narrativas e mais do que estabelecer 

critérios de qualidade, é preciso falar dos sintomas provocados (nas narrativas, na vida e no 

sistema literário) pela configuração dessa cena literária no final do milênio, início de outro; 

arriscar-se a ordenar as inúmeras descentralizações que a pluralidade das dicções põe no 

centro do debate. 

Entre acertos e erros, a vantagem do risco. Quem cair na armadilha inevitável do 

presente tem de “ver com olhos livres”, aceitar uma posição de saber que ‘não sabe’. Aqui, 

neste texto, o risco é duplo: trata-se de lançar um olhar comparativo sobre as literaturas 

brasileira e argentina. A opção por nosso vizinho latino-americano deixa entrever não 

apenas um anseio de concretizar o intercâmbio entre países da América do Sul que, apesar 

de compartilharem um destino político, histórico e intelectual, raramente exercitam seus 

laços culturais, apesar de geograficamente tão próximos, como também representa a 
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oportunidade de realizar uma investigação sobre a literatura contemporânea de dois países 

que integram o centro da periférica América do Sul. 

 Se já é quase um clichê a afirmação de que a produção contemporânea está 

marcada pela pluralidade, também é muito comum a aproximação do panorama literário 

atual, ora com o produzido nos anos 70 pela geração mimeógrafo, ora com a cena fin de 

siècle XIX descrita com riqueza de detalhes por Brito Broca. Em comum, entre épocas tão 

distintas, a efervescência de uma vida literária que se consagra como instância de 

legitimação menos formal e que começa com a amizade pessoal, configurando uma 

sociabilidade intelectual fundamentada na leitura dos originais trocados entre os novos 

autores, cujo cenário cultural são os lançamentos de livros, os encontros em bares e cafés: 

“somos companheiros de escrita, de leituras e de cerveja”1. Ainda que os espaços de 

formação dessa sociabilidade sejam diferenciados, é comum um autor apresentar o outro, 

seja através das dicas de leituras de sites pessoais ou em entrevistas aos cadernos culturais, 

seja em orelhas de livros ou resenhas.  

No Brasil, o momento atual está marcado por uma constelação de poéticas que 

rememora a efervescência cultural dos anos 70. A emergência de outras vozes está atrelada 

à configuração de novos espaços de divulgação como a Web e suas dezenas de sites 

dedicados à literatura, verdadeiros salões literários na internet, os quais constituem um 

primeiro lugar de pertencimento do jovem autor ao campo literário. Na Argentina, são as 

redações dos principais jornais o “verdadero espacio de sociabilidad donde se constituyen y 

cimientan por vez primera las relaciones entre la mayoría de los implicados”2. O 

suplemento literário do jornal Página 12, Radar Libros, consolidou o periodismo cultural 

como uma instância de legitimação do literário através de uma linha editorial que, à 

maneira de uma revista e diferentemente dos outros cadernos literários, arma um público 

fiel às indicações dos resenhistas, assim como forma uma espécie de confraria de afinidades 

eletivas, publicando resenhas dos livros de colaboradores do suplemento. 

Enquanto no Brasil, o mercado cultural foi incrementado pelo surgimento de 

pequenas editoras e por uma espécie de boom de novas revistas “com perfis diferentes que 

vão exercendo seu papel de catalisadoras dessa nova produção textual e vão configurando 
                                                
1 FREIRE, Marcelino. “A voz da geração 90”. Entrevista a Adrienne Myrtes para o site Capitu. 
2 BENZECRY, Claudio E. “El almuerzo de los remeros. Profesionalismo y literatura en la década del ’90. In: 
Hispamerica. Revista de Literatura. p.26. 



 8 

novos espaços, novas geografias literárias”3, na Argentina, o circuito de divulgação da nova 

produção em periódicos foi profundamente desagregado pela grave crise financeira do país, 

responsável pelo fato de as revistas literárias especializadas terem praticamente 

desaparecido na década de 90 como espaço de pertencimento do escritor a um grupo ou 

projeto como significou a revista Babel para os anos 80.  

 A agitação da vida cultural (lançamento de livros, participação em antologias) pode 

sugerir uma verdadeira ciranda de amigos ou a formação de vínculos grupais, mas a 

pertinência da relação geracional é negada quase unanimemente pelos autores. No entanto, 

foi a fórmula ‘geração 90’ que, estampada nas capas das antologias organizadas por Nelson 

de Oliveira, deu origem a um debate que colocou em xeque a produção literária dos 

antologizados. A discussão sobre o surgimento ou não de uma nova geração literária 

dominou a cena e acusou de mero efeito propagandístico o livro que pretendia agrupar nada 

mais, nada menos, que os “melhores contistas brasileiros surgidos no final do século XX”.  

Polêmica semelhante foi provocada pela publicação da antologia La Selección Argentina, 

organizada por Sergio Olguín. Por causa da escolha do título e da capa (que mostrava um 

jogador de futebol vestido com a camisa da seleção argentina lendo a antologia), o livro foi 

acusado de ser um mero produto de marketing literário, lançando mão de propaganda 

enganosa, segundo a crítica,  pois além de induzir o leitor a pensar erroneamente que se 

tratavam de contos futebolísticos, ainda garantia na sua apresentação, escrita por Olguín, 

que a seleção dos autores iria “convertirse en los referentes obligados de la literatura 

argentina”4.  

O que pode ser desrecalcado de todo esse debate é uma questão que volta a lembrar 

a geração de 70 no Brasil: a profissionalização do escritor. O espaço da profissionalização 

que acabava de ser conquistado, quase como uma ofensiva ao mercado, pelos autores 

“marginais”, é agora lugar cultuado como imprescindível à sobrevivência da produção 

literária. No entanto, se os anos 80 organizaram o mercado editorial, durante a década de 

90, nem a transnacionalização dos grandes grupos editoriais na Argentina, nem o 

surgimento de novas e pequenas editoras no Brasil que apostam arrojadamente em livros 
                                                
3 LOPES, Rodrigo Garcia, Corona, R. e Assunção, Ademir. “Medusário: uma abordagem sobre as poéticas 
contemporâneas”, in: MEDUSA, número 10, retirado do site 
http://www.secrel.com.br/jpoesia/disseram32.html#editorial. 
4 La Selección Argentina. Edición y prólogo de Sergio Olguín.Buenos Aires. Tusquets Editores, 2000. p.9. 
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‘impublicáveis’ pelo mainstream editorial conseguiram ainda a consolidação de um público 

leitor ou de um circuito estável que pudesse garantir um espaço de publicação para os 

novos escritores. Daí, toda a importância da internet como um primeiro espaço de 

legitimação do escritor iniciante. Os blogs e sites, além de um espaço de experimentação, 

passam a ser uma primeira vitrine de exposição do texto que pretende ganhar as páginas 

impressas. A ‘literatura de blog’ que projetou novos nomes no panorama brasileiro (João 

Paulo Cuenca, Índigo, Joca Terron) ainda parece engatinhar na Argentina. Enquanto no 

Brasil, já há uma vereda aberta no sentido de integrar a produção dos blogs ao sistema 

literário, enxergando neles uma referência para a garimpagem de editores que desejam 

apostar em novos autores ( Paulo Roberto Pires, diretor da Planeta no Brasil, é o melhor 

exemplo dessa nova estratégia), a Argentina parece ainda não ter descortinado esse filão.  

Que relação há entre o conceito de geração e a profissionalização do escritor? Para 

um escritor iniciante, publicar seus inéditos pode ser um pouco mais dramático que o duelo 

travado pelos personagens do conto homônimo de Sérgio Sant’Anna que tematiza a difícil 

negociação entre um editor e um autor em busca da publicação de seus livros. Para chegar a 

firmar um contrato editorial ou mesmo a delegar a discussão de suas cláusulas a um agente 

literário, é preciso antes ter sido ‘descoberto’. O começo de tudo vai desde a peregrinação 

da distribuição dos originais a várias editoras até o momento em que alguém resolve prestar 

atenção no texto de um autor desconhecido em meio a milhares de outros.  O estardalhaço 

em torno do rótulo ‘geração 90’, mantido aceso pela segunda antologia, qualificando os 

autores de transgressores, foi provocado pelo conceito declaradamente inventado de 

geração: “eu forjei esse conceito...porque eu percebo que o público precisa de um 

facilitador, de quem sintetize determinado painel para que ele possa compreender”5. Antes 

de gozar das garantias da profissionalização ou mesmo para fazer valer seus direitos a ela, o 

escritor iniciante precisa se travestir de produtor, crítico e agitador cultural e garantir um 

público leitor. Essa foi a posição assumida desde o início por Nelson de Oliveira, depois 

acompanhado por Marcelino Freire: “A gente tá vendendo, oferecendo nosso peixe, e não é 

peixe podre, não”6.  

                                                
5 OLIVEIRA, Nelson. “A voz da geração 90”. Entrevista a Adrienne Myrtes para o site Capitu. 
6 FREIRE, Marcelino. “A voz da geração 90”. Entrevista a Adrienne Myrtes para o site Capitu. 
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O escritor-produtor-crítico-agitador dá o que falar, vai aparecendo aqui e ali, 

cavando um circuito literário próprio: escreve em sites e blogs da internet (Clarah 

Averbuck, Daniel Galera, Marcelino Freire, Marcelo Moutinho), cria sua própria editora 

alternativa ( como é o caso da Ciência do Acidente de Joca Terron), capricha na produção 

gráfica dos seus lançamentos independentes custeados por patrocínios penosamente 

conquistados, apresenta seus textos para críticos e jornalistas culturais consagrados.  

A resistência do escritor argentino a esse arregaçar de mangas, que pode significar 

uma postura de prevenção contra o perigo de se ver demasiadamente enredado pelas regras 

do mercado, faz com que uma parte da literatura contemporânea argentina marque uma 

postura opositiva ao mercado e aos meios de massa, preservando certa aura tradicional do 

papel do escritor. Assim como há os “jóvenes periodistas culturales que esconden ‘una 

obra’7 a qual uma vez descoberta vincula-se com facilidade às sendas da indústria cultural, 

também é comum a figura do professor universitário ou estudante de letras que tem seu 

primeiro livro publicado em editoras universitárias, cuja distribuição precária limita sua 

circulação “por carriles casi secretos”8. 

O fato é que ainda está muito longe de se cumprir o prognóstico otimista feito por 

Silviano Santiago na sua análise da prosa literária no final da década 80: “Tudo indica que, 

no estágio atual do tardio proceso de modernização por que passa a sociedade brasileira, o 

romancista jovem poderá abdicar do trabalho literário como bico, passatempo noturno ou 

atividade de fins de semana, para se consagrar à sua profissão em regime full time”9. Tudo 

porque a profissionalização efetiva do escritor depende da conquista de um público leitor 

que estimule a consolidação daquele circuito: críticos culturais, cadernos literários, revistas 

de literatura, editoras que apostem no novo. E, ainda assim, o surgimento e a consolidação 

de um escritor continuará sendo “algo impalpável e enigmático, difícil de se definir”10. 

 

   *   *   * 

 
                                                
7 BENZECRY, Claudio E. “El almuerzo de los remeros. Profesionalismo y literatura en la década del ’90”. In: 
Hispamerica. Revista de Literatura.p.22. 
8 SAÍTTA, Sylvia. “Después de Borges: apuntes sobre la nueva narrativa argentina”. Revista 
TodaVía/Fundación OSDE em setembro de 2002. 
9 SANTIAGO, Silviano. “Prosa Literária Atual no Brasil”, in : Nas Malhas da Letra. São Paulo, Companhia 
das Letras, 1989. p. 24. 
10 OLIVEIRA, Nelson. “Contrabandistas na rua de mão única”. Rascunho. Fevereiro de 2003. p.14. 
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O maior mérito da etiqueta ‘geração 90’ foi ter criado uma mídia própria para os 

autores que estavam apresentando seus textos pela primeira vez para o grande público. 

Porém, muitos viram nessa agitação um mero factóide literário em que a vida literária 

superava a literatura.  Daí as avaliações que vão desde o tom apocalíptico de alguns que só 

enxergam na contemporaneidade um vazio improdutivo até o rabugento pessimismo 

cultural de outros que analisam a produção contemporânea como um símbolo da 

decadência da literatura, agora cooptada pelo mercado. 

No olho do furacão, o principal argumento contrário à existência de uma nova 

geração de escritores é a acusação da ausência de um debate sobre questões estéticas, de 

uma falta de posicionamento político, nas atitudes assumidas por alguns autores e em seus 

próprios textos11. Deixando-se seduzir demasiadamente pelo sistema estimulante do 

entretenimento midiático, os autores estariam abrindo mão de uma disposição de ser 

contrários, abandonando a discussão sobre a literatura para se entregarem à luta pela 

visibilidade no mercado. 

É essa a análise que Daniel Link faz do panorama argentino. Tomando para  análise 

As Nuvens de J.J.Saer e Dinheiro Queimado de R. Piglia como marcos característicos da 

década de 90, o autor identifica, através da leitura que faz dos romances, uma tendência à 

alienação da literatura pela sanha mercadológica, sugerindo para o século XXI, uma 

literatura reificada, incapaz de surpreender e provocar o desconforto com seu presente12. 

Referindo-se às reformas urbanísticas realizadas em Buenos Aires ao longo dos 

últimos anos e à tendência neoconservadora que veste os espaços públicos com o estilo 

internacional de aeroportos, Link relaciona a sede de modernidade argentina com a 

definitiva entrada da literatura no circuito do mercado.  O enredo do ensaio consiste em 

apontar as duas produções literárias como uma tentativa de transigir com um público de 

massa no contexto de uma avançada sociedade de consumo. Dois autores que poderiam ser 

apontados como os mais críticos ao ‘boom’ latino-americano estariam sendo seduzidos pela 

mercantilização. Essa é a grande surpresa que a leitura dos romances reserva aos leitores 
                                                
11 Esse argumento pontuou a entrevista realizada pela Folha de São Paulo com os autores B. Carvalho, Luis 
Ruffato, Marçal Aquino e Milton Hatoum. “Folha reúne quatro autores para debater a ficção feita no país” por 
Cassiano Ellek Machado em 26/07/2003(http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u35365.shtml) 
12LINK, Daniel. “Literatura e mercado”. in: Como se lê e outras intervenções críticas. ( Trad. Jorge Wolff.) 
Chapecó: Argos, 2002. 
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fiéis da ‘marca’ Saer e Piglia. Fazendo ressalvas a qualquer tipo de reducionismo 

mecanicista, Link lê esses livros específicos como alegorias das transformações culturais 

vivenciadas pela Argentina ao longo dos últimos anos. A literatura teria se deixado seduzir 

por uma neutralidade estilística capaz de ser lida em qualquer nicho do mercado 

internacional ignorando, dessa forma, a especificidade da cultura argentina e a própria idéia 

de América Latina, as quais interessariam aos romances apenas como ruínas, restos 

trabalhados por uma naturalidade aparentemente inocente que ocultaria as tensões do 

literário com o mercado. Referindo-se ao domínio do mercado editorial por grandes 

multinacionais do livro, Link cita o imbroglio envolvendo a obtenção do prêmio Planeta 

pelo romance de Piglia. Segundo denúncias, o prêmio não teria passado de uma estratégia 

de marketing para promover o lançamento do livro pela mesma editora Planeta a fim de 

recuperar nas vendas os adiantamentos feitos ao autor durante a sua escrita. Fato ou não, o 

certo é que Link vê nesse episódio a ponta do iceberg que esconde a trivialização da 

‘marca’ Piglia. Lançando-se ao escrutínio das diversas fragilidades do romance, Link é 

categórico: “Dinheiro Queimado é um romance fácil de ler, simpático, diríamos, apto para 

a praia”. A surpreendente estranheza que o novo estilo parece causar advém do abandono 

do rigor formal, uma forte marca de estilo de Piglia, que desemboca em uma espécie de 

moral literária dos tempos degradados do neoliberalismo: “o triunfo da cultura de massas, 

das estéticas de l’art pour l’art, degradadas pela publicidade, num grito triunfal e 

exasperante” (Link, 256). 

É sob viés semelhante que se dá a leitura de As Nuvens de Saer. Embora seu 

lançamento não esteja envolvido em nenhum escândalo, nele está presente a mesma 

“escassa audácia de imaginação” que acomete o livro de Piglia. A tentativa, mal sucedida, 

segundo Link, de escrever um romance histórico é astuciosamente preventiva de seus 

equívocos. Assim, ao eleger um personagem narrador protagonista para contar a sua 

história, Saer ainda poderia alegar o álibi de um “defeito ficcionalizável” no caso de se 

acusarem os inúmeros anacronismos em que o romance incorre. A volta à temática, banal 

para a literatura argentina, da viagem pelo deserto, da travessia pelo Pampa, seria indiciária 

do reconhecimento por Saer de um esgotamento da literatura do século XX que 

contraditoriamente refugia-se no século passado argentino para entrar no circuito voraz do 

mercado. Dessa forma, os autores dariam uma demonstração de que é possível continuar 
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contando histórias, mas a que preço? Parece completar Link: “interrogados esteticamente os 

textos, pouco é o que podem nos dizer”(Link, 258).  

 Partindo de pressupostos semelhantes, Idelber Avelar em seu livro Alegorias da 

Derrota13 mostra-se preocupado com a qualidade da literatura em tempos pós-ditatoriais. 

 Segundo a perspectiva interpretativa de Avelar, as ditaduras representaram o 

verdadeiro período de transição do Estado ao Mercado. Entendendo a instalação dos 

regimes repressivos na América Latina como máquinas de poder a serviço do capital 

econômico mundial, Avelar estende mecanicamente sua visão conspirativa até as 

conclusões de que o domínio hegemônico do mercado foi o responsável pela tecnificação 

dos intelectuais, e pela conseqüente perda de seu status, por um corte da representação da 

política pela literatura, cuja principal responsável é a narrativa do ‘boom’(conivente com a 

tática mercadológica) e finalmente pela “decadência epocal da arte de narrar”(Avelar, 32), 

entendendo a derrota literário-intelectual como coextensiva à derrota histórica.  

 Resgatando o conceito nietzschiano de intempestividade, Avelar entende que a 

condição alegórica da literatura que trabalha o luto (duplo luto: pela derrota histórica e pela 

derrota do literário) através da memória encarna uma intempestividade em relação à 

reverência a um passado traumático ocultado pela lógica substitutivo-simbólica do 

mercado. Na reinterpretação que pretende fazer da utilização do termo pós-ditadura 

entendida como uma transição à democracia, Avelar atribui à literatura essa 

intempestividade, uma capacidade de refletir sobre a derrota que é ao mesmo tempo derrota 

histórica e derrota pela improdutividade do literário, pelo reconhecimento da sua condição 

apenas marginal em relação à “instalação do momento telemático do capital 

global”(Avelar, 33). Assumindo sua intempestividade, a literatura pós-ditatorial recobraria 

uma posição diante do seu presente, “desgarrando-se dele para vislumbrar o que esse 

presente teve que ocultar para constituir-se enquanto tal”(Avelar, 32).  

Partindo do elogio da memória como instância de resistência ao tempo do mercado 

devorador, o autor introduz a idéia de que a figura de linguagem apropriada à contra-

hegemonia da memória é a alegoria. Enquanto a memória fetichizada do mercado está 

fundamentada na lógica “simbólico-totalizante” que caracteriza o processo substitutivo de 

                                                
13 AVELAR, Idelber. Alegorias da Derrota. A ficção pós-ditatorial e o trabalho de luto na América Latina. 
(Trad. Saulo Gouveia). Belo Horizonte, Editora UFMG, 2003. 
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memórias facilmente descartáveis, a memória que se funda na alegoria resgata os restos do 

passado e faz do luto pela perda um imperativo. 

Dissociando a alegoria de sua dimensão simbólica, muito explorada nos textos 

escritos sob a ditadura, para aproximá-la ao procedimento de um ‘devir-cripta’ (resistente à 

naturalização da narração da experiência, à figuração) que concretizaria um emperramento 

da máquina narrativa, uma impossibilidade de armar um relato, Avelar interpreta o seu 

retorno na literatura do período pós-repressivo como um índice do reconhecimento de que o 

luto da experiência da derrota constitui-se no fundamento da literatura contemporânea. 

Segundo as bases argumentativas de Avelar, à medida que a literatura reconhece a 

derrota e assume o fracasso diante do domínio do mercado, sua possibilidade de resistência 

encerra-se no exercício críptico a fim de marcar uma discordância com a reconfortante 

doxa mercadológica que privilegia a facilidade pop ou a retórica da auto-ajuda. O corpus 

selecionado investe na alegoria como estratégia capaz de traduzir a impossibilidade de 

continuar produzindo representações em um tempo sem qualidades. No esforço de contar 

algo que delata a “quebra irrecuperável da representação” é que estão condensados os 

procedimentos de uma prosa que trabalha a sua transformação em cripta. Assim, torna-se 

clara a associação entre o exercício críptico e a alegoria: “alegórica é a manifestação da 

cripta na qual se aloja o objeto perdido” (Avelar, 19). 

A releitura do conceito de alegoria, empreendida pelo autor, prevê a superação do 

seu entendimento como “simples sobrecodificação de um conteúdo idêntico a si mesmo que 

se camuflaria para escapar à censura” (Avelar, 25), refuta as interpretações clássico-

românticas e vanguardistas que se mantiveram fiéis à aproximação simplória entre o 

símbolo e a alegoria e revira-o pelo avesso. Inspirando-se em Benjamin, Avelar identifica o 

alegórico como uma “relação mimética impossível” que se arrisca ao irrepresentável, 

vinculando-o à experiência do luto: “o luto é a mãe da alegoria. Daí o vínculo...entre o 

alegórico e as ruínas e destroços: a alegoria vive sempre em tempo póstumo”(Avelar, 17). 

Assim como a alegoria emerge pela forma críptica, encerrada no embate entre dizer e não-

dizer, o luto é o trabalho com a “impossibilidade de nomear a palavra traumática” (Avelar, 

18). Por isso, o harmonioso parentesco entre luto e alegoria. Rejeitando a patologização da 

melancolia e o trabalho de luto como possibilidade de sublimação da perda tal como lidos 

por Freud, Avelar opta pela interpretação da insuperabilidade do trauma que continua a se 
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fazer presente de forma críptica ou alegórica. A sofisticada releitura de Maria Torok e 

Nicolas Abraham apresentada pelo autor prevê não apenas a introjeção do luto, isto é, a 

força substitutiva de seu trabalho na superação do objeto perdido, mas também a 

possibilidade de incorporação dessa perda na qual o objeto traumático permanece “invisível 

mas onipresente”, enterrando-se em uma “tumba intrapsíquica” (críptica) que se 

manifestará como uma “persistência fantasmática de um luto não resolvido”(Avelar, 18). 

Essa é a base de sustentação para a hipótese de que o modo de ser do literário em tempos 

pós-ditatoriais é o devir-cripta, ou seja, o compromisso com o resgate do trauma, 

garantindo-lhe a condição do indizível, do irrepresentável. A resistência à introjeção do luto 

bem resolvido imposta pela incorporação críptica do trauma e a resistência figurativa 

encarnada pela alegoria ajustam-se à derrota histórica representada pela ditadura e à época 

de decadência do literário em tempos de mercado.  

É interessante perceber como apesar de se propor pensar a possibilidade de um 

diferendo para a literatura pós-ditatorial em relação à estética do alto modernismo, 

principalmente no que diz respeito ao seu elogio da novidade, Avelar termina por eleger a 

negatividade, um forte veio modernista, como condição de qualidade intempestiva da 

literatura contemporânea. 

Supondo a correlação entre linguagem críptica e memória do luto, Avelar defende 

que a literatura que se ocupa da reflexão pela derrota histórica só poderá fazê-lo  através da 

imanentização de um sussurro fraturado, vago, fragmentário, através da “alegorização dos 

mecanismos ficcionais da representação”, recusando-se à “recuperação transcendental da 

facticidade diegética”.(Avelar, 26). A reflexão metaliterária, a mescla da ficção e da teoria, 

a linguagem fragmentária que se escreve nos limites do dizível seriam marcas de uma 

poética da negatividade14 que se afirmaria como “crítica a todas as concepções 

instrumentais e pragmáticas de linguagem”(Avelar, 213). Dessa forma, os contos de A 

Cidade Ausente de Piglia (que alcançam, nesse livro, o melhor estilo de sua ‘marca’, para 

usar a retórica de Link) formam “um quebra-cabeças irresolúvel, um texto ilegível para seu 

presente, um hieróglifo utópico”(Avelar, 124), a reflexão en abyme de Em Liberdade de 

Silviano Santiago, que lê as histórias de Claudio Manuel da Costa, Graciliano Ramos e do 

                                                
14 Definida pelo próprio autor como uma postura de “recusa das convenções da cultura de massas e uma 
posição de negação radical cujo resultado final seria o silêncio”. (Avelar, 213). 
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próprio Silviano Santiago umas pelas outras, a ausência de um “argumento linearmente 

resumível”(197) em Lumpérica da chilena Diamela Eltit e a “falta de fatos significativos a 

relatar”(225), a rarefação dos procedimentos narrativos característicos da literatura de 

J.G.Noll inscrevem-se como uma “alternativa de alguma amplitude teórica”(225) em 

relação ao “etos da conformidade”(127) dominante no cenário da pós-ditadura. A prática 

literária que se recusasse a aceitar a dupla derrota e o investimento em procedimentos 

narrativos que a mimetizassem estaria condenada a um tempo sem qualidades infectado por 

ao menos duas tendências niilistas: a resignação de um realismo descompromissado com a 

experimentação estética e uma versão suplementar desse conservadorismo: o “apocalipse 

escatológico”, “outra tentação para a literatura da pós-ditadura, paralela à satisfeita 

adaptação ao presente”(266). 

Segundo a argumentação de Avelar, no contexto atual de um mercado neoliberal 

triunfante, o reconhecimento da impossibilidade de continuar contando histórias e a 

transformação dessa impossibilidade na condição mesma de continuidade da literatura, 

representaria a vitória do literário, sua alegria na melancolia. Vislumbrando a literatura 

apenas sob a perspectiva da crise epocal da narrabilidade, o desenvolvimento teórico prevê 

como única saída salvadora a reinscrição da memória do passado traumático como 

possibilidade de garantir sua permanência no presente de “um mercado global em que cada 

canto da vida social foi mercantilizado”(237). 

Sem negar a condição de referência fundamental que o livro de Avelar assume em 

relação aos estudos comparativos entre as literaturas sul-americanas, é preciso considerar as 

especificidades contextuais do conceito, e da vivência, do período pós-ditatorial em países 

como o Brasil e a Argentina. Ainda que compartilhemos o dado histórico de um longo 

período ditatorial, essa semelhança pode tomar contornos de marcadas diferenças. Quem 

arriscar uma comparação da literatura brasileira dos anos 90 com a produção das duas 

décadas anteriores não vai encontrar vestígios da temática dominante ao período pós-64 

marcado pela ditadura militar. A “síndrome de prisão”15 que como pano de fundo dominou 

a cena literária nas décadas de 70 e 80 inscrevendo duas trilhas possíveis, a alegorização da 

                                                
15 SÜSSEKIND, Flora. Literatura e Vida Literária. Polêmicas, Diários e Retratos. R.J. Jorge Zahar Ed., 
1985.p.87.  
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experiência repressiva e o investimento na recuperação de um eu biográfico, quase 

desapareceu por completo.  

Enquanto isso, na Argentina, independente de sua realização estética diferenciada 

na diversidade das obras, apenas tangenciado ou brutalmente referido, o tema da ditadura e 

suas variantes ( o horror, a violência, a guerra das Malvinas), é dominante na narrativa da 

última década. Essa diferença está inserida no contexto mais amplo de um país que vive um 

momento delicado de recuperação e superação de velhos traumas. O governo Kirchner 

ganhou respaldo popular inesperado por servir de catalizador de antigas reivindicações do 

povo argentino, revogando a lei de ''Punto Final y Obediencia Debida'' que previa a 

extinção dos processos contra os responsáveis pelos crimes  políticos cometidos durante o 

período militar.  A experiência de viver o trauma da ditadura no presente é impactante se 

analisarmos a experiência brasileira que parece realmente ter colocado um ponto final 

depois das indenizações concedidas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso às 

famílias dos desaparecidos políticos16.  

Nesse sentido, a literatura argentina contemporânea encontra na memória uma 

janela capaz de abrir novas perspectivas para o futuro. A recuperação da memória da 

ditadura exerce um papel fundamental na tensão entre o momento atual vivido pela 

sociedade argentina e as implicações que o seu passado histórico tem nesse presente. 

Mesmo no mapeamento da produção literária contemporânea brasileira que parece rechaçar 

a remissão ao contexto repressivo é possível reconhecer outros papéis para a memória. No 

entanto, os usos da memória, para usar a expressão de Todorov, em contextos diferenciados 

não implicam em um encerramento do texto em si mesmo ou no reconhecimento 

melancólico de qualquer espécie de derrota.  

Se o argumento de Avelar de que a memória é uma estratégia da literatura 

contemporânea para lidar com seu presente permanece válida, o pressuposto de que seu 

modo operativo é o dizer-cripta não funciona para a atualidade já que a reminiscência do 

luto joga com uma forma narrativa que recupera o prazer de contar uma história de trama 

bem urdida, lançando mão de todos os elementos tradicionais possíveis: o espaço reservado 

para o clímax, personagens bem delineados, fatos a mancheias. Seja no ‘uso da memória’ 

                                                
16 Isso não significa que o Brasil não guarde uma ‘memória’ do período ditatorial. O episódio recente da 
publicação das fotos que mostrariam Wladimir Herzog na prisão e seus desdobramentos deixa isso claro. 
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que tentamos identificar como próprio aos textos da vertente que identificamos aqui como 

literatura da delicadeza, seja através do resgate da memória coletiva, dominante nas 

histórias argentinas. Basta ler os romances de Carlos Gamerro, lidos, aqui, no quarto 

capítulo, para perceber que a memória é uma interface capaz de negociar a superação da 

derrota. E se o “falar de outra forma”17 que Avelar identificava na literatura que assumia 

como sua condição a incapacidade para contar, se transformasse em uma forma outra de 

recuperação dessa capacidade capaz de ser vislumbrada no mapa literário do presente? Da 

mesma forma que essa recuperação da memória, chamemo-la assim, despreocupada, não 

significa necessariamente o lugar de uma enunciação cooptável, também seria mais 

adequado considerar a sua incidência na cena literária contemporânea como uma entre 

outras estratégias capazes de assegurar à literatura uma continuidade. 

Talvez seja possível trabalhar na perspectiva de uma literatura que reinventa formas 

de resistência através de outras estratégias, aliviando a memória do peso de representar a 

única condição de intempestividade para o literário no presente. Se o corpus privilegiado 

por Avelar recorta uma literatura cujo imperativo é a memória, outras leituras não deixam 

de apontar a coexistência de um apelo à presentificação que não necessariamente aponta na 

direção da lógica reificante do mercado. 

A presença revigorada do realismo urbano como temática latino-americana foi 

captada pelo chileno Alberto Fuguet no prólogo à antologia de contos McOndo, um 

neologismo surgido da mistura de Mcdonald/Macintosh e a Macondo de Cem Anos de 

Solidão, que configuraria uma literatura urbana e hiperrealista, influenciada pela linguagem 

midiática. As contradições envolvendo os grandes centros urbanos povoam o imaginário 

dos escritores contemporâneos brasileiros e os mantêm fiéis à tradição de deixarem-se 

seduzir pela teimosia do mundo referencial, como observou Antonio Cândido. Ao contrário 

da dicção jornalística que dominava os anos 70, nota-se nesse tipo de prosa literária do final 

do século uma aproximação às rubricas de roteiro, à linguagem cinematográfica. Não é por 

acaso que dois dos nomes facilmente associáveis, no Brasil, à estética desse realismo 

urbano sujo, Marçal Aquino e Fernando Bonassi, também escrevem roteiros para cinema, 

                                                
17 “Se uma de nossas premissas aqui é que a derrota histórica representada pelos regimes militares implicou 
também uma derrota para a escrita literária, impõe-se então a tarefa de “falar de outra forma”. In: AVELAR, 
I. Alegorias da Derrota. A ficção pós-ditatorial e o trabalho de luto na América Latina. Trad. Saulo Gouveia, 
verif. pelo autor. Belo Horizonte, UFMG, 2003. p.264. 
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inclusive roteirizando suas próprias obras, como é o caso de O invasor de Aquino. A 

linguagem simples e lancinante quer captar o momento do flash, num instantâneo. Seus 

temas( prostituição infantil, execuções sumárias, linchamentos, estupros) pretendem expor 

a banalização da violência de maneira despsicologizada e asséptica através do 

distanciamento de uma voz que mais descreve do que narra as situações. O texto lança-se 

para fora de si, recuperando uma função referencial que implica um compromisso com a 

presentificação: “O que está no jornal pertence ao meu tempo: o Brasil capengo pelas 

esquinas, a falta de perspectivas”18.  

No mesmo espaço-tempo, a literatura argentina parece à vontade exercitando uma 

dicção que prefere desviar-se do confronto com uma paisagem urbana em degradação. 

Poucos são os nomes no painel da literatura atual que rendem homenagem à dicção de Arlt. 

Podem ser apontadas como exceções, a prosa seca dos contos de Marcos Herrera que 

privilegia a trama de ação para contar “el universo de los desplazados urbanos y de quienes 

quedaron al margen de toda posibilidad de ascenso social”19 e as histórias de Martín 

Retjman cujos personagens coisificados e sem interioridade psicológica lembram a 

realidade mecânica, mimetizada pelo texto de André Sant’Anna (v. Sexo) que, 

reproduzindo a reificação e a nulificação da subjetividade dos personagens, veta qualquer 

possibilidade que escape à automatização. 

A recuperação de um  realismo que procura se reinventar na contemporaneidade diz 

respeito à questão crucial para a literatura de como lidar com seu presente. A simulação 

mimética da brutalidade cotidiana ou a estratégia de sobreposição das temporalidades, 

através do resgate do passado para o presente, mostra uma disposição demonstrada pelas 

narrativas para a intervenção do olhar nos conflitos do seu tempo. No entanto, essa 

proximidade evita o confronto direto lançando mão de estratégias muito diferenciadas que 

funcionam como desvios, interfaces capazes de desrecalcar possibilidades de resistência. 

O pensamento teórico cujo foco de atenção está voltado para a análise do contexto 

pós-ditatorial baseando-se na retórica derrisória do tempo sem qualidades não estaria 

alienando-se para possíveis alternativas e desdobramentos positivos desse mesmo tempo? 

                                                
18 FREIRE, Marcelino. “Estética e sonoridade são ingredientes de um Angu pós-moderno”. Reportagem  
sobre o lançamento de Angu de Sangue por Luciana Araújo para o site igler.com.br. 
19 Conforme a apresentação na contracapa do livro Cacerías de Marcos Herrera.Buenos Aires. Simurg. 1997. 
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E se houver espaço para uma manobra da literatura na intenção de manter um 

diálogo com esse imaginário do incooptável? E se o desdobramento da pós-ditadura 

pensasse em deixar para trás o enigmático hermético de uma linguagem críptica tateando o 

terreno de novas positividades que não significasse uma mera adesão complacente-

conservadora? E se o peso real de um passado traumático quisesse se contar através de uma 

forma leve, mas não leviana, deixando de lado o investimento em uma linguagem 

mimetizante do peso? 
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Nosso pressuposto é que a estética da negatividade mais que reinventada, precisa ser 

substituída por uma perspectiva de resistência negociada. É preciso jogar com a tentação, 

ao invés de apostar em um resssentimento paralisante, acreditando que a “arte só 

permanece íntegra quando não participa da comunicação”20. Ao largo da estética da 

negatividade, duas idéias força emergiram no final do século passado, como possibilidades 

interessantes para sondar criticamente a literatura de hoje: as idéias de leveza e resistência. 

A leveza é o primeiro valor proposto por Calvino em Seis Propostas para o 

Próximo Milênio21. Com a perspectiva da leveza, Calvino sugere que o peso do mundo 

deixe de ser o tema principal da literatura.  Essa troca se tornaria efetiva pela tática do 

desvio, através da negação do enfrentamento direto com o “peso do viver”. Tal estratégia 

não apela ao escapismo ou ao devaneio, mas visa a surpreender a “gravidade do mundo”, 

através de um “salto ágil e imprevisto”(p.24). Desse modo o embate mais eficaz se daria 

por interfaces. O melhor exemplo foi encontrado no mito de Perseu e na sua vitória sobre a 

Medusa. Segundo a lenda, o astucioso herói, ao enfrentar a terrível Górgona que 

transformava em pedra quem ousasse encará-la, vale-se de seu escudo como um espelho a 

fim de proteger-se da imagem direta do monstro para dominá-lo e matá-lo. Para Calvino, a 

interpretação do mito respalda o argumento de que a linguagem da leveza funcionaria como 

uma interface apropriada (tal como o reflexo da Medusa no escudo de Perseu) para captar a 

imagem da realidade contemporânea. Não se trata de recusar a realidade, muito menos de 

simplificá-la, mas de experimentar “o mundo sob um outra ótica, outra lógica, outros meios 

de conhecimento e controle”(p.19) a fim de “dar forma a uma [outra] imagem do 

mundo”(p.135).  

Ao eleger a leveza como um valor, Calvino afirma que os "exemplos da vida 

contemporânea" só podem ser tangenciados de maneira desviante. E isso não implica 

nenhuma frivolidade, mas uma espécie de estratégia, de "visão indireta", que cansou do 

                                                
20 ADORNO apud Martín-Barbero, J. Dos Meios às Mediações. Comunicação, Cultura e Hegemonia. Trad. 
Ronald Polito e Sérgio Alcides. 2 ed. R.J., Editora UFRJ, 2001, P. 83. 
21 CALVINO, Ítalo. Seis Propostas para o Próximo Milênio. Lições Americanas. Trad. Ivo Barroso. 4 
reimpressão. São Paulo, Cia das Letras, 1990. P.19 Daqui por diante, todas as citações, seguidas das 
respectivas indicações das páginas,  dirão respeito à referência da presente nota. 
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enfrentamento com a angústia e agora pode rir inclusive dela. Qualquer texto hoje que leve 

muito a sério os dramas existenciais corre o risco de virar dramalhão. A condição 

contemporânea já não se adapta mais à fórmula da “apatia, depressão, ansiedade e 

perplexidade (...) diante de um mundo indecifrável”22.  

A entrada em cena de “formas leves e não dramáticas do pensamento cotidiano”23 

supõe não apenas uma reinvenção do compromisso ético-político como também a 

relativização da coerção à negatividade, dominante durante o modernismo, levando até a 

dúvida que atormentou autores sobre a possibilidade de a literatura continuar produzindo 

representações. (Como é o caso do narrador de um dos contos de O Cego e a Dançarina de 

J.G. Noll24, publicado na década de 80: “Eu pergunto então o que nos sobra para 

representar e se o que ainda nos sobra para representar pode dar ainda alguma informação e 

algum eventual espectador”). O engajamento político e a atitude contracultural perderam 

sua força à medida que seus alvos perderam consistência, pulverizando-se na multiplicidade 

das verdades culturais, morais e estéticas. A década de 80 experimentou o luto de viver em 

um tempo em que não mais “exist[ia] claramente contra quem lutar, o inimigo”25, as 

subjetividades se desalinharam e passaram a deambular erraticamente pelas narrativas. Para 

a entropia contribuía a presença cada vez maior do aparato midiático interferindo na 

subjetividade e um quê de melancólico, inerente ao desaparecimento da firmeza de um 

sentido. 

 Não é que os exemplos do cotidiano tenham desaparecido das histórias nesse final 

de milênio, início de outro, mas as agruras da era tecnológica pós-industrial, a 

espetacularização da vida e do mundo dominado pela lógica do consumo surgem nos textos 

desacompanhadas de qualquer tom panfletário, o que pode caracterizar enfado com a defesa 

das grandes causas. Demonstrando um interesse desinteressado e apostando na capacidade 

de contar histórias, a literatura atual já teria um tipo característico: o do leviano 

preocupado, ma non troppo.  Essa postura implicaria não uma adaptação fácil, mas a 

                                                
22 PELEGRINI, T. A imagem e a Letra: Aspectos da Ficção Contemporânea. Campinas, S.P: Mercado de 
Letras/Fapesp,1999, p.202 
23 GUMBRECHT, ,H.U. “Espaços de Tempo Pós-Modernos”, in: Modernização dos Sentidos. S. P. Ed. 34, 
1998,p.275 
24 NOLL, J.G. “O piano toca Ernesto Nazareth”, in: O Cego e a Dançarina. 3 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 
1991. p.99. 
25 NOLL, J.G. Hotel Atlântico. Rio de Janeiro. Rocco, 1989. p. 27 
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subversão de uma ‘resistência fraca’ desiludida com as utopias fracassadas do confronto 

ostensivo, com a postura da negação radical. Para muitos, esse é o sintoma de uma crise, 

caracterizada pela banalização e neutralização das expectativas e não por uma reorientação 

delas. Se ninguém mais espera uma “peripécia revolucionária”26, pode se investir nos 

efeitos especiais a serem extraídos dessa ausência, ainda que parte da crítica tenda a avaliar 

a produção atual como anti-reflexiva, resultado de um conformismo generalizado, incapaz 

de provocar inquietudes. 

Podemos apostar, com Calvino, na leveza como uma característica que paira sobre a 

diversidade da prosa contemporânea? Sim, na medida em que prevalecem como atitudes 

básicas o olhar indireto, cansado do enfrentamento, e o elogio do descompromisso. Ainda 

assim, há textos que, sem chegar a provocar estranhamento e rejeitando experimentalismos, 

não se acomodam a uma normalização.  

Segundo nossa perspectiva, é possível identificar na literatura contemporânea 

estratégias que se apóiam na leveza, mas nem por isso tornam-se levianas. É por isso que 

falamos aqui da condição de resistência da literatura contemporânea. 

Para Josefina Ludmer, “a definição de resistência é uma das chaves do presente”. 

O  entendimento da literatura como uma forma contra-hegemônica é correlato da 

constatação da sua posição apenas marginal em relação às esferas que dominam a vivência 

contemporânea, mas é justamente a partir do reconhecimento de que é possível fazer dessa 

marginalidade uma força que a literatura assume seu papel de resistência fundamentado na 

própria condição de diferença em relação à hegemonia. Recentemente, em uma pequena 

entrevista por e-mail a Flora Sussekind, Ludmer resgata a idéia-força da resistência 

foucaultiana para pensá-la como um índice importante do presente: “A resistência é uma 

prática de larga duração, de sobrevivência, que implica não-confrontação porque assume 

ser impossível disputar o poder”27. Talvez o contemporâneo esteja exigindo novas 

estratégias capazes de desrecalcar micropoderes, reinventando a resistência que abandona 

definitivamente qualquer conotação engajada. A constatação de que a literatura 

                                                
26BAUDRILLARD,J.“La ilusión y la desilusión estéticas”, in: 
www.analitica.com/va/arte/portafolio/4417813.asp, 27/08/2000. Conferência proferida no Centro Documental 
da Sala Mendoza em Caracas, 1994. 
27 LUDMER, Josefina. “Mini-entrevista com Ludmer” por Flora Sussekind. Retirada do site da editora 
Aeroplano. Aerograma 26. 
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experimenta outras bases de legitimação social, diferenciando-se “em uma subcultura sui 

generis”28, obriga-nos a pensar que novos sentidos ela pode ter no presente. 

Se já houve um tempo em que a literatura confiava ao discurso humanista a 

legitimação de sua função, servindo como canal de divulgação da idéia de Estado-nação ou 

instrumento fundamental de uma Bildung romântica, irradiando valores estéticos, sociais, 

morais, superado o otimismo ingênuo que creditava à literatura um capital cultural capaz de 

“auxiliar os homens a caminhar para a sua humanização”29, em tempos de pós- tudo, parece 

estar em pauta a refuncionalização do papel do literário.  

Assumindo a sua contingência, a literatura configura-se como uma zona de 

resistência a contrapelo do ethos da globalização. O presente parece se ocupar de 

estratégias que procuram reinventar o antagonismo, às vezes correndo o risco da 

ambivalência entre a cooptação feliz e a resistência impertinente. Tal como a entendemos 

no contexto da literatura contemporânea, essa resistência tem como pano de fundo o 

imaginário pragmático, globalizado e se caracteriza como fraca não apenas porque abdica 

do confronto direto, mas porque seu ponto de partida é o reconhecimento de que “é apenas 

marginalmente que os meios literários...servem às grandes sociedades modernas para a 

produção de suas sínteses políticas e culturais”30. Sua força está na leveza quase débil com 

que reinventa formas de contestar uma “satisfeita adaptação ao presente”. 

Se aceitamos que “o problema é que não há lugar fora do mercado, do 

neoliberalismo, da globalização”31, podemos nos dar conta de que é necessário reinventar 

as formas do antagonismo, evitando o elogio nostálgico dos tempos que não voltam mais. 

A direção do olhar que lançamos sobre a literatura da atualidade aposta na sua capacidade 

de resistência através de estratégias que não se confundem com uma alternativa política 

explícita, mas nem por isso corroboram diagnósticos apocalípticos. Ao contrário, abrem 

                                                
28 SLOTERDIJK, P. Regras para o Parque Humano. Uma resposta à carta de Heidegger sobre o 
humanismo. Trad. José Oscar de Almeida Marques. S.P. Estação Liberdade, 2000, P.14. 
29 ISER, W. “A dupla face do discurso humanista e o futuro das humanidades” in: Futuro da Universidade. 
Trad. Bluma Vilar. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2002.p. 74. 
 
30SLOTERDIJK, P. Regras para o Parque Humano. Uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo. 
Trad. José Oscar de Almeida Marques. S.P. Estação Liberdade, 2000, p.14. 
31 LUDMER, Josefina. “Mini-entrevista com Ludmer” por Flora Süssekind. Retirada do site da editora 
Aeroplano. Aerograma 26.  
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uma perspectiva capaz de garantir à literatura, no plano específico da linguagem, uma 

‘resistência fraca’ no mundo pragmático do capitalismo selvagem do século XXI.  

Se não existem mais inimigos comuns, há um alvo fractalmente disperso: o mundo 

massificado da era do capitalismo pragmático. Que o olhar lançado sobre essa iminência 

parda não seja direto, à maneira de uma crítica panfletária, exige desvios que cada um dos 

autores exercita a partir de estratégias próprias não necessariamente compartilhadas. 
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1.3 Pensar  o presente 
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Partindo do pressuposto de que podemos apostar em uma idéia de literatura em que 

a leveza e a resistência tramam estratégias capazes de driblar o “peso do viver” e insinuam 

novos modos de lidar com o presente, arriscamo-nos a identificar duas vertentes em atuação 

na cena literária contemporânea: literatura do entrave e literatura da delicadeza. 

A literatura do entrave indicia um apetite pelo presente que quer barbarizar, quer 

reeditar a experiência do choque. Nessa vertente, a recuperação da mímesis baseia-se na 

encenação. Tal encenação vai direto às imagens pré-fabricadas, divertindo-se com a 

pasteurização, ‘devorando’ o presente, e concretiza-se através da exposição cínica de uma 

voz que esquadrinha os aspectos mais conflitivos, reificantes e violentos da realidade.  

Os alvos preferidos podem ser a avassaladora homogeneidade provocada pelos 

media, como no romance La Asesina de Lady Di do argentino Alejandro López ou ainda a 

naturalização de uma postura politicamente incorreta que se regozija com a verve 

preconceituosamente racista e excludente como é o caso do personagem-autor Washington 

Cucurto.  No panorama brasileiro, Marcelo Mirisola parece muito à vontade para fincar 

seus entraves e ridicularizar o modus vivendi da classe média enquanto André Sant’Anna 

quer burilar um texto que mimetize mecanicamente um grau zero de burocratização dos 

afetos, dos comportamentos. A ‘literatura dos restos’ de Marcelino Freire que trata da falta 

de perspectivas e da precariedade da condição de vida na cidade grande também quer 

obstruir a paisagem: “ Não acredito em literatura comportada. Literatura de butique. 

Literatura feita para não fazer falta. Quero remexer, questionar feridas. Não posso fechar os 

olhos do meu livro. O social tende a estar presente, não de forma panfletária, encomendada, 

dirigida a uma causa, mas de compromisso com os conflitos do meu tempo”32. 

A literatura do entrave pretende, literalmente, atravancar, criar ruídos, contrariar a 

banalização, ser um estorvo à mediocridade sem se comprometer com um tom panfletário 

de denúncia ou com o elogio nostálgico do passado. Num primeiro momento, a palavra 

entrave pode ser recebida com enfado e um certo sorriso de descrédito por lembrar a atitude 

ultrapassada de um espírito vanguardista demolidor, mas o que ela encarna é uma 

                                                
32 FREIRE, Marcelino. “Estética e sonoridade são ingredientes de um angu pós-moderno”. Entrevista do autor 
a Luciana Araújo no site www.igler.com.br. 
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‘resistência fraca’ que tenta criar um curto-circuito, fazer estalar a dissonância, provocar  

um enguiço.  

A literatura do entrave tem suas ferramentas de estilo. A tática principal é sempre a 

do excesso, do transbordamento dos humores, dos afetos, dos sentidos. A linguagem 

relativamente trivial aposta nas gratuidades como exercício de banalização da crueldade e 

as opções pelo grotesco, pelo escatológico e pela sordidez são misturadas a um humor 

corrosivo que se regozija com o mal-estar da civilização, conforme tentamos demonstrar na 

análise das narrativas de Marcelo Mirisola. 

A tática do que aqui chamamos literatura do entrave consiste em chafurdar a 

linguagem na coloquialidade fazendo um uso quase instrumental da gramática ou aposta em 

uma carnavalização multilingüística, apropriando-se de gírias e sotaques diversos, como é o 

caso das novelas do argentino Santiago Vega. Aqui, o espetáculo da superexposição da 

cultura midiática é simulado na cena do próprio texto que absorve o mundo massificado 

para performá-lo. 

A estrutura fragmentária, quase ‘zapeada’ dos textos, que opera pela colagem de 

temas disparatados e o lugar vazio do narrador, ocupado por uma voz-persona que se deixa 

dublar, metamorfoseando-se para reproduzir os valores de uma situação social 

estereotipada, põem em xeque a definição do que é literatura. Não apenas por jogar com o 

hibridismo dos gêneros, mas por esvaziar a atuação do personagem de qualquer 

profundidade reflexiva. 

O suporte alternativo da tela do computador pode sugerir uma estrutura textual 

‘linkada’, uma sintaxe fragmentada para romper a linearidade narrativa, sem compromisso 

com qualquer experimentalismo (“Forço a eloqüência do texto. Não faço experimento com 

palavras, não tenho saco para inventar palavras, prefiro ajeitá-las”)33. Assim como a 

ausência de um ‘inimigo’ político concreto contra o qual lutar pode explicar a 

despreocupação em assumir uma postura engajada. Os sujeitos, os lugares de onde eles 

falam e a forma como falam têm relação com o status da literatura. Essa é uma perspectiva 

de análise que avança sobre a crítica que acusa os textos de falta de questionamento estético 

e político.  

                                                
33Marcelo Mirisola em entrevista a Marcelo Rubens Paiva para a Folha de São Paulo[www.uol.com.br/fsp] 
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Para considerar a literatura do entrave é preciso aceitar a tarefa de redesenhar o 

mapa de valores em desalinho. Descartá-la pela acusação de oportunismo editorial ou efeito 

de marketing é recusar o desafio. Apontar os autores como meros epígonos de uma 

transgressividade anacrônica, reconhecendo-lhes apenas a verve chula como meio de 

expressão e efeito de choque,  ou exigir deles continuidade ao estilo dos mestres (“Na 

literatura brasileira, quem quer ter estilo e não tem capacidade para superar estes dois 

gênios verdadeiros[referindo-se a Machado de Assis e Guimarães Rosa] simplesmente não 

tem o direito de ser algo tão pequeno quanto Marcelo Mirisola”34, é rejeitar uma re-

hierarquização dos valores. Como os critérios não são mais peremptórios vale o corpo a 

corpo com os textos: “é preciso discutir esta literatura segundo os próprios 

condicionamentos materiais, sociais dela, segundo as próprias regras que ela propõe para 

ela mesma ser lida hoje”35. Quem quiser uma pista tem de olhar a formação intelectual 

desses autores que têm um contato tardio com a leitura, quase simultâneo à experiência da 

escrita dos seus próprios textos, lêem os clássicos traduzidos, foram pedagogizados pela 

televisão, não estão vinculados à academia e, muitos, começaram escrevendo na internet. 

Sem contar a vivência de segundo grau da ditadura militar. Ao amadurecimento desses 

escritores corresponde uma brutal desvalorização da literatura como mídia de formação (“o 

tempo de hoje não é o da literatura”)36 e um alargamento das fronteiras do que pode ser 

considerado literário ou não. 

Se os textos literários são atos de fingir, como sugere Hansen, lembrando Iser, e se, 

esses mesmos atos, “variam historicamente”, a teatralização do texto pela performance 

espetacularizada da voz narrativa, que faz dos enunciados efeitos performáticos da 

enunciação, pode estar reivindicando uma qualidade literária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nossa argumentação, fundamentada pela releitura do conceito de cinismo levada a 

cabo por Peter Sloterdijk, privilegiará a hipótese de o cinismo servir como um operador 

analítico capaz de atuar como uma espécie de vírus, dentro do sistema, mimetizando 

ironicamente a espetacularização e a fetichização promovidas pelo mercado, apelando 

                                                
34 Polzonoff, Paulo. Resenha de Bangalô: “Mirisola é pus. O cancro é outro. A literatura brasileira é podre” 
no site http://www.polzonoff.com.br/artigos/literatura/mirisola.html 
35 Entrevista de João Adolfo Hansen a Edson Cruz e Oliveira Barbosa para o site Capitu 
(http://capitu.uol.com.br/html.22,10,2003,986.html) 
36 Marcelo Mirisola citado na resenha de Bangalô: “O Herói Devolvido?”  no site 
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema 
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paradoxalmente a uma performance de  resistência que abandona definitivamente o tom 

panfletário. Aqui, a leveza surge pela ambivalência de uma posição que mimetiza aquilo 

que pretende criticar, performando o elogio da brutalidade. 

*    *     * 

Na diversidade das sendas da prosa contemporânea, os valores da literatura da 

delicadeza são a contraface da vertente da literatura do entrave. 

As vozes representantes da literatura da delicadeza caracterizam-se por uma 

dissonância silenciosa cujo pano de fundo é o diálogo subliminar com a literatura do 

entrave. Adriana Lisboa, Michel Laub e Juan José Becerra são os nomes identificados à 

literatura da delicadeza entre outros que mantêm afinidades com as estratégias dessa 

vertente (Marcelo Moutinho, Beatriz Bracher ou o argentino Sergio Delgado). 

Enquanto a performance hiperbólico-desmedida da literatura do entrave arrisca-se 

perigosamente nos limites da conivência com a banalização, a literatura da delicadeza quer 

evitar o risco dessa dubiedade sem, no entanto, adotar a tática do confronto direto. Uma 

quer devorar o presente, a outra prefere “deixar os fatos se depositarem na memória, 

examinar pacientemente os detalhes, pensar em linguagem imagística”37.  

Sem manifestos ou programas, a literatura da delicadeza ao incorporar a memória às 

tramas arma-se também de uma resistência. Como veremos no terceiro capítulo, a memória 

é a principal ferramenta de uma “teimosia do sensível”38 na  “tentativa de diminuir o ritmo 

do processamento de informações, de resistir à dissolução do tempo na sincronicidade do 

arquivo, de descobrir um modo de contemplação fora do universo da simulação, da 

informação rápida ... de afirmar algum ‘espaço-âncora’ num mundo de desnorteante e 

muitas vezes ameaçadora heterogeneidade”39. 

A força e a intensidade dessas narrativas advêm do resgate da lentidão, da atenção 

ao mínimo, do trabalhar o despojamento através da complexidade. O ritmo lento das 

narrativas, recheadas de digressões, avanços e recuos temporais, parece estimular a procura 

                                                
37CALVINO, Ítalo. Seis Propostas para o Próximo Milênio. Lições Americanas. Trad. Ivo Barroso. 4 
reimpressão. São Paulo, Cia das Letras, 1990. P.16 
38 SIBILIA, Paula. O Homem Pós-orgânico: corpo, subjetividade e tecnologias digitais. R.J., Relume 
Dumará, 2002, p. 94. 
39 HUYSSENS, A.  Memórias do Modernismo. (Trad. Patrícia Frias) R.J. Ed. UFRJ, 1996, p. 18 
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por detalhes, vestígios que não funcionam para decifrar nenhum fim, mas para impor a 

leitura de atenção às minúcias.  

O fato de termos enumerado alguns nomes não significa que eles estejam reunidos 

sob a égide de alguma estratégia programática ou manifesto que tornasse possível um 

enquadramento literário, apenas sugere certas semelhanças que os aproximam. O resgate do 

literário (ainda que não se defina, mas se defenda) parece ser um valor em que vale a pena 

apostar. Essa escrita reivindica o valor do menor, do desimportante que, quase 

epifanicamente, se revela por meio de uma atenção ao ‘bem escrito’, identificando-se com 

um espaço legítimo para exercitar as formas cultas da língua.  

Para essas narrativas, além do desejo abertamente confessado de investir no prazer 

de contar uma história, há todo um cuidado na forma como a história se conta. Reaparece, 

vez ou outra, uma metatextualidade que lança em abismo o próprio fazer literário, mas que 

se livra do hermetismo, seduzindo o leitor com uma estrutura relativamente tradicional 

garantida por certa estabilidade na caracterização dos personagens, pela onisciência dos 

narradores, pela possibilidade de reconstrução linear das histórias. 

Trata-se de refazer um pacto de leitura calcado na recuperação de uma sensibilidade 

atingida pela explosão do “mundo-cão de violência-velocidade-superficialidade”40. Sem 

reivindicar transgressões, essas vozes querem apenas operar uma “gentil subversão”41, 

menos do que contestação, apenas uma alternativa, acreditando na função do literário como 

resistência “numa época em que outros media triunfam, dotados de uma velocidade 

espantosa e de um raio de ação extremamente extenso, arriscando a reduzir toda 

comunicação a uma crosta uniforme e homogênea, a função da literatura é a comunicação 

entre o que é diverso pelo fato de ser diverso, não embotando mas antes exaltando a 

diferença, segundo a vocação própria da linguagem escrita.”42 

                                                
 
40LISBOA, Adriana. Entrevista para o Jornal Rascunho retirada do site 
http://tudoparana.globo.com/rascunho/ 
41 LOPES, Denilson. O Retorno do Sublime. Texto inédito. 
42 CALVINO, I.  Seis Propostas para o Próximo Milênio: Lições Americanas (Trad. Ivo Barroso). S.P., Cia 
das Letras, 1990, p. 58. 
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Ao reconhecer na memória uma âncora capaz de frear o impulso pela 

presentificação,  esses autores descartam a voragem do contemporâneo, se recusam ao 

apelo das linguagens midiáticas, ao rumor de uma mímesis da banalização preferindo se 

acercar do cotidiano por uma escrita minuciosa e delicada para provocar pequenas 

epifanias.  

Nesse sentido, é possível afirmar a dupla posicionalidade da literatura da delicadeza 

no panorama da atualidade: sua opção pela memória, pelo deslindar de um ritmo narrativo 

marcado pela desacelaração, pela dilação descritiva dos pormenores é não apenas uma 

alternativa à opção pelo cinismo da literatura do entrave, como a reinvenção do 

antagonismo ao imaginário globalizado de homogeneidades normalizadoras. 

Pretendendo instaurar um outro olhar sobre a contemporaneidade, a literatura da 

delicadeza investe na atenção aos detalhes e no abrandamento do ritmo narrativo pontuando 

sutilmente as tramas com um segredo. A partir da aproximação estabelecida por Derrida 

entre literatura e segredo em  Donner la Mort, nossa hipótese sugere que a opção pela 

sutileza de recuperar detalhes de uma memória afetiva alicerça a possibilidade de manter 

uma trama que se esmera em alinhavar um segredo-(quase)não segredo.  

 

*    *    * 

Veremos que no panorama da prosa atual, segundo as vertentes que propomos, é 

possível identificar exemplos que, seguindo a lição de leveza de Calvino, elegem interfaces 

diferenciadas para depurar o peso do real: enquanto a performance (narrativa, autoral), 

analisada no capítulo dois, pode ser apontada como uma estratégia capaz de depurar o peso 

da experiência, pela instabilidade dos papéis que assume conforme as circunstâncias,  a 

memória presente nos textos da literatura da delicadeza, conforme a apresentamos no 

terceiro capítulo,  é outro veio que, abandonando o ressentimento, minimizando a 

conotação melancólica e relativizando o significado críptico do segredo para apostar em 

uma irresistível vontade de contar, arma uma estratégia diferenciada de resistência.  

Mesmo sendo possível afirmar a convivência das vertentes assinaladas acima 

também no contexto argentino, veremos que a incidência da memória na literatura 

contemporânea daquele país, mais do que recuperar para os textos uma afetividade, 
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constitui-se como perspectiva de sobrevivência que reinventa o trabalho do luto e negocia 

um perdão com a memória do passado para avançar sobre o presente. A recuperação da 

memória da ditadura exerce papel fundamental na tensão entre o momento atual vivido pela 

sociedade argentina e as implicações que o seu passado histórico tem sobre esse presente. A 

literatura argentina contemporânea encontra na memória uma janela capaz de abrir novas 

perspectivas para o futuro. 

Enfrentrar a perspectiva comparativa deste trabalho é um dos seus maiores desafios, 

não apenas porque é preciso respeitar a especificidade contextual de cada literatura como 

também porque mais do que provar a validade das hipóteses, torna-se necessário enfrentar 

seus limites e refletir sobre eles. Mais do que atualizar estratégias como as sugeridas para a 

literatura do entrave ou da delicadeza, a literatura argentina que aposta na memória, cuja 

presença é marcante nas tramas das histórias e no cotidiano do país, entendendo-a como 

uma condição de resistência, não opta pela repetição de uma estética que se esgota na 

alegorização da experiência repressiva ou na recuperação do testemunho biográfico.  

Ainda que concordemos com a premissa de Idelber Avelar de que a memória ainda 

encarna, para o contexto argentino, a persistência do trabalho do luto, segundo nossa 

hipótese, a literatura contemporânea rejeita não só a lição do hermetismo literário "para 

enfrentar o mundo com enigmas insolúveis, numa correspondência perfeita"43, como é 

capaz de negociar uma leveza para eludir o peso que a insistência do presente em 

reivindicar esse passado traumático representa, abrindo mão da negatividade para insistir na 

possibilidade de continuar contando suas histórias. 

A pergunta mais inquietante é por que a aposta na memória do período repressivo 

como uma estratégia de  continuidade. Uma resposta possível e parcial diria que a década 

menemista fez com que a sociedade argentina se enfrentasse com seus velhos terrores 

depois de compartilhar de maneira cúmplice uma ilusão perversa e auto-enganadora que 

terminou na mais arrasadora decadência. A volta à história, no dia a dia dos argentinos, nos 

jornais e nas tramas da literatura sugere uma revisão de erros que se repetem e que 

tornaram possível um presente tão devastador. Essa análise é permeada por outras 

inquietudes: como é possível que dois países que passaram por processos semelhantes, 

                                                
43 SLOTERDIJK, Peter. Mobilização Copernicana e Desarmamento Ptolomaico: ensaio estético. (Trad. 
Heidrun Krieger Olinto). Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro, 1992. p.45. 
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embora a vivência do regime de exceção tenha sido muito distinta para Brasil e Argentina, 

respondam de maneira tão diferentes à questão da superação do trauma? Uma das 

premissas iniciais do presente trabalho dizia respeito justamente à ausência de vestígios que 

dessem conta da temática da ditadura militar na literatura produzida a partir da década de 

90 no Brasil.  

Fernando Bonassi talvez seja o exemplo solitário de um autor que se arrisca a voltar 

ao tema. Depois de experimentar com Um Céu de Estrelas, publicado em 1991, uma dicção 

pós-ditadura que explorava o cenário de subjetividades desgarradas e dos ideais perdidos, 

em 2003, Prova Contrária lança uma interrogação sobre a possibilidade de convivência 

não conflitiva com um passado traumático.  Trata-se da mulher de um desaparecido político 

que compra um apartamento com o dinheiro da indenização prevista pela lei, sancionada 

em 1995, que reconhece as responsabilidades do Estado brasileiro pelo desaparecimento de 

militantes políticos no período militar. A ironia se desvenda pela contradição do momento 

em que essa mulher alcança sua independência financeira e realiza o sonho classe média da 

compra da casa própria e a volta (imaginária ou real) do marido. O passado ressurge 

fantasmaticamente e cobra uma dívida de reconhecimento. A nota que abre o livro 

reconhece a memória como uma espécie de saldo devedor capaz de reivindicar o que a lei 

escamoteou: ''a investigação das circunstâncias em que ocorreram [os desaparecimentos], a 

identificação dos autores dessas arbitrariedades''. 

Se a leveza, a desvinculação de qualquer compromisso, parece facilmente aceitável 

para o contexto da literatura brasileira que parece não ter vivido o luto dos anos pós-

ditatoriais ou experimentado sequer resquícios de uma “diástole da militarização”44, para as 

histórias da literatura argentina da última década que continuaram a apostar nessa temática, 

é possível perceber como a leveza atua para desdramatizar o peso do trauma, opondo-se às 

estratégias crípticas de um texto cujo produto final é o silêncio. A memória pode ser 

entendida, então, como uma interface de desdramatização que negocia uma perspectiva 

leve, liberada da coercitividade de mimetizar pela linguagem o peso do trauma.  

                                                
44 SANTIAGO, S. “Democratização no Brasil-1979-1981(Cultura versus Arte)”. In ANTELO, Raul et al. 
Declínio da arte/ascensão da cultura. Florianópolis: Abralic/Letras Contemporâneas, 1998. 
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Na tentativa de articular uma alternativa a entendimentos do uso da memória que 

vão desde a sua acepção de mera recordação nostálgica e paralisante, fetichizada pelo 

mercado (o boom de novelas históricas é apenas um exemplo), até assumir a postura de 

uma resistência redentora contra a desmemória insensível articulada pelos mídia, optamos 

por repensar a incidência da memória no presente argentino como uma possibilidade de 

‘resistência fraca’, contingente, um olhar diferente que entrecruza as perspectivas atuais e 

passadas para rememorar um futuro,  assumindo, assim, com esse movimento a '' necesidad 

de pensar que en lo acontecido nos enfrentamos a la agonia de la comunidad argentina''45. 

Essas inquietudes fazem parte do último capítulo. Depois da explanação de alguns 

argumentos que tentam contextualizar a importância da memória no presente da Argentina, 

os comentários sobre os romances de Carlos Gamerro repensam a tensão entre o peso e a 

leveza no embate entre a vivência do luto e a melancolia. Apropriando-se dos conceitos 

freudianos, a argumentação consiste em entender o papel onipresente da memória nas 

narrativas de recuperação do passado e pressupõe que a narrativa argentina atual realiza o 

trabalho de luto em relação à própria capacidade de a literatura continuar contando suas 

histórias depois da ditadura. Segundo nossa perspectiva interpretativa, as obras literárias 

que resgatam a memória do período repressivo ao longo da década de 90 continuam a 

realizar  o trabalho do luto, mas recusam o imperativo da negatividade. 

A performance e a memória, e ainda o desdobramento sofrido pelo uso dessa memória 

no contexto argentino, podem ser consideradas como interfaces possíveis da literatura 

contemporânea para lidar com seu presente. A idéia-força da leveza conjuga-se à 

resistência para driblar o compromisso engajado e ainda assim atuar de maneira debilmente 

política contra os diagnósticos do fim da literatura e contra o imaginário cooptado pela 

globalização. 

Segundo nossa leitura do presente, a literatura contemporânea mostra diferentes 

estratégias para desinibir efeitos domesticadores. Seja mostrando-se disposta a mimetizar 

um presente embrutecido pela violência e a massificação, seja superpondo temporalidades 

ao eleger a memória como uma interface capaz de dizer de outras maneiras o presente, a 

                                                
45 CASULLO, N. ''Una historia de la memoria para las muertes en la Argentina'' in: Pensamiento de los 
Confines. numero 9/10, primer semestre de 2001. Diótima/Paidós/UBA. p. 20. 
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literatura contemporânea, sem abrir mão da leveza, funda uma zona de resistência. O tempo 

do literário como exercício de reflexão torturante que põe às claras a vileza do mundo e lida 

com os exemplos da vida contemporânea como desditas existenciais está esgotado. O 

“pesadume, a inércia, a opacidade do mundo”46 não deixaram de existir e viver continua 

sendo perigoso, mas em contrapartida ao “dever de representar nossa época”47, talvez seja 

possível a “existência de uma positividade não afirmativa que não termina em adulação 

cínica do real”48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 CALVINO, Ítalo. Seis Propostas para o Próximo Milênio. Lições Americanas. Trad. Ivo Barroso. 4. 
reimpressão. São Paulo, Cia das Letras, 1990, p.19. 
47 idem, ibidem, p.15 
48 SLOTERDIJK, Peter. Mobilização Copernicana e Desarmamento Ptolomaico: ensaio estético. Trad. 
Heidrun Krieger Olinto. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro, 1992. p.98. 
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Capítulo 2 

A Literatura do Entrave- Definição e Bases Conceituais



 39 

 

Em um pequeno texto publicado na década de 50, Adorno assinala que a forma do 

romance estava ameaçada por um paradoxo da função do narrador: este já não poderia mais 

narrar, não mais do modo distanciado que dava conta de um relato de fatos. A explicação 

estava no desencanto com um mundo fora dos eixos, “mundo administrado, pela 

estandardização e pela mesmidade”49. A linearidade diegética deveria ser substituída pela 

“representação de essência e distorção” que qualificaria o romance a colocar em xeque a 

reificação e a alienação das relações entre os homens. O “momento anti-realista” seria 

correlato da experiência de desencantamento com o mundo. Segundo a lição adorniana, 

conservar a herança realista significaria a cumplicidade da forma artística com a ideologia, 

o erro, o engano. O desvio da realidade empreendido pelos romancistas na direção de uma 

transcendência estética, de um encurtamento da distância entre narrador e leitor, 

representaria a possibilidade de uma “tomada de partido contra a mentira da 

representação”. Pelo trabalho com a linguagem seria possível perturbar a tranquilidade do 

leitor, estabelecer uma dissonância quanto a sua atitude desinteressada de ler apenas um 

bom livro, desviar-se do realismo, para expor de modo mais visceral, “a negatividade do 

positivo”. A nova posição do narrador recusaria a mimesis do fato e a ingenuidade de 

acreditar em algum sentido imanente para o mundo para apostar em uma conturbação 

formal que consistiria em levar o leitor à “casa das máquinas” da representação romanesca 

visando a desautomatizá-lo pela linguagem. Essa estratégia consistiria no melhor atalho 

para o desvelamento “da realidade superpoderosa que só deve ser mudada no real e não 

transfigurada na imagem”, encerrando a polêmica entre arte engajada e arte de 

entretenimento. Por encarnar sem compromisso o horror, os romances retratariam com mais 

fidelidade a barbárie circundante, abrindo brechas para uma humanização. 

Se trouxermos as reflexões de Adorno para a cena contemporânea, podemos nos 

arriscar na afirmação de que ao menos uma das vertentes possíveis para a literatura 

contemporânea contraria o ‘dictum’ adorniano: “Se o romance quer permanecer fiel à sua 

herança realista e dizer como realmente são as coisas, então ele tem de renunciar a um 

                                                
49 ADORNO, T. "A Posição do Narrador no Romance Contemporâneo". In: Benjamin, Walter et all. Textos 
Escolhidos. Trad. José Lino. 2a col. São Paulo. Abril, 1983. (Os Pensadores) p.270 
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realismo que, na medida em que reproduz a fachada, só serve para ajudá-la na sua tarefa de 

enganar”.  

 “Reproduzindo a fachada”, a vertente aqui identificada como literatura do entrave 

quer anarquizar com qualquer transcendência, apelando para a aparente concordância em 

relatar “o que é”. Fundamentando sua estratégia em um pacto com o leitor que consiste no 

reconhecimento deste da representação como cena, a literatura do entrave operaria uma 

reversão da análise adorniana, mostrando “a negatividade do positivo” pelo investimento 

em uma positividade farsesca, simulada por um narrador performático.  

A narrativa que opera com esses valores se desvelaria pela teatralização da conduta 

dos personagens que perdem sua interioridade psicológica, pela desdramatização das 

temáticas e também pelo investimento no humor que aliviaria a tensão de um pathos 

melancólico, reinventando o olhar lançado sobre a atualidade. 

A voz errante do narrador é capaz de encarnar cinicamente uma verve 

preconceituosa (um dos motes da ficção de Marcelo Mirisola – “Dignidade no começo era 

coisa para macho, pai de família. Hoje é movimento arco-íris, veadagem engajada, insight 

(toda bichinha um dia vai ter um...”50) e antropofagizar a banalidade do cotidiano. 

Performance encenada sempre em tom burlesco: “Cucurto no pudo soportar tanto cinismo 

dialéctico y la agarró fuerte de un brazo, la llevó para el jardín, le estampó un furioso beso 

tucumano y la arrojó sobre unas rosas carísimas traídas de Tokio”51, como é próprio aos 

personagens-tipo de Santiago Vega. 

Segundo nossa hipótese de investigação, a vertente da narrativa contemporânea, 

aqui abordada, atualiza em suas estratégias a performance kúnico-cínica como uma 

característica do entrave. A expressão é de Peter Sloterdijk. Segundo o autor, a origem do 

termo permite uma diferença gráfica que distingue a significação do termo na sua origem, o 

cinismo antigo de Diógenes (kúnico) e a vulgarização da sua acepção, o cinismo 

contemporâneo. Embora a palavra kúnico não exista em português, optamos por mantê-la 

para facilitar a identificação dessa diferença na argumentação. Nos capítulos seguintes, 

faremos a apresentação teórica desses conceitos. 

                                                
50 MIRISOLA, Marcelo. O Herói Devolvido. São Paulo. Editora 34, 2000.p.19. 
51 VEGA, Santiago. Cosa de Negros. Buenos Aires, Interzona Editora, 2003. p. 84. 
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O cinismo é um conceito cindido. De um lado, o cínico oportunista, que muitos 

identificaram como o tipo dominante na década de 90, representa a postura conformista que 

luta para compatibilizar  “os princípios e a prática que os contradiz”52. De outro, o cínico, 

digamos de combate, que quer desestabilizar a postura conservadora, agir a contrapelo dos 

valores estabelecidos, o kúnico. Todo cínico aposta na repressão de sua face kúnica. 

Enquanto que para vencer a vontade de conservação de si cínica, o kúnico precisa encarnar 

teatralmente a desfaçatez, espetacularizando performaticamente uma atitude meta-cínica.  

O gesto provocador suscita a reflexão sobre a impostura cínica, lançando mão da 

insolência, do riso, do grotesco. A auto-estilização é uma tática de desinibição das 

dissimulações cínicas e o bom humor amoral sua principal ferramenta. 

O kúnico atua dentro da lógica cínica para revertê-la. A aura de negatividade 

conservadora é imprescindível à atuação kúnica que se alia aos aforismos cínicos para rir 

deles. Por isso, o grau de questionamento político dessa postura é relativizado. A utopia da 

contestação é substituída pelo desleixo satírico com os compromissos. Assim, uma atitude 

camaleônica, performática, surge nos nichos existentes da frágil linha divisória entre a  

corroboração pela apatia e o engajamento crítico. Sem romper com as posturas 

vanguardistas da dessacralização e do estranhamento que visavam a “épater le bourgeois”, 

os escritores que podem ser identificados à literatura do entrave não reivindicam posturas 

experimentalistas, embora lancem mão de estratégias de anti-abrandamento na relação com 

o leitor.  

A ironia kúnica suscita o escândalo e espetaculariza o cinismo através da 

performance provocadora que elude a seriedade não sendo impermeável a ela. Seu endosso 

às imposturas cínicas é uma estratégia arrevesada para desacreditá-las. A ironia empresta ao 

kúnico sua qualidade de ser fake, sua capacidade de afirmar por meio da negação do 

contrário. Desse modo, a opção pela performance é uma saída à aposta ingênua de que a 

mera transparência da falsa moralidade cínica seria suficiente para anulá-la. Sua postura 

ambigüa é uma defesa contra a simetria dos antípodas que termina em posições dogmáticas. 

Sem pretensões revolucionárias, sem pretender validar nenhuma verdade, a performance 

kúnica não quer uma seriedade sem humor. Para que ela possa se efetivar é preciso realizar 

                                                
52 GOLDENBERG, Ricardo. No Círculo Cínico ou Caro Lacan, Por que Negar a Psicanálise aos Canalhas? 
Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2002. P.15. 
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uma operação que identifique o que há de farsesco na seriedade simulada do cínico e, ao 

mesmo tempo, legitime a jocosidade séria do kúnico. 

A performance kúnica encontra na ironia uma ferramenta de desdramatização: 

“l’ironie nous dispense de pendre à tout bout de champ de grands airs tragiques”53. A 

dubiedade da performance kúnica se inspira na vocação derisória da ironia, que diz uma 

coisa significando outra, para se liberar do pathos exaltado de qualquer compromisso. A 

recusa da seriedade evita a armadilha de uma reapropriação cínica e ao mesmo tempo 

expõe o gesto lúdico à mera gratuidade. A performance kúnico-irônica atua provocando 

esse impasse: “elle est moyenne entre la rigidité inflexible du sérieux et l’elasticité du lâche 

conformisme”(Jankélévitch, 110). 

Investindo em ridicularizar a seriedade compenetrada dos grandes objetivos, o 

kúnico apela para a razão do divertimento. Ao invés do distanciamento idealizado, teima 

em assumir uma posição polêmica corrosiva do idealismo afirmativo sério. Mais do que 

uma antítese, o kunismo se caracteriza pela imbricação com as idéias do ‘inimigo’, uma 

integração sem a qual sua atitude se esgotaria em mero bovarismo. A condição kúnica é a 

de se deixar conspurcar pelo que deseja combater, numa atitude ambigüa de resistência que 

é simulação de uma adaptação conivente com as circunstâncias. 

A performance permite a convivência esquizofrênica entre o niilismo cínico e a má 

consciência kúnica, entre o relativismo e a transmutação dos valores. A lógica dessa ética 

cindida apóia-se no paradoxo irônico: “la conscience ironique dit non à son propre idéal, 

puis nie cette négation”(Jankélévitch, 73). 

A teatralidade assumida pela voz narrativa que emerge nos textos relativiza uma 

atitude de protesto ou resistência, arriscando-se perigosamente na fascinação do pior. No 

entanto, esse jogo de cena é responsável por uma ambigüidade que opera um deslocamento 

em relação à lógica da agressão vanguardista, abrindo brechas para a reflexão crítica. 

O narrador inconfiável, tão caro aos clássicos da modernidade, se desdobra na 

persona-travesti que encena posições sociais, étnicas e culturais variadas a fim de ser capaz 

de desempenhar todos os papéis, variar os tipos.  

                                                
53 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. L’ironie. Paris, Flammarion, 1964.P.110. 
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A operação de travestismo efetiva-se pela simulação das imposturas, pela 

encarnação dos preconceitos e lugares comuns assumidos como atitudes próprias da 

persona narrativa, fazendo, assim, o jogo do inimigo. 

Dessa forma, a própria idéia de entrave precisa ser entendida como performance, 

um jogo de cena capaz de expor em confronto esquizofrênico o personagem-travesti 

kúnico-cínico.  

A partir daqui, buscamos aprofundar, através da apresentação da releitura do 

conceito de cinismo realizada por Peter Sloterdijk e do entendimento do termo performance 

para Judith Butler, o que seria uma possível base conceitual para articular as questões 

tratadas a fim de fundamentar a performance kúnico-cínica como uma estratégia do que, 

aqui, estamos chamando de literatura do entrave 
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2.1Razão kúnica/Cinismo esclarecido 
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Supondo a facilidade da troca de posições cínico-kúnica como uma estratégia capaz 

de caracterizar uma performance que permite melhor identificar a vertente da literatura 

contemporânea que denominamos literatura do entrave, consideramos, daqui por diante, a 

possibilidade de a releitura do conceito de cinismo empreendida por Peter Sloterdijk servir 

de aporte teórico a nossa hipótese. 
Reflexão, Aufklärung e cinismo. Sob essa tríade se constrói a argumentação da 

Crítica da Razão Cínica54 . Sua principal tese é a de que o cinismo, identificado como um 

universal difuso na contemporaneidade, passou a ocupar lugar de destaque na relação com 

a(s) verdade(s).  

Tendo como referência implícita a defesa kantiana do esclarecimento, Sloterdijk 

considera a possibilidade de os ideais da Aufklärung permanecerem ativos na 

contemporaneidade. Confiando na validade da definição kantiana de esclarecimento como 

“la sortie de l’homme de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable”55, Sloterdijk, 

considera o despertar da consciência crítica do homem sobre sua própria experiência como 

um dos mais importantes legados do Iluminismo e aposta nessa espécie de ética de si-

mesmo para renovar o projeto da Aufklärung e “transformer l’être social par la 

conscience”(Sloterdijk, 116) através da crítica da razão cínica. 

A reatualização da Aufklärung pressupõe seus próprios desmentidos, uma espécie de 

mea culpa por sua otimista promessa de felicidade, o que inclui a revisão de sua aliança 

com o complexo técnico-industrial-científico. Por outro lado, ela se justifica pelo 

reconhecimento de sua contraface libertária, inovadora e combatente. Caracterizada como 

um “movimento” multifacetado e heterogêneo, a Aufklärung é capaz de aprender com suas 

próprias crises. 

Apesar de não escamotear as decepções provocadas pela confiança ingênua em uma 

vocação natural do homem para a liberdade, Sloterdijk aposta no potencial reflexivo 

liberado pela Aufklärung. Sua Crítica da Razão Cínica é uma resposta alternativa a 

algumas  análises consideradas pós-modernas, em voga na década de 80, que acusavam a 

                                                
54 SLOTERDIJK, Peter. Critique de la Raison Cynique. traduzido do alemão por Hans Hildenbrand. Paris, 
Christian Bourgois Éditeur, 1987. [1983] 
55 KANT, Emmanuel. “Qu’est-ce que les Lumières?”Tradução de Jean-François Poirier e Françoise Proust. 
Paris, Flammarion, 1991.p.43. 
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derrocada definitiva dos ideais iluministas. Ao mesmo tempo, é uma tomada de posição a 

favor da “la fiction salutaire du libre dialogue”(Sloterdijk, 37) ainda que essa defesa 

conviva com a consciência de que “il n’est pas si simple de parler avec des 

hégémonies”(Sloterdijk, 37). Pressupondo, também, nas entrelinhas, um diálogo com a 

interpretação da pós-modernidade por Jurgen Habermas. 

A tese fundamental da crítica de Sloterdijk é a de que a Aufklärung é um projeto que 

permanece vivo desde que invista no trabalho de auto-reflexão das consciências ( o que, 

hoje, significa mais do que o desmascaramento das ideologias, já que o cínico também 

aprendeu com  as  táticas da Aufklärung), valorizando sobretudo a experiência de si, a fim 

de combater a doença da civilização moderna: o cinismo difuso universal.  

Uma vez que a resistência ao diálogo por parte das hegemonias atravanca o caminho 

para a luz, a tarefa do esclarecimento foi levada a cabo pela crítica das ideologias que 

continuou a vocação polêmica da Aufklärung falando ‘por trás’ da consciência de um 

adversário que insistia no silêncio. Valendo-se da tática do desmascaramento que consiste 

em arrancar das trevas o obscurecido ser dominado por falsas idéias, a crítica ideológica 

tradicional tendia a reificar os candidatos à iluminação, doutrinando-lhes ao caminho mais 

reto para chegar à verdade, expondo-os pela confissão até fazer aparecer seu erro, 

arriscando-se a “aliéner de plus en plus profondément les adversaires; elle réifie l’autre et le 

rend irréel.”(Sloterdijk, 44).  É nesse ponto que tudo parece se complicar. Uma vez 

esclarecidas por seus Aufklärer, suficientemente desmascaradas, “les hégémonies sociales 

que veulent se perpétuer se montrent capables d’appendre”(Sloterdijk, 47) e aproveitam o 

espetáculo minucioso do desmascaramento, efetuado pela crítica ideológica que reconstrói 

passo a passo o engano por trás da falsa consciência,  para aprimorar suas estratégias: “ Les 

surélévations de la ‘fausse conscience’ sont um problème cardinal de l’histoire de 

l’idéologie; elles apprennent seulement de leurs critique, ce que sont méfiance et 

démasquage, cynisme et ‘ruse’”.(Sloterdijk, 48)  

Segundo a tese de Sloterdijk, esse é o maior golpe sofrido pela Aufklärung que 

assiste ao contrabando de seus métodos pelo ‘inimigo’ e precisa se desmentir moralmente 

por criar as bases do cinismo e ser obrigada a dividir sua vocação para as luzes com uma 

zona de sombra. 
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A definição de cinismo como falsa consciência esclarecida mostra como a difusão 

dessa “ mentalité collective de l’intelligentsia” (Sloterdijk,123) coloca à prova os limites da 

Aufklärung.  

A Crítica da Razão Cínica não tem a pretensão de descrever historicamente  a 

modernização dessa falsa consciência, concentrando-se na tarefa de traçar o retrato da sua 

estrutura e dos seus métodos de atuação. 

O conceito de Marx de ideologia como falsa consciência, como uma falsa crença, 

implica a aceitação, pelos próprios oprimidos, de uma situação de poder que torna 

hegemônico um conjunto de idéias cuja finalidade é garantir a dominação de uma classe 

sobre outra(s). Na interpretação de Marx , a falsa consciência é entendida como necessária 

para a dominação de classe, como uma mentira que precisa ser inculcada com a intenção de 

preservar a ingenuidade dos oprimidos sobre os aspectos mais duros do poder. Assim, Marx 

identifica um nexo oculto entre a “falsidade” e a função social da crença ideológica, ou 

seja, “les idéologies apparaissent simplement comme les erreurs appropriées aux têtes 

correspondantes: la ‘fausse conscience juste’”(Sloterdijk, 45). Para ratificar a dominação de 

uns sobre outros é preciso que essa falsa consciência seja considerada pela classe dominada  

como ‘justa’, tanto quanto o é para a classe dominante considerada ‘necessária’.  

Sloterdijk identifica nessa leitura do conceito por Marx, a base para a definição do 

cinismo. O cínico, com seu “esprit d’adaptation, de connivence et d’approbation” 

(Sloterdijk, 643) reconhece perfeitamente o impossível de uma ‘Verdadeira’ consciência e é 

capaz de encarnar a falsa consciência necessária e isso só se torna possível porque ele 

próprio foi ‘esclarecido’ pelo marxismo e pelas técnicas de desmascaramento da crítica da 

ideologia.  

Dessa forma, o cínico sente-se confortável interpretando o papel de uma falsa 

consciência esclarecida. O cínico é um esclarecido que reconhece as engrenagens do 

sistema e, ainda assim, (não) atua para não interferir no seu funcionamento. Nesse sentido, 

o cínico ao mesmo tempo afronta e perpetua os ideais da Aufklälung, pois sabe como se dá 

o desmascaramento dos erros, mas prefere cristalizar-se no conformismo. 

Essa cisão no coração da Aufklärung é, ao mesmo tempo, sua maior ferida e sua 

possibilidade de atualização. Segundo Sloterdijk, é preciso se reapropriar da reflexão 

liberadora para refazer a impostura cínica a contrapelo, demonstrando a sutileza do seu 
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procedimento de incorporação de uma Aufklärung despersonalizada: ““ il faut réviser le 

cheminement de laquelle il fut possible à la “fausse conscience” de résorber en  elle 

l’Aufklärung” (Sloterdijk, 29) 

  A impostura (“eu sei que você sabe”) substitui o desmascaramento ideológico. Ao 

contrário da tática do desmascaramento que prevê um auto-engano do enganado-enganador, 

a impostura supõe a consciência do enganador sobre o engano, sua habilidade de ele 

próprio desviar-se das suas armadilhas e aproveitando-se delas, enganar os outros. A 

descoberta desse procedimento cínico exige um pacto com o inimigo, ainda que 

momentâneo. Ou seja, é preciso entender a condição de possibilidade de tal impostura para 

poder surpreendê-la em ação, muitas vezes investindo-se de uma atitude cínica, 

mimetizando-a, a fim de refletir a manobra do adversário. É por isso que Sloterdijk afirma 

que “l’Aufklärer est un méta-cynique, un ironiste, un satirique”(Sloterdijk, 56). 

A figura do cínico, que surge de forma avassaladora, encarnando uma postura 

adaptativa de sobrevivência, uma tática de conservação, uma fórmula para a conservação de 

si, é a contraface de uma época que mergulha cada vez mais fundo em uma “désorientation 

existentielle singulière”(Sloterdijk, 135). 

A tábua de salvação para esse cenário seria a aposta em fazer renascer a  filosofia 

através da revisão da sua fisionomia, apropriando-se  do riso do saber satírico para tornar 

possível um meta-cinismo, propulsor de uma nova chance para a Aufklärung. 

Para revitalizar a filosofia, Sloterdijk aposta na inversão da relação entre viver e 

aprender (e é por isso que Nietzsche tem papel de destaque na sua argumentação). O 

racionalismo dominante na modernidade opôs radicalmente o entendimento e a 

sensibilidade, recalcando violentamente o sensível. A Crítica da Razão Cínica pretende 

liberar o corpo e seus impulsos para pô-los em sintonia com o Logos: “découvrir le corps 

vivant comme antenne du monde”(Sloterdijk, 16). A impossibilidade da teoria e da crítica 

persistirem nos moldes antigos, definindo padrões e  regras, apela à multiplicidade dos 

pontos de vista, à constelação de perspectivas que explodem qualquer pretensão 

totalizadora. Por isso, Benjamin é um dos filósofos resgatados para essa nova teoria crítica. 

Ao invés do distanciamento que pretendia abarcar uma totalidade, uma micrologia que 

considera a crítica como uma “posição” provisória. 
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Já que  o cinismo é dominante em todas as áreas do pensamento, atingindo de forma 

perversa a filosofia, a crítica da razão cínica pretende, então, atuar como um contra-poder, 

desrecalcando momentos “esquecidos” pela tradição filosófica. Consciente da 

impossibilidade da existência de um “grau zero da filosofia”, o autor pretende partir das 

vantagens da Teoria Crítica, sua abertura ao sensível, descartando sua obsessão pelo 

negativismo, a fim de investir em um novo diálogo com a crítica da ideologia. Segundo 

Sloterdijk, para que a filosofia volte a ser amiga do saber é fundamental que ela assuma a 

tarefa de efetuar a crítica da razão cínica. 

Embora reconhecendo o papel fundamental de Adorno e da Teoria Crítica no 

combate ao conformismo e à proliferação do cinismo no pensamento, Sloterdijk ressalta 

que é preciso superar a recusa enraivecida da emergência do sensível por essa crítica do 

conhecimento: “L’effet offensif du refus s’est depuis longtemps épuisé...L’impulsion de la 

Théorie Critique devient mûre pour briser l’étreinte du négativisme”(Sloterdijk, 17). 

 Essa postura de resistência, esse pensamento defensivo que não cede à tentação de 

se tornar indiferente e que identifica o mundo como o lugar da brutalidade exigindo que a 

arte reflita o real decaído (“a desumanidade da arte deve superar a desumanidade do mundo 

para o bem da condição humana”)56, precisa superar o ressentimento paralisante e 

incorporar um “travail de divertissement”(Sloterdijk, 20). 

O desafio de uma crítica da razão cínica é o de unir teoria e prática, conhecimento e 

divertimento. O primeiro passo é resgatar o riso e a insolência como forças estratégicas 

dessa contra-ofensiva ao cinismo conservador e se a perspectiva para o engajamento a 

quaisquer causas parece fadada ao fracasso, isso acontece porque a base moral da 

Aufklärung foi atingida pelo cinismo que se tornou o melhor ponto de vista para se avaliar 

os fatos morais. No entanto, não é mais possível reduzir o impasse à mera alternativa entre 

marginalização ou integração, o que significaria optar pelo engajamento ou pela alienação 

cínica. Segundo o filósofo alemão, a questão precisa ser formulada de outra maneira, a 

alternativa em relação à nossa condição de vida deve ser entre encarnação ou cisão com o 

modelo de sociedade que nos toca viver: “C’est une alternative que s’adresse d’abord à la 

                                                
56 ADORNO apud Martín-Barbero, J. Dos Meios às Mediações. Comunicação, Cultura e Hegemonia. Trad. 
Ronald Polito e Sérgio Alcides. 2 ed. R.J., Editora UFRJ, 2001, P. 43 
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conscience, et seulement ensuite au comportement. Elle exige une priorité radicale de 

l’expérience de soi-même devant la morale.”(Sloterdijk, 161) 

O cinismo conquista o seu espaço no jogos dos saberes que são poderes e por isso se 

torna responsável pela maior fratura no processo da Aufklärung. Todo conhecimento 

implica poder. Depois da constatação dessa certeza, é preciso definir posições e fazer 

escolhas sabendo que não há lugar para ingenuidades. É preciso jogar o jogo do saber-

poder que vai além do confronto simplista entre os partidários de que “todo poder é 

perigoso” e o idealismo afirmativo do “só o poder salva”.  

Tudo isso fica mais difícil quando o cínico encarna o papel de Aufklärer, colocando 

em xeque as verdades esclarecidas e tumultuando o jogo do poder. Dessa forma, o aforismo 

“saber é poder” é uma espécie de autofagia do processo do esclarecimento: uma ruptura 

com seus métodos e um desafio de continuidade. Esse impasse, segundo Sloterdijk, é uma 

armadilha gerada pelo próprio processo da Aufklärung que vê o saber que as luzes 

desvendam, ao invés de combater o medo e a ignorância, penetrar mais profundamente na 

escuridão das engrenagens cínicas do querer-saber moderno. O princípio fundamental da 

causa iluminista, o próprio homem, parece comprometido com a dissimulação.  Mas é 

enfrentando esse impasse que a Aufklärung mantém-se como possibilidade de um saber 

polêmico. Ao invés do  “quanto mais se sabe, mais se tem medo de saber”, cínico, a 

investigação do conhecimento lança suspeitas sobre a legitimidade do poder, restaurando a 

possibilidade crítica.  

Sem acusar de dispersiva ou relativista a lógica que pulveriza em micropoderes a 

diversa qualidade dos saberes, Sloterdijk parece se aferrar ainda a uma interpretação dual 

posicionando como rivais dois campos hegemônicos: a consciência dos mestres cínicos 

contra a postura esclarecida do filósofo, amigo do saber.  

Desbaratado pela sutileza cínica, o Aufklärer parece excessivamente acuado pelo 

poder de que está investido o cínico graças à sua estratégia antropofágica de sugar as 

espertezas reveladas no discurso do adversário. Identificando claramente o cinismo como 

uma estratégia de poder, Sloterdijk parece subestimar que qualquer verdade é poder. Por 

isso, Sloterdijk quase tropeça na identificação de um poder externo, dominador, localizado 

no ‘outro’, insistindo na capacidade de investigação da reflexão humanista e emancipadora 

para desarticular a difusão do saber do poder cínico, um verdadeiro poder respaldado por 



 51 

um saber específico para dominar: “ La diffusion du pouvoir dans l’État moderne produit 

une extraordinaire distribution du savoir du pouvoir. En même temps, cette diffusion élève 

le cynisme du savoir du pouvoir”(Sloterdijk, 123) 

Reconhecendo no kúnico a possibilidade de uma resistência, uma postura inventiva 

capaz de responder à impostura lúcida de todo cínico, e um contra-movimento ao avanço 

cínico no jogo da Aufklärung, Sloterdijk resiste a considerar a contra-ofensiva kúnica como 

apenas mais um lance nas relações de força que tecem as malhas do poder, caindo na 

tentação, apontada por Foucault, de forjar “uma substância de resistência [kúnica] face a 

uma substância de poder [cínica]”57.  

Sem dúvida, a insistência da argumentação de Sloterdijk em uma positividade 

kúnica em oposição ao negativismo cínico, fundamenta-se na aposta da continuidade da 

tarefa da Aufklärung e de sua importância para a atualidade, apostando todas as fichas na 

transformação do indivíduo pela sua própria consciência. 

 Nesse sentido, o éthos kúnico é uma chave capaz de abrir a porta de saída do 

homem do seu estado de “menoridade”, para falar como Kant, através de uma 

transformação do próprio homem sobre si mesmo: “um souffle d’un Soi-même supérieur 

d’humanité et d’un oui à la vie face à toutes tentations désordonnées de la régression et de 

la mort”(Sloterdijk, 643). Sem se deixar fisgar por um ingênuo otimismo que ratifica a 

promessa de felicidade de uma Aufklärung clássica e sabendo inviável a configuração de 

qualquer modelo de sujeito transcendental, ainda assim, Sloterdijk parece supor um ‘si 

mesmo’ que embora não mais ratificado pela racionalidade totalizante deve estar investido 

de uma positividade kúnica. Ao contrário dos prognósticos que davam como certo o 

esgotamento da razão iluminista, Sloterdijk reafirma a  (necessária?) continuidade do 

projeto da Aufklärung prescrevendo a aliança da racionalidade com a auto-reflexão 

sensível, capaz de salvar a dignidade da vida dos excessos de um amoralismo inevitável do 

real. 

Assim, o cinismo funciona, simultaneamente, como a causa e o efeito de uma 

Aufklärung adormecida que ainda é capaz de preservar seu espírito libertário pela chance 

kúnica da insolência. Nesse sentido, a condição de possibilidade da Aufklärung na 

                                                
57 FOUCAULT, Michel. “Não ao sexo rei” in: Microfísica do Poder (org., introd. e rev. técnica de R. 
Machado) 11 ed. Rio de Janeiro, Ed. Graal, 1993.p. 240. 
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atualidade é encarnada pelo kúnico como uma posição contra-ofensiva ao amortecimento 

cínico da humanidade, tornando possível apreciar de novo os “charmes de la 

clarté”(Sloterdijk, 122). 

A defesa restauradora de um espírito Aufklärer para a contemporaneidade tem de se 

confrontar com seus próprios impasses: trair a forte herança racionalista do projeto 

iluminista e superar o idealismo que identifica no ‘si-mesmo’ da humanidade, “un labeur 

patient qui donne forme à l’impatience de la liberté”58. Será possível, ainda hoje, 

condicionar unicamente o impulso para a auto-reflexão e a vocação para o “travail...de 

dissoudre critiquement des images du monde”(Sloterdijk, 62) a uma aposta de reatualização 

do ‘movimento’ da Aufklärung? 

                                                
58 FOUCAULT, Michel. “Qu’est-ce que les Lumières?” in: Dits et Écrits.(1954-1988). Edition établie par 
Danil Defert et François Ewald. Vol. IV(1980-1988). Editions Gallimard, 1994. p.578. 
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2.2 O pharmakon de Diógenes 
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A versão do  cinismo que floresceu, paradoxalmente, pelas armas da própria 

Aufklärung e se propagou como um vírus na modernidade, colocando em dúvida a eficácia 

de toda crítica da ideologia,  tem sua contraface histórica na origem etimológica do termo.  

O cinismo antigo nada tem a ver com a atualização do seu significado na 

contemporaneidade. E, ao contrário das escolas filosóficas consideradas sérias, deixou 

poucos testemunhos escritos sobre seus pressupostos filosóficos, o que poderia ser 

interpretado como uma resistência à transmissão organizada de seus princípios.  

A origem do cinismo é incerta. Até mesmo sua condição de doutrina filosófica é 

posta em dúvida. Alguns autores acreditam que a designação de Diógenes, a quem, também 

controvertidamente, atribui-se a fundação dos princípios cínicos, como cão(kyon) motivou 

o nome dessa tendência uma vez que ambos os vocábulos têm a mesma origem 

etimológica.  Outros, apostam que a escola cínica tem origem no nome do principal templo 

de divulgação das idéias cínicas, chamado Cynosargo (cão branco ou ágil), local em que 

Antístenes, mestre de Diógenes, dava suas lições.  

Diógenes é a principal figura cínica. Cidadão do mundo, chamando-se Cão a si 

próprio e considerado um “Sócrates louco”, Diógenes foi contemporâneo de Platão e viveu 

a era das conquistas do poderoso Alexandre, afrontando os poderosos com sua crua ironia. 

Suas ações performavam seus ideais filosófico-vitais de desprendimento e virtude: andava 

sempre descalço, com cabelos compridos e barba por fazer, portava um cajado e vestia-se 

com um manto. Morava em um tonel e fez história ao longo dos séculos através das 

anedotas relativas a seu modo de vida. 

  Segundo Peter Sloterdijk, Diógenes é o primeiro existencialista da história da 

filosofia por defender uma ética do indivíduo em detrimento das obrigações do convívio 

social. As marcas registradas do Cão eram a insolência e o sarcasmo que expunham ao 

ridículo aqueles que ousavam se colocar no seu caminho. O cinismo filosófico grego em 

suas origens pretendia ser uma doutrina de resistência contra as arbitrariedades que 

negavam aos indivíduos sua liberdade. 

A construção da auto-imagem de Diógenes não pode ser dissociada dos princípios 

cínicos defendidos pelo filósofo. Nesse sentido, as inúmeras anedotas sobre a conduta de 

Diógenes ilustram uma pedagogia exemplar. Dele, diz-se que sempre escolhia a porta de 

entrada dos grandes templos como saída no momento de maior movimento. Sua resposta ao 
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questionamento pela impropriedade de tal conduta é um princípio de valor: “me esfuerzo 

por hacer lo contrario de lo que hacéis todos vosotros en la existencia”59. Da mesma 

maneira pode-se interpretar a causa de seu exílio em Corinto, já que era natural de Sinopo. 

Segundo Diógenes Laércio, uma espécie de biógrafo dos filósofos antigos, Diógenes teria 

interpretado literalmente a profecia do oráculo de Delfos que o estimulava a “falsificar a 

moeda”. A sutileza do conselho está na ambigüidade da expressão (parakharattein to 

nomisma) que também pode ser lida como “ir contra os valores estabelecidos”.  A 

ambigüidade da figura de Diógenes marca toda a escola cínica: “Comment prendre au 

sérieux le culte de la dérision, examiner l’éventuelle pertinence de l’impertinence érigée en 

régle?”60 

A agressividade cínica tem como alvo as convenções sociais e faz do riso um 

instrumento de análise para colocar em dúvida os sistemas sérios. A atitude cínica de 

Diógenes valoriza a vida e volta-se para a experiência. A filosofia cínica é uma filosofia 

que defende “une auto-satisfaction débarrassée de tout scrupule”(Sloterdijk, 321), por isso, 

Diógenes não hesita em fazer suas necessidades fisiológicas em praça pública ou 

masturbar-se na frente de seus concidadãos em plena luz do dia, fazendo do corpo um meio 

de emancipação. 

O dizer de Diógenes é fazer. Diógenes é um performático porque não dissocia 

filosofia e vida. Sua ação cotidiana encena os princípios filosóficos que quer difundir, 

integrando os gestos pantomímicos ao discurso anedoticamente burlesco: “L’expression du 

corps commande la signification du “dit”; le mémorable n’est mémorisable que dans la 

posture” (Deleule, 95). Seu método de convencimento é a audácia do verbo e do gesto para 

desmascarar os falsos valores.  

Os cínicos antigos defendiam a adaptação às circunstâncias como forma de domínio 

de si e a liberdade do indivíduo contra a submissão do cidadão às leis e aos costumes. A 

acepção atual do cinismo subverteu esses princípios transformando-os em acomodação à 

                                                
59 ONFRAY, Michel. Cinismos. Retrato de los Filósofos llamados Perros. 1 ed. Buenos Aires. Paidós, 2002. 
P.33. 
60 DELEULE, Didier. “Le Besace et le Bâton” in:LES CYNIQUES GRECS LETTRES DE DIOGÈNE ET 
CRATÈS – traduit du grec ancien par Georges Rombi et Didier Deleule. Actes Sud, 1998.p.94  
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ordem estabelecida como forma de autoconservação, um individualismo corroborador dos 

sistemas. 

Na sua origem, o cínico era quem afrontava a arrogância e os segredos morais da 

civilização, através da ironia radical. Diógenes defendia a simplicidade como o modo de 

vida adequado e rejeitava os confortos da civilização que, na visão do filósofo antigo, 

cooptavam os indivíduos comprometendo sua liberdade. 

O pensamento filosófico que optou pela seriedade desperdiçou as lições do cinismo 

antigo, subestimando a insolência e a provocação dos seus gestos. O antídoto contra o 

neocinismo vem da sua origem kúnica.  Contra o realismo esquizóide que exige fidelidade 

a uma causa sabidamente perdida em nome da conservação da sobrevivência, o kunismo 

põe em cena um grotesco pantomímico revitalizador: “ Dans une civilisation où des 

idèalismes endurcis font du mensonge la forme de vie, le processus de vérité dépend de 

l’existence de gens suffisamment agressifs et libres pour dire la vérité.”(Sloterdijk, 141) 

O poder hegemônico também pode ser insolente quando esquizofrenicamente 

ironiza suas próprias legitimações, mas a insolência é a base fundamental de uma reflexão 

emancipadora. Uma época apática precisa ser provocada e exposta ao risco da desinibição. 

O cinismo antigo é uma lição que fornece as bases para a colocação em prática de uma 

atitude que sugere uma “nouvelle tournure quant à savoir comment dire la 

vérité”(Sloterdijk, 143), não se limitando à fixidez das posições contraditórias, mas 

sugerindo uma auto-estilização pelo escárnio, “une certitude de soi 

humoristique”(Sloterdijk, 143), que constitui uma nova forma de argumentação. 

É aqui que a negatividade estética cede espaço à estilização (das condutas, do 

próprio corpo). Identificando na contemporaneidade uma pressão por fazer desaparecer o 

riso, e em Adorno um representante de peso dessa tendência, Sloterdijk defende uma 

harmonia entre a vida e o conhecimento: “ on doit d’abord avoir une vie meilleure pour 

pouvoir apprendre quelque chose de raisonnable”(Sloterdijk, 11). Segundo seu 

entendimento, as vanguardas representaram uma forma de expressão neokúnica, tornaram a 

arte “menos necessária”, liberando-a da função de reserva sensível contra as piores 

brutalidades do mundo. 

A vanguarda Dadá representou uma renovação kúnica por investir contra o 

embelezamento estético da realidade, atacando a falsa seriedade artística, para adotar a 
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postura mimética de reproduzir o pior da realidade, arriscando-se a “être démentiel comme 

son époque”(Sloterdijk, 487).  Ao invés de arriscar-se a vereditos acusadores da degradação 

da sociedade, apostando em um distanciamento, Dadá reage pantomimicamente ao furor 

bélico de seu tempo, eximindo-se da seriedade empostada que dominava a mentalidade 

geral, lançando-se no olho do furacão : “si ce qui nous emporte est brutal, nous aussi 

sommes brutaux”(Sloterdijk, 488). É preciso ser cúmplice, estar envolvido ou, segundo as 

lições brechtianas, “pensar as formas de pensamento do adversário”. 

É claro que essa postura é perigosamente ambigüa. Oscilando entre o kúnico e o 

cínico, o produtivo e o destrutivo. A lógica da ‘estética da resistência’ convive com o flerte 

com o nazismo. A sutileza da ambivalência é o perigo e a força do dadaísmo. 

A filosofia Dadá não conseguiu vencer o desafio de toda atitude kúnica: ser capaz 

de rir de si mesma, desviando-se da tentação de reificar-se como uma nova fórmula de 

conduta. Mais do que o mero elogio à destrutividade ou a demolição gratuita dos valores, 

importa desvendar os procedimentos de formação de sentido pensando nas técnicas do não-

sentido ou, como a chama Sloterdijk, uma “négation refléchie”, pensar o sentido ao mesmo 

tempo em que este está sendo negado pelo seu não-sentido, sempre sob a guarda da 

hilaridade, da ironia, da validade do inútil.  

Por isso, a melancolia não é suficiente como estratégia da ‘ideologia reflexiva’. 

Porque leva muito a sério seu próprio luto, a melancolia pode ser apenas um momento de 

desespero intenso. Para Sloterdijk, o blefe é a ferramenta fundamental para despertar o 

efeito de provocação. A estilização e a mimesis do real pela estética Dadá são um “realisme 

de bluff” capaz de pôr a nu os métodos de uma gramática cínica: “procéder tactiquement, se 

désinhiber et en même temps se contrôler.”(Sloterdijk, 498) 

A arte sempre foi um espaço de encorajamento da impulsão kúnica no domínio do 

saber, “ une forme de le relativiser, de l’ironiser, de l’appliquer et de le dépasser” 

(Sloterdijk, 367), através do seu olhar oblíquo sobre o mundo.                                                       

Segundo Sloterdijk, nossa época está ameaçada pela desvitalização que tem sua 

origem em uma espécie de complexo de catastrofilia que, elogiando a morte, afirma 

defender a vida. Paradoxalmente, é a época ideal para ver renascer a filosofia do primeiro 

cinismo e restaurar a confiança na vida : “son enseignement est la modération des 

prétentions, la souplesse, la présence d’esprit, l’écoute de l’offre du moment.”(Sloterdijk, 
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168). O kúnico exerce um papel fundamental ferindo os afetos frios do cínico moderno 

através de um bom humor amoral.  

Na tentativa de traçar a fisionomia da contemporaneidade, Sloterdijk aponta para a 

convivência cúmplice das posturas kúnica e cínica já que nem sempre é fácil distinguir tão 

claramente uma da outra. Isso se deve ao fato de que o kúnico precisa encarnar 

pantomimicamente a feição cínica a fim de desmascará-la. Por isso a atitude do kúnico é 

dúbia: “avec sa connivence “sale” il oscille d’une manière ambivalente entre l’honnêteté et 

la méchanceté”(Sloterdijk, 187). Sua ferramenta de trabalho é o riso forte, desinibido e 

desconcertante. 

Diógenes é o precursor da ação kúnica porque através da pantomima (masturbando-

se ou defecando em público) pretende desrecalcar a “utilité de l’inutile, la productivité de 

l’improductif: de déchiffrer la positivité du négatif”(Sloterdijk, 198). Encarnando o papel 

de um moralista desiludido com a moral, Diógenes atua por exagero e mais do que alentar 

um conformismo com a desrazão, o que o empurraria para o cinismo, seu riso funciona 

como uma “contre-image thérapeutique à la déraison sociale”(Sloterdijk, 210). Veneno ou 

remédio, o riso kúnico é o pharmakon ideal para os tempos que correm... 
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2.3 Em torno da idéia de performance 
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Estudar o termo performance, conjugado às reflexões sobre o kunismo propostas 

por Sloterdijk, pode abrir um campo promissor para novas intervenções artísticas e 

acadêmicas. O kúnico é sempre um meta-cínico e aparece encarnando a resistência e a 

recusa quando há uma polêmica. O embate entre o cinismo e o kunismo implica em que 

ambos se conheçam mutuamente e se contrabalancem. Por isso, a ambigüidade é inerente à 

cena. A ambivalência da atitude kúnica leva à indecidibilidade entre o cinismo, a 

resignação, a arrogância agressiva e o humor kúnico. É quase um trompe-l’oeil o que 

separa o ressentimento e a maledicência da presença de espírito do provocador, da leveza 

impertinente. Isso implica uma performance transformista que incorpore a atuação cínica 

para espetacularizá-la. 

Para Judith Butler, uma performance deve ser entendida como sendo atravessada 

pela historicidade inerente ao gesto ou à fala. Sendo assim, o desempenho performático se 

caracterizaria por personificar uma constelação de citações de outros discursos, de outros 

gestos. Daí, seu caráter de identidade instável, fugitiva. 

A condição de existência da performance é a relação ambigüa que mantém com esse 

lastro que a constitui. Considerando-se a apropriação dessa ‘herança’ como a força mesma 

do impulso performático, sua realização depende do jogo entre mostrar e dissimular suas 

fontes autorizantes, da relação afirmativa ou de negação que mantém com os sistemas 

convencionais.  

Relacionando a performance com o conceito de gênero, Butler o entende como uma 

construção cultural, como efeito de uma substancialização sem base ontológica criada pela 

ficção regulatória da heterossexualidade normativa. Em outras palavras, a noção de gênero 

como essência interior de um sujeito, como a garantia de identidade é uma “illusion 

discursively maintained for the purposes of the regulation of sexuality within the obligatory 

frame of reprodutive heterosexuality”61. 

Assim entendido, gênero é um  conceito fabricado como efeito de verdade de um 

discurso de poder, o discurso normalizado pelas ‘verdades’ heterossexuais. Considerado 

como uma “regulatory fiction”, o gênero encarna uma ‘performatividade’ através da 

repetição de normas que dissimulam suas convenções. Como constructo social, o gênero 

                                                
61 BUTLER, Judith. Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity. New York/London, Routledge, 
1990, p.136. 
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reitera sua condição de existência através da sua capacidade de repetição como citação de 

sua própria lei. Os atos, gestos e desejos são a base de um ‘discurso do corpo’ capaz de 

reiterar a fantasia de gênero como essência de uma identidade. Esse corpo funciona como 

materialização dos efeitos de verdade do discurso que quer preservar a hegemonia 

heterossexual, estabelecendo uma “complicidad originaria con el poder en la formación del 

‘yo’”62.  O sucesso da performatividade está no jogo entre servir-se das repetições 

naturalizadas ao mesmo tempo em que é capaz de ocultar sua artificialidade, mas se a 

capacidade de citação, de repetição das enunciações codificadas é inerente à 

performatividade, isto não significa o mero cumprimento das normas do gênero por um 

corpo alienado.  

 Dialogando com a definição de Austin dos atos de fala performativos como aqueles 

que seriam capazes de produzir aquilo que nomeiam (“dizer algo é fazer algo”), Butler 

contesta todo o caráter voluntarista do ato performático que está por trás dessa 

interpretação. Recuperando de Austin uma característica própria aos performativos, Butler 

assinala que o caráter convencional de tais atos aponta para a necessidade de sua repetição 

insistente a fim de que se torne possível dissimular a força de sua historicidade acumulada. 

A partir da noção de différance derridiana, Butler avança sobre a leitura de Austin. Quando 

um juiz, esse é o exemplo de Austin, em uma cerimônia religiosa, declara casados os 

noivos, sua enunciação não realiza um ato pela autoridade própria ao sujeito da fala, mas 

porque esse sujeito é capaz de reinvocar a autoridade através da citação da lei que é 

reconhecida em uma dada circunstância (uma cerimônia matrimonial) e efetuada através de 

um procedimento convencionalmente aceito pelos participantes dessa situação. A citação 

pelo juiz de uma convenção legal autorizada constitui “el fundamento de autoridad como 

diferimiento perpetuo”63,  fazendo funcionar a ficção de sua legitimidade. 

 Assim, a performance é definida como uma repetição estilizada de atos, como 

‘imitação’ das convenções dominantes de gênero. 

Trabalhando com a premissa foucaultiana de que o poder atua através do discurso 

para produzir e desestabilizar sujeitos, Butler também concorda que a eficácia produtiva do 
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poder cria as próprias resistências às suas formas de produção: “ a partir do momento em 

que há uma relação de poder, há uma possibilidade de resistência. Jamais somos 

aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar sua dominação em condições 

determinadas e segundo uma estratégia precisa”64. 

Nesse momento, a noção de performatividade ganha um plus por fazer da força 

mesma que a constitui, isto é, da sua capacidade de citar a lei para poder reiterar e cooptar 

seu poder, uma possibilidade de resistência. Assim, torna-se imprescindível à performance 

de gênero, o jogo com os ideais hegemônicos da heterossexualidade. Reconhecer que o 

conceito de gênero é uma ficção regulada por uma pretensa normalidade, é tornar possível a 

expropriação dessa contingência por uma prática subversiva. Segundo Butler, a 

performance de uma drag sugere uma dissonância que desestabiliza como paródia 

identidades de gênero naturalizadas: “ In imitating gender, drag implicity reveals the 

imitative structure of gender itself- as well as its contingency”65. 

A performance-drag é ao mesmo tempo um produto e uma paródia das noções de 

um gênero original, uma fratura no regime de unidade fabricada dos imperativos 

heterossexuais, uma resistência surgida das próprias insuficiências desse regime. Essa 

performance cita a lei reguladora da heterossexualidade para expôr a “condición 

fantasmática de la norma de autenticidad”66. A performance subversiva implica 

necessariamente a ‘imitação’ dessa pretensa autenticidade e o deslocamento e a 

ressignificação de suas convenções. Dessa forma, a performatividade não é entendida como 

algo externo ao poder normativo da matriz heterossexual, mas coextensiva a ele, como uma 

possibilidade auto-engendrada de resistência.  

Mas qualquer representação subversiva é sempre recuperável. 

Ao afirmar explicitamente preferir o termo ‘performatividade’ a performance, 

Butler quer  chamar a  atenção para a armadilha dos subjetivismos a que pode levar sua 

interpretação. Enquanto a performance presume um sujeito que atua, a performatividade 

sugere um sujeito atravessado por discursos que  produzem efeitos de verdade através 
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desses sujeitos. Advertindo sobre o equívoco de considerar a performatividade um 

voluntarismo, Butler considera que não se escolhe a performatividade  como uma liberdade, 

sendo mais uma questão de aprender a lidar com a armadilha em que estamos 

inevitavelmente apanhados: « los efectos de las expresiones performativas...no puede[n] ser 

controlado[s] por quien la[s] pronuncia o escribe, pues esas producciones no pertenecen a 

quien las pronuncia.»67 

A ambivalência constitutiva da performatividade consiste na conivência de uma 

consciência que sabe-se um espaço do jogo do poder capaz também de criar suas formas de 

resistência a ele. Apostar todas as fichas na acusação à força repressiva do poder, não 

significa estar livre de seus efeitos de verdade. O ‘performer’ pode ser apenas um mero 

personagem escondendo-se por trás de uma máscara, agindo conscientemente para reverter 

as normas, ou pode ser também ‘encenado’ pela própria representação, revelando na sua 

performance uma cooptação inconsciente pelas normas que pretendia desmascarar. Ou seja, 

o sujeito que realiza a performance pode cair na armadilha de ver o alvo de suas 

contestações se transformar em ‘su condición formativa previa antes que...su artificio 

prescindible’68. 

 Insatisfeita com o desenvolvimento dado ao conceito de travestismo em Gender 

Trouble,  Butler o coloca em questão em Bodies The Matter e põe em xeque sua 

identificação apenas com a subversão, considerando inadequada a interpretação do 

travestismo unicamente como tática de exposição da condição naturalizada da 

heterosexualidade visando a subvertê-la : ‘la heterosexualidad puede argumentar su 

hegemonía a través de su desnaturalización’69, embora nem toda performance signifique 

sujeição às forças dominantes. 

Pretendendo fazer uma revisão dos usos do termo ‘queer’ ao longo da sua história, 

Butler ressalta o caráter performativo da expressão para as identidades homossexuais. 

Lembrando que a palavra ‘queer’ tinha um significado pejorativo e pretendia, quando 

utilizada, humilhar o sujeito a que se referia, Butler tenta mostrar como a significação 

afirmativa atual confirma a ‘performatividade’ do termo. O novo valor assumido não deixa 
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de ‘citar’ a antiga referência à sexualidade patologizada como um insulto, para deformá-la 

como estratégia de interpelação humilhante. A expropriação do sentido é marcada pela 

teatralidade exagerada do ato de apropriação : ‘esta clase de cita se manifestará como algo 

teatral en la medida en que imite y haga hiperbólica la convención discursiva que también 

invierte’70. 

A espetacularização, ou ‘exhibición hiberbólica’, torna-se, então, uma estratégia 

política, segundo Butler. O procedimento hiperbólico pelo qual a “degradação do 

individual” sob o monopólio capitalista é levada ao ponto de uma acusação paródica, 

significa na argumentação de  Sloterdijk, a marca da oposição de uma  “ironia  kúnica” em 

relação  à razão cínica.  

Embora essa distinção não seja auto-evidente pode ressignificar o modo de 

engajamento. O fato de a performance não poder abrir mão de reiterar as convenções que 

pretende dessacralizar, atuando de forma esquizofrênica em relação àquilo a que se opõe, 

coloca em xeque o próprio poder como ‘regime de verdade’. A micro-política da 

performance como uma alternativa ao poder dominante, em toda a sua ‘baixeza’, 

« constituye la difícil tarea de forjar un futuro empleando recursos inevitablemente 

impuros »71. Nesse sentido, a performance é a verdadeira ética do kunismo. 

Os tempos atuais não aceitam mais a ingenuidade de acreditar que possa haver 

alguma transcendência nas relações de poder. Assim, a reinvenção da performance como 

‘atitude comprometida’ implica o reconhecimento da parcialidade de nossos 

posicionamentos frente aos muitos poderes que nos cercam e constituem. O ‘insight’ 

performático consiste em fazer dessa evidência a condição de possibilidade de nossa 

participação política.  

A conclusão de Butler sobre o efeito que teve a transformação sofrida pelo termo 

‘queer’ sobre a ‘performatividade’ sexual, serve para dar impulso a uma outra história : “si 

la expresión performativa opera como la sanción que realiza la heterossexualización del 

vínculo social, tal vez también funcione como el tabú vergonzante que ‘perturba’[queers] a 
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aquellos que se resisten o se oponen a esa forma social, así como a aquellos que la ocupan 

sin la sanción social hegemónica”72 

 

*                    *                       * 

 

Embora Hal Foster no seu The Return of the Real73 não discuta a performance como 

uma estratégia, aponta o marcado convencionalismo estético e a predominância de uma 

postura cínica que embasam a reapropriação pelos movimentos artísticos surgidos na 

década de 80 das formas da vanguarda histórica e questiona a validade da ambivalência mal 

definida entre cumplicidade e criticismo. Segundo o crítico, a forma da escultura-

mercadoria exacerbava o valor de troca dos objetos artísticos, reapropriando-se da tática 

ready-made duchampiana, a fim de parodiar o forte consumismo americano da era Reagan. 

No entanto, a atitude é problemática: a negatividade da apropriação crítica pode resultar 

apenas em rebeldia ou desprezo e a mimesis desconstrutivista pode descambar para a 

cumplicidade, « much of  the work that followed appropriation art stepped into one of these 

two traps.»(Foster, 119) 

Foster chama a atenção para a labilidade das fronteiras entre subversão e 

cumplicidade, lembrando que a posição compromissada pode ser efeito de uma 

ambigüidade política, como bem assinalou Benjamin em relação à postura do ‘agente 

duplo’ Baudelaire, a um só tempo dândi e republicano. O risco dessa ambivalência reside 

em limitar a política vanguardista à “the metaphysics of the provocateur”(Foster, 121). No 

entanto, certamente essa posição híbrida também pode aspirar à crítica, mantendo uma 

tensão entre compromisso e dandismo. 

O ato performático tem como fundamento lançar à desconfiança o enredo que 

encena, assumindo-se, assim, como postura de resistência, reterritorializando valores. A 

teatralidade do ato supõe um conjunto anterior de práticas que dão origem a um 

personagem que simultaneamente é formado e deforma sua genealogia. 
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Frente aos impasses colocados pelo cinismo difuso, Foster aponta dois caminhos 

para os artistas plásticos nos anos 90. Alguns apostaram na performance exagerada, muitas 

vezes próxima à simulação do infantilismo e da imbecilidade, levando ao extremo uma 

ética da indiferença e da desafeição a fim de « challenge[r] cynicism with 

abjection »(Foster, 124). Outros, pretendem confrontar o cinismo através da reinvenção da 

‘figure of the engagé’(Foster, 124), voltando os objetivos da arte ‘para fora’, para o real, 

contestando a flânerie descompromissada do dândi. 

O procedimento performático é fundamental para que a abjeção repense a condição 

de seu valor transgressivo. A ambivalência característica da performance, encarada como 

uma posição de sujeito estratégica que implica um único movimento de imitação exagerada 

e crítica em relação à ordem que pretende ser contestada, é capaz de repensar o 

transgressivo não meramente como prática disruptiva, mas como uma ferramenta capaz de 

expor as fraturas da superfície aparentemente lisa da ordem. 

 

*                        *                              * 

 

A sátira é uma das máscaras do procedimento hiperbólico-performático. Como 

‘retórica da maledicência’74, é encarnada por uma persona que dramatiza os vícios que quer 

condenar. Na instigante releitura que João Adolfo Hansen faz da figura de Gregório de 

Matos, a sátira barroca é descrita como um código fechado de convenções rígidas que ‘fere 

para curar’(Hansen, 28). O exagero, a encenação dos vícios, a obscenidade provocadora 

querem restaurar a ordem política do corpo social ameaçado pelo desregramento. A sátira é 

a Lei travestida por esse desregramento encenado. Daí, sua função altamente moralizante 

(« a sátira barroca não é oposição aos poderes constituídos...muito menos transgressão 

liberadora de interditos morais e sexuais »(Hansen, 29) que só se completa na catarse do 

reconhecimento da ‘farsa’: o artíficio da persona em usurpar a atitude viciosa para ressaltar 

a exemplaridade da boa conduta. O arrevesamento da performance satírica prevê, ao 

mesmo tempo, a recepção catártica e o reconhecimento da intenção disfarçada. Sua  

teatralidade é pragmática porque além de tomar a sua própria enunciação como tema, num 
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exercício de auto-reflexão, tem ‘a finalidade política de afetar’(Hansen, 28), de persuadir os 

afetos, ,as opiniões. A persona satírica barroca funcionava como um panóptico mantenedor 

da ordem, apontando sua verve demolidora contra  os ‘viciosos’ que são, a um só tempo, o 

alvo e o tema da atividade satírica. A voz satírica simula uma posição de identidade com 

várias subjetividades, sem, no entanto, personificar nenhum sujeito fixo, é um ‘ator 

móvel’(Hansen, 132) que pode ser atravessado por uma plurivocidade. Isso não significa 

nenhum ato democrático de dar voz às minorias, já que a forte pulsão moralizante da sátira 

torna burlesco o retrato do aviltado para realçar sua desqualificação e suscitar a retidão, 

funcionando, dessa forma, como ‘exclusão inclusiva’(Hansen, 174). A mais evidente 

característica da sátira, então, é o hibridismo não apenas por mesclar vozes desqualificadas 

a posições institucionalizadas, mas por combinar referências eruditas e ‘baixas’, o sórdido e 

o elevado em uma mesma enunciação.   

O fato de a obscenidade ser um dos principais operadores do discurso satírico, 

provocando, através do riso, a agressão, confirma a qualidade performática da sátira. O 

elenco de abjeções funciona como ‘alegoria do sistema de normas’(Hansen, 307). Seu valor 

transgressivo é apenas uma técnica de dramatização. Ao menos para as convenções que 

regiam a sátira barroca, não há dúvida na resposta à pergunta de Foster sobre o valor de uso 

do abjeto : « Is the abject, then, disruptive of subjective and social orders or somehow 

foundational of them, a crisis in these orders or somehow a confirmation of 

them ? »(Foster, 156) 

Embora o lastro moralizante atribuído à sátira pela preceptismo barroco se 

mantenha em qualquer gesto satírico, o próprio realce gráfico da dúvida de Foster, 

colocando em itálico a conjunção alternativa, sugere a possibilidade aditiva de combinar as 

lógicas opostas em uma perspectiva inclusiva, garantindo, assim, à crueza obscena, ao 

sórdido e ao abjeto uma faceta performática. A ambivalência da postura satírica atualizada 

reside na indefinição sobre o papel do seu gesto enquanto ruptura ou confirmação dos 

valores estabelecidos. A performance alcança seu efeito pelo reconhecimento da falência do 

conceito, muito moderno, de ‘tradição da ruptura’. Ainda que em muito do seu ritual 

permaneçam valores como a vontade de chocar ou agredir através da estratégia de 

amplificação da degradação. O lado cínico de todo kúnico tende a identificar, tal como o 

destinatário da sátira barroca, a simulação por trás da intenção raivosa de ofender e a 



 68 

catarse da indignação ou do choque é substituída pelo sorriso cínico ou pela gargalhada 

kúnica, ao gosto da interpretação do leitor. A decisão hermenêutica fica nas mãos de quem 

termina o ato : entender a performance como a confirmação fetichista da realidade 

mimetizada ou como postura crítico-reflexiva. A indecidibilidade da postura  performática 

ao mesmo tempo que garante à falsa atuação manter uma finalidade política que não 

signifique mera confirmação da Lei, também a protege da ortodoxia, evitando pelo 

descompromisso a recriação de modelos para novas leis. 

O desafio de uma escolha entre alternativas que podem conviver em concomitância 

também pode esclarecer o exercício de desafeição que é levado a cabo através da 

afetividade contundente do sórdido e do obsceno. A animalidade satírica quer realçar a 

mecanização dos afetos, afetar subjetividades.  
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2.4 Um cinismo à antiga 
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Sem identificar uma correlação muito estreita entre os momentos históricos 

marcados pelo kunismo e os tempos atuais, Sloterdijk apenas sugere uma semelhança de 

princípio. O impulso kúnico funciona como uma reação à decadência social e à arrogância 

do poder. Assim, “le besoin d’auto-affirmation individualiste vis-à-vis de la contrainte 

sociale devint une realité psychopolitique de premier ordre.”(Sloterdijk, 220). Uma 

característica do individualismo cínico-desviante das micro-lições de auto-ajuda na 

contemporaneidade. 

Assim o  autodesnudamento cínico, sua predominância em todos os setores da vida, 

é mesmo uma deixa para uma possível virada de jogo kúnica. Contra o diagnóstico 

nietzscheano de que vivemos um amoralismo vital, Sloterdijk afirma a imprescindibilidade 

da ambivalência entre o bem e o mal, o cinismo e o kunismo como uma nova forma de 

jogar (e entender) o jogo. Se bem e mal são intercambiáveis, dependentes da posição dos 

jogadores, é dessa labilidade que o kúnico deve se aproveitar. Por outro lado, o 

desmascaramento da postura cínica não deve resultar em uma moral cristalizada que tende 

a se hegemonizar. Para isso, o kúnico conta com as forças livres do riso para satirizar 

inclusive suas próprias verdades: “c’est mon propre moi qui avait pris tout au sérieux qu’il 

en meurt de rire”(Sloterdijk, 189). Mais do que um relativismo individualista que seria uma 

defesa contra os tempos de crise,  a autoconsciência de que todo saber é poder exige lucidez 

e firmeza quanto à posição assumida diante das regras do jogo. Ao invés da desesperança 

ou do ressentimento, a razão kúnica sugere “ une éthique non impérative, qui encourage au 

pouvoir.” (Sloterdijk, 271) 

O sujeito deve refletir sobre sua posicionalidade, abandonando os laivos 

melancólicos para assumir ‘descompromissadamente’ uma vontade de sobrevivência 

imbricada à vontade de poder e ao poder do desejo. 

 Contra a instrumentalização dos meios pela retórica cínica, a réplica da finalidade 

sem fim dos kúnicos: “Le noyau du kunisme est une philosophie critique et ironique des 

prétendus besoins, dans la radiographie de leur démesure et de leur absurdité  de 

principe.”(Sloterdijk, 251) 

Ainda que a postura kúnica, por vezes, dê a impressão de se esgotar na 

dessacralização ou desconstrução, servindo, então, à vitória do cinismo, por reforçar uma 

aporia paralisante, ela representa uma ilha de resistência em meio à apatia e à estagnação. A 
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atitude kúnica pode refletir o cinismo dominante nos dois sentidos: simulando-o 

mimeticamente e investigando-o nos seus modos de atuação. O que o kúnico põe em 

prática é uma operação de reversão crítica que se aproveita dos restos desprezados pela 

grande teoria, fazendo-os funcionar como réplica desestabilizadora. 

Ao invés de optar pela anarquia, a atitude kúnica é produto de uma consciência 

combatente cujo método é a sátira e os procedimentos são a polêmica, a insolência e a 

retórica violenta. Nesse sentido, todo kúnico tende a desdramatizar a seriedade, apelando ao 

desvio satírico, ao não-sério.  

A violência sarcástica da retórica desafiadora sublima a consciência da 

impossibilidade de idealizar uma transformação radical da realidade, funcionando “comme 

un mini-amoralisme accepté, qui sait qu’il est sain de se moquer de ce qui dépasse nos 

capacités de révolte.”(Sloterdijk, 380).  

Para Sloterdijk, os media encarnam uma espécie de racionalismo ilógico 

característico dos tempos atuais. Assim como o riso e o escárnio são os operadores de uma 

ação kúnica, os meios de comunicação de massa são os responsáveis pela generalização de 

uma conduta cínica por privilegiarem a desinibição das imagens e da informação sem se 

preocuparem em compreendê-las. A exploração da visualidade catastrófica e da 

simultaneidade do fluxo informativo pelos meios de massa  substituem o entendimento pela 

indiferença, condição de existência do cinismo. Se minha consciência passa a compreender 

o mundo sob a ótica da falsa equivalência e uniformidade midiáticas, corro o risco de me 

tornar uma subjetividade cínica que avalia com indiferença intelectual as diferenças. 

Embora essa mesma avalanche midiática possa ser destrinchada por uma atitude kúnica, 

abusada e irrevente. 

Ainda que a conclusão teórica da Crítica da Razão Cínica estimule uma reação 

individualista que aposta na autoconsciência reflexiva do sujeito para uma virada de mesa 

quanto ao cinismo generalizado, a análise feita por Sloterdijk se distancia de uma 

interpretação subjetiva (“ J’essai de comprendre le cynisme dans le processus intellectuel 

social réel et relativement général”- Sloterdijk, 393), deslocando o ponto de inflexão do 

sujeito para uma rede de acontecimentos sociais e históricos que torna possível a 

emergência, e a convivência, do cinismo e do kunismo: “être kunique ou être cynique ne 

vient pas des individus- ce serait un non-sens psychologique-, mais s’offre aux individus et 
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se développe par eux, par, c’est-a-dire avec leur force mais en passant par-dessus 

eux.”(Sloterdijk, 393) 

Condicionando a agudização do cinismo a momentos históricos em que a vida é 

desqualificada, por isso o fascismo é considerado o elemento fundacional do cinismo 

moderno, o filósofo alemão afirma que os tempos atuais são os campeões de desvalorização 

dos ideais da vida, tornando possível a difusão do cinismo em todos os campos de saber. 

Para enfrentar as durezas da vida contemporânea, o cinismo é o único valor de troca 

disponível, uma espécie de reificação da consciência por um princípio de realidade 

degenerado: “Les ‘duretés’ auxquelles elles [les sociétés] se soumettent aujourd’hui dans 

l’intérêt de l’auto-conservation possèdent à présent un dynamisme propre si fatal qu’elles 

ouvrent dans le sens de l’auto-destruction plutôt que dans celui de leur 

préservation.”(Sloterdijk, 402) 

Ao contrário de uma disputa ideológica, o embate entre o kunismo e o cinismo se dá 

através da polêmica que se caracteriza pelo confronto de posições opostas que se 

apresentam para dialogar sem que nenhuma delas, a priori, seja considerada falsa ou 

verdadeira. A estratégia de combate é a de um deslocamento de forças no campo do poder 

considerando a diferença de suas posições e interesses nesse jogo. No teatro polêmico, as 

cenas estão bem marcadas: ao kúnico cabe a contra-ofensiva visando à desestabilização da 

postura cínica. O movimento de encarnação do papel do outro é fundamental para a atuação 

kúnica, o roubo das falas do cínico pelo provocador kúnico faz parte da sua atuação 

corrosiva. Esse travestir-se de outro é que dá ao kúnico a força para mostrar o que na 

superfície do discurso cínico foi proibido, excluído, negado. Ao mesmo tempo, ao contrário 

da tradição dialética, as fraturas em exposição não se armam em novo discurso de verdade, 

seja pelo solidariedade “suja” do kúnico demonstrada na performance cínica, seja porque a 

polêmica kúnica quer apenas preservar seu espaço de contestação, permitir uma outra 

posicionalidade, não pretendendo afirmar uma nova dominação. 

O enfrentamento entre as consciências kúnica e cínica supera o embate dialético 

porque renova as forças do diálogo e aposta no teatro do confronto de opiniões, encarnado 

em subjetividades que duelam entre si na realidade, uma dimensão que a dialética 

‘esqueceu’: “penser la contradiction dans des mouvements de contradiction doit être 

‘conservé et dépassé’ par une théorie rationnelle de la controverse.”(Sloterdijk, 461) 
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No combate kúnico-cínico, o desmascaramento não encerra o espetáculo. A contra-

ofensiva crítico-reflexiva  sabe que atuar com as máscaras é o pressuposto básico para a 

suspensão da descrença. A consciência difuso-cínica sabe que o kúnico sabe e é por isso 

que a polêmica-provocação se configura na dissimulação. Assim, kúnico e cínico podem 

não apenas trocar de papéis, mas podem conviver enquanto consciência em uma mesma 

persona. Por isso, segundo Sloterdijk, é tão importante instigar a autoconsciência reflexiva 

kúnica a fim de manter em alerta as forças contra a consciência cínica presente em cada um 

de nós. 

O cínico e o kúnico compartilham a consciência sobre os equívocos da civilização, 

nesse sentido, ambos são comprometidos (fazem parte da “dynamique des luttes de 

libération culturelles et de la dialectique sociale de la valeur”, Sloterdijk, 504), mas 

procedem de modos diferentes. A atitude kúnica aponta a contradição, a cínica atua através 

das variadas formas de má-fé.  

Todo kúnico é também um cínico. A virtuose dessa representação implica em uma 

atuação afirmativa que é uma negação combatente. A sutileza dessa simulação exige do 

expectador  cumplicidade para ser percebida. Assim como a ironia, a performance kúnica 

só tem efeito e se completa pela acuidade do receptor. Contra a alienação autoconsentida, a 

desinibição do conservadorismo apela à inteligência do expectador. O kúnico se reconhece 

como um mecanismo das engrenagens da máquina do mundo, “um moi aux mains aussi 

sales qu’est la situation, et ...au milieu des événements”(Sloterdijk, 543), e essa aporia é 

ressaltada na sua fisionomia kúnico-cínica: sua forma de resistir é paradoxalmente 

travestida de uma adaptação sem resistência. A ‘positividade’ kúnica não significa uma 

confirmação da realidade degradada através da conivência espirituosa mas uma “dernière 

positivité que n’est pas encore un positivisme cynique”(Sloterdijk, 643). Se não há mais 

espaço para os apocalípticos, realçar a máscara do cínico integrado pode significar um 

momento de lucidez. O momento epifânico dessa complicada operação reflexiva (eu me 

vejo no cínico que eu sou para (de)negá-lo) se repete também na consciência do receptor.  

O cinismo é uma reação à vida difícil dos tempos atuais, uma forma de conservação 

de si que  quer superar o trauma da realidade hostil. Nesse sentido, pode ser compreensível, 

mas tem de ser combatido por uma contra-reação que libere as forças da vida para além da 

mera preocupação com a sobrevivência, partidária da adaptação.  
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A análise do cinismo por Sloterdijk tenta recuperar para a filosofia os princípios do 

Gai Savoir nietzscheano, reconhecendo na figura de Diógenes um precursor. A arrogância 

do filósofo cínico é resgatada para provocar a seriedade filosófica que se afastou da vida. A 

impulsão kúnica de Diógenes fornece as bases para um “existentialisme critique de la 

conscience satirique”(Sloterdijk, 649). A razão prática, que é um mito moderno, precisa 

reaprender com Diógenes que a ação deve ser atravessada pela abstenção e que a chance do 

pensamento na contemporaneidade está em investigar as relações entre a prática e a não-

prática: “toute action active s’inscrit dans la matrice du passif”(Sloterdijk, 654). Através da 

análise da estrutura e da dinâmica dos fenômenos cínicos, o filósofo alemão pretende 

sugerir uma crítica da razão subjetiva sem a intenção de restaurar as esperanças de uma 

razão subjetiva(Sloterdijk, 659). Mais do que a defesa inconseqüente de uma cínico-

integração consciente e satisfeita, a estratégia kúnica põe em xeque os valores: “ il faut 

avoir pris une fois au sérieux ces idéals [héroïsme, légitimité du pouvoir, amour, médecine, 

éloge de la vie, vérité, authenticité], sans restriction, pour pouvoir comprendre le drame de 

leur mise en accusation satirique par la résistance kunique et la tragicomédie de leur auto-

démenti par le cynisme sérieux de la volonté de puissance et de profit.”(Sloterdijk, 660) 

A subjetividade polêmica é capaz de responder à resignação cínica, mesmo depois 

das desilusões com as catástrofes mundiais. Se a modernidade foi responsável por explodir 

a confiança na restauração de um mundo ordenado em harmonia com o indivíduo, é 

necessário que a resposta cínica a esse trauma do real seja superada por uma maneira 

criativa capaz de enfrentar a realidade, pensando para ela finalidades razoáveis. Nesse 

sentido, a insolência kúnica tem importância fundamental para separar o joio do trigo: o 

‘realismo’ cínico-positivista da realidade (que afirma que o cínico é uma resposta à 

degradação do mundo) pode ser superado por uma ‘reflexividade ativa’ que visa a 

reinventar a realidade para tornar a civilização humana ainda suportável. 

Apesar de ressaltar a difusão do cinismo em todas as esferas do saber, Sloterdijk 

aposta na razão subjetiva da auto-consciência reflexiva, uma lição tirada da persistência da 

Aufklärung, ela mesma agente dessa auto-reflexão,  para uma virada de mesa: “tout instant 

conscient abolit le désespoir de ce qui a été et devient le premier instant d’une Autre 

Histoire.”(Sloterdijk, 663) 
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2.5 Um tempo de Cães 

 A ‘magnificência da sordidez’- Marcelo Mirisola 
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A prosa escrachada de Marcelo Mirisola parece encarnar a combatividade kúnica. 

A literatura de Marcelo Mirisola é marcada quase que exclusivamente por uma 

obsessão: sexo. Nada a ver com a erotização fina e sublimada, mas com o escatológico, o 

abjeto(“Tô comendo bosta e lambendo os beiços”)75. É certo também que permanece a 

intenção do choque, a postura iconoclasta que pretende manter um tom de denúncia diante 

do diagnóstico da “ascenção do intolerável”76 que lido ao revés pode insinuar certa 

nostalgia de uma restauração sublime(!). O humor que atua como uma constante nos textos 

literários da atualidade, aparece aqui como corrosão. Não sem, às vezes, denunciar uma 

postura preconceituosa, machista, homofóbica que parece reabilitar o “homem, branco, 

macho, adulto, sempre no comando”: “Mirisola é a contrapartida machista, paulistana e 

branca de Marilene Felinto”77. A excessiva fragmentação narrativa de seus textos pode ser 

encarada como qualidade ou apontada como uma debilidade na construção das histórias. A 

impressão, não rara, de desconexão verbal é suplementada pela estratégia da repetição de 

cenas, expressões, situações. A diferença do texto de Mirisola aparece na aposta no 

hibridismo. As inúmeras referências literárias, Bukowski, Walt Whitman, convivem 

harmonicamente com o apelo do mundo pop, nomes de filmes, novelas e personalidades 

televisivas: “Não tenho erudição nenhuma, nem sou um marginal”. Os anos 70 figuram 

como interlocutor assíduo no universo carnavalizado das referências, seja para transformar 

autores em personagens(Ana G. e Caio F. em Acaju), ou apenas para a desmitificação da 

postura vitalista e contracultural: “troquei o blues e as privadas vomitadas, as maldições 

todas e a babaquice redentora beat pelo ‘Show do Milhão’”( em O Herói Devolvido). Sua 

Bildung é mediatizada pela cultura de massa: “O expurgo pelo mal. Eu acreditava nisso, fui 

educado pela televisão”( em Acaju). 

Os exercícios para encontrar uma voz literária (“historinha com personagem encheu 

o saco”)78, sem compromisso com nenhum experimentalismo, correm o risco de se 

estabilizar em fórmulas ou esgotar um único e mesmo tema, resvalando na efemeridade. 

Mas talvez isso também não seja uma preocupação. 

                                                
75 MIRISOLA, Marcelo. Acaju. A Gênese do Ferro Quente. Novela publicada em capítulos na Cult (números 
39 a 44) 
76 DELEUZE, G. Conversações. Trad. Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro. Ed. 34, 1992. p.169. 
77 Crítica de Marcelo Coelho(“Você sabe o que é um Mac Lanche Feliz? Leia Mirisola”) ao livro O Herói 
Devolvido de Mirisola, on line[www.uol.com.br/fsp/] 
78 Depoimento de Mirisola a Marcelo R. Paiva on line[www.uol.com.br/fsp] 
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A agressividade da escatologia verbal é uma das principais características da sua 

literatura de entraves e a composição dos tipos classe-média que transbordam de sua ficção, 

um ingrediente a mais da cena estilizada do seu texto. A ambigüidade da postura cínico-

kúnica aparece na crítica ao universo auto-ajuda, ao estilo-shopping-de-vida, ao imaginário 

televisivo da classe média permeados pelo ceticismo e pelo deboche. Seu repertório 

literário é marcado pela hiperbolização das condutas: sexo exagerado e desregrado, 

violência gratuita, uma persona narrativa que performa preconceitos e atitudes 

politicamente incorretas( misoginia, racismo, etc.). Tudo encenado por uma sintaxe 

arrevesada, associações disparatadas capazes de combinar em um mesmo parágrafo a 

tonalidade dos esmaltes Marú e uma referência ao Aleph de Borges.  

Seus contos não reservam o punch final para o desfecho, nem se concentram  na 

revelação de nenhuma iluminação epifânica, nocauteando o leitor em qualquer 

oportunidade. O tema principal repetido em uma quase não-diferença( um ‘tiozinho’ às 

voltas com suas estripulias sexuais mal sucedidas), não se preocupa em investir na 

profundidade psicológica de qualquer personagem e a história vai sendo contada aos 

solavancos. 

A voz narrativa é a mesma desde o primeiro livro, Fátima fez os pés para mostrar 

na Choperia, na tentativa de fixar um estilo próprio. Estilo esse que se desfigura em 

estilização da maledicência e da vulgaridade. Nos contos desse livro já aparecem todas as 

referências ao universo-manicure feminino e à ‘vida de armarinhos’ classe média que se 

tornaram recorrentes na produção posterior. A confusão entre o autor, pessoa física, e a 

persona fictícia é estimulada todo o tempo, desde cartas publicadas como contos e 

assinadas com o nome do autor, até a introdução de vários componentes biográficos, 

repetidos em textos diversos e mesclados à parafernália ficcional. 

 A voz narrativa forja personagens-tipo que se declaram sempre de acordo com o 

pior de maneira irônica. Atuando por trás da máscara do cínico, a crueldade das gratuidades 

revela a hipocrisia dos bons comportamentos através da simulação de uma postura que se 

quer desmascarar: “o meu sonho sempre foi constituir lar, família e bigode”(Fátima..., 43). 

A vulgaridade, o moralismo preconceituoso e a fetichização de toda ética politicamente 

correta - “Capoeira é coisa de negão (hip-hop, rap, assalto à mão armada, tênis Nike e vaga 

na universidade)”, Azul...,p.166 - são um figurino sob medida para expor a contraface 
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cínica, combinados a uma boa dose de ridículo: “Quem inspirará a compaixão e a graça que 

somente o ridículo pode sugerir?”(Fátima..., 121) 

Assumindo-se como uma persona-ator capaz de se travestir de vários 

personagens(“Eu faço tipos, você bem sabe...”- Fátima...,34), a voz narrativa é um ato 

performático. A personalidade forjada se desdobra na contra-imagem cínica deixando-se 

contaminar por ela, fraturando a subjetividade: “a idônea e insuspeita aparência da qual me 

sirvo não se entrega à servidão e, a bem usar e fazer valer a recíproca, serve-se do charlatão 

que a freqüenta...Mas quem sou eu? Vejamos. Um caráter volúvel. Quase inescrupuloso. 

Porém idôneo e insuspeito.”(Fátima..., 135) 

Essa brincadeira com espelhos tem um preço: não é fácil descolar o cafajeste 

degenerado de sua performance. E para que a cena funcione é preciso apostar em posições 

vicariantes que se contrabalancem no próprio jogo da simulação. Essa estratégia se arrisca a 

um só tempo ao moralismo restaurador e à perigosa aprovação da intolerância. Ao 

primeiro, porque a performance pode deslizar para uma espécie de “boca do inferno” e agir, 

através do exagero apocalíptico, para regenerar o caos; ao segundo, porque pode se esgotar 

na mimesis do pior. 

No entanto, o compromisso com o não sério, o flerte com a gratuidade (“um charme 

irresistível para falar bobagens”, Fátima...49), a gargalhada demolidora podem ser um 

desvio tático de uma nova prática combatente: “Nas várias práticas de má-fé, porém, há de 

se cobrar de si próprio a verdade, e exercitá-la. Ao sublinhar esta condição ouço das 

melhores músicas: indecência, dissimulação, falsidade, traição, canalhice”(Fátima..., 139) 

O ginecologista pedófilo, o jardineiro com síndrome de Down que sofre abusos 

sexuais, mendigos atropelados por mera diversão, além da agressividade homofóbica e 

machista são apenas alguns dos elementos que integram o repertório obsessivo de Mirisola. 

Em um universo que opta por aderir tão mimeticamente ao real, não há espaço para a 

transcendência: “Para o inferno as sutilezas”(Fátima..., 26). À radicalidade desse 

imaginário corresponde um ritmo de “obsessivos vaivéns”(Herói..., 80) que, mais do que 

uma técnica digressiva, quer consolidar um estilo narrativo: “Tive...o combustível dos 

dirigíveis incorporado aos meus escritos(largueza, velocidade, inflexão, irrupção, 

monumentalidade”, Herói..., 53), apelando para associações inusitadas e diálogos 
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disparatados que, apesar da idiotia que pretendem explorar, mostram todo um cuidado 

disfarçado com uma elegância subvertida.  

Nesse sentido, o caráter mimético dessa representação é, ao mesmo tempo, 

contextual e performático.  

Em The Return of the Real, considerando a possibilidade de uma reinvenção crítica 

dos pressupostos vanguardistas históricos pela arte contemporânea, Hal Foster avalia que 

Peter Bürger, em Teoria da Vanguarda, perde as dimensões cruciais da prática 

vanguardista considerando-a apenas como transgressão pura e simples, tomando sem 

ressalvas a retórica romântica da ruptura e revolução ao pé da letra e desconsiderando, 

dessa forma, as dimensões contextuais (niilismo da I guerra mundial) e performativas (“in 

the sense that ...these attacks...were waged, necessarily, in relation to its languages, 

institutions, and structures of meaning, expectation, and reception”, Foster,16) da 

vanguarda.  

Na avaliação de Foster, a retórica da transgressão é uma estratégia da dimensão 

mimética através da qual imita-se a degradação do mundo capitalista moderno não para 

confirmá-la, mas para escarnecê-la. Da mesma forma que resgata uma dimensão utópica 

pela qual propõe não o que pode ser, mas o que não pode ser- como crítica do que é.79 

Embora os tempos atuais sejam o de uma outra guerra, o contexto da violência 

retórica da literatura do entrave é o de uma sociedade automatizada pela naturalização da 

mediocridade. O travestismo cínico das vozes narrativas (“Viver uma vida medíocre, 

esperar pacientemente na fila da rotisserie pelo meu frango assado”, Herói...,181) é uma 

nova estratégia de desvio à utopia de contestação ineficaz: “Não tenho causas...Aliás, acho 

uma canalhice ter causas para defender. Ou ainda, não é a fraude que me consome. Mas o 

talento do fraudador em mim.”(Herói..., 191) 

O “ímpeto escancarado e impraticável pela verdade”(Herói..., 92) não é facilitado 

pelo “esclarecimento debilóide ou pelo lugar-comum”(Herói..., 93), mas anarquizado pela 

“besteirada alucinante”80, pela impostura da linguagem que é o palco da cena performática. 

                                                
79 FOSTER, H. The Return of the Real. The Avan-Garde at the End of The Century. An October Book. The 
MIT Press. Cambrigde, Massachusets/London, England.: “the avant-garde proposes not what can be so much 
as what cannot be- again as a critique of what is”, p.16 
80 BRESSANE, Ronaldo. Entrevista a Priscilla Parente “  "Quem tem competência, estabeleça-se." para o site 
Capitu: http://capitu.uol.com.br. 
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Espetacularizando a anti-ética de opiniões e condutas, a performance quer fazer a crítica do 

que encena para “enfraquecer todas as institucionalizações, ao exibir o que os atos 

institucionalizadores e a definições tiveram de excluir, de modo a possibilitar a estabilidade 

por eles prometida”81. 

Assim, a transgressão também é performaticamente ressignificada: “a transgressão 

já não pode ser outra coisa senão apenas citação da transgressão, encenação mimética da 

transgressão, em suma, espetacularização ritualizada da transgressão”82 

A mise-en-scène debochada trava a negatividade blasée. 

Os romances de Marcelo Mirisola reiteram o universo de referências demolidoras à 

classe média e à fúria dos amores inventados já presentes nos contos, fazendo da repetição 

uma marca: “escrevo e reescrevo o mesmo e interminável diálogo ou diário, sei lá”, 

Herói..., 112) A arrogância dos auto-elogios e a certeza da vocação para ser escritor se 

espraiam agora em O Azul do Filho Morto em um “saudosismo trash”(Azul..., 115). A 

dedicatória do romance (“em minha memória”) coloca em xeque o gênero literário em que 

se inscreve e a dubiedade do eu que se conta. O tempo redescoberto é a década de 70 e os 

desvarios da classe média, mas o modelo proustiano é referência dessacralizada: “Ah, fui 

criança nos 70’s – uma camisa de tergal-polyester, “Deo” a colônia do homem e peitinhos 

mexericas dariam curto-circuito na cabeça do Proust”, Azul..., 39). 

O mote das indecisões (romance ou memória?, eu autobiográfico ou eu ficcional?) é 

o jogo que não deixa ver limites entre o que é verdade e/ou ficção já que a superexposição 

do eu anula a existência de um estrato confessional ou sentimental. A memória não 

funciona para resgatar uma experiência vivida que pudesse reconstruir uma identidade, 

rejeitando, dessa forma, a solidificação da própria subjetividade. E o retrato desenhado 

caricaturescamente é um reforço à pseudo-atuação: chinelão Rider tala-larga, peitinhos 

mexericas, olheiras e mamilões açaí. (Azul..., 118). 

As informações autobiográficas (“Só fui ler meu primeiro livro, Pergunte ao Pó, do 

J.Fante, aos 26 anos”, Azul..., 87) capturadas no romance são uma colagem das declarações 

                                                
81 ISER,W. “Epílogo. Mimesis e Performance” in: O Fictício e o Imaginário. Rio de Janeiro, EDUERJ, 1996. 
p. 362. 
82 MORICONI, I. “Quatro (2+2) Notas sobre o sublime e a dessublimação”, in: Revista Brasileira de 
Literatura Comparada. N.4, 1998, p. 103-115. 
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feitas pelo autor em entrevistas que, apesar de negar a preocupação com a construção de 

uma mitologia pessoal, trabalha no limite da dúvida: “As histórias são todas misturadas. 

Totalmente autobiográfico e exagerado”83.  

Anterior à performance encenada nos textos, há todo um teatro que visa a consolidar 

uma persona autoral. 

Construir uma figura do autor sempre foi uma tática utilizada pelas editoras a fim de 

criar um laço entre a individualidade autoral e a massa de eventuais leitores. Se o autor é 

uma ‘jovem revelação’ esse apelo é reforçado pela foto e, se possível, pelo aval de alguém 

já reconhecido que o apresenta na orelha do livro.  

Essa, digamos, exigência mercadológica, foi apropriada por alguns autores que 

passaram a se preocupar com a produção de uma “griffe” autoral como estratégia de 

divulgação literária. 

No caso de Marcelo Mirisola essa tarefa foi tomada a pulso por ele mesmo. A 

preocupação em criar um perfil de autor tão polêmico quanto seus próprios textos é 

evidente em várias entrevistas. Depois de ter sido ‘descoberto’ por Maria Rita Kehl e de 

publicar seu primeiro livro pela Estação Liberdade, Mirisola dedicou-se com afinco a criar 

lendas em torno de si próprio. Morando em Santa Catarina à época da publicação de Fátima 

Fez os Pés para Mostrar na Choperia, declarou ser um proletário da literatura, sem 

dinheiro para manter um telefone ou comprar um computador. Escrevendo à máquina ou 

lançando mão da velha Bic (“sou um inválido. Não sei fazer nada a não ser escrever")84, 

Mirisola dizia ser sustentado pela mãe com uma mesada e arriscava-se à pesca no litoral 

catarinense como atividade de subsistência (“Puxo rede todo dia”). Reclamando das 

agruras financeiras que teve de enfrentar para editar seus primeiros contos, acusa um agiota 

de perseguí-lo por conta da dívida que não conseguiu saldar apesar de ter vendido seu 

fusca.  

A partir daí, a lenda se alastrou feito rastilho de pólvora e foi confirmada pelo 

próprio autor em várias outras entrevistas com leves variações de tom. Para vencer a 

barreira do anonimato e a ausência de currículo intelectual (“Não tenho cacife biográfico”), 

                                                
83 Entrevista a Rennata Airoldi “ O Herói Devolvido” em 28/08/2002 para o site 
http://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=695 
84 “A literatura é uma maldição”. Entrevista à Mauro Hossepian, Revista Submarino. in: site 
www.submarino.com.br (17 a 24 de agosto de 2000) 
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Mirisola investe na performance de uma auto-imagem controversa criando um tipo. Sua 

principal estratégia é estimular a confusão entre biografia e ficção(“às vezes, eu fico 

tentado a dizer que é tudo verdade”)85, mesclando auto-elogios a ataques indiscriminados. 

Essa tática é aprofundada em seu terceiro livro, O Azul do Filho Morto,  um livro de quase-

memória “totalmente autobiográfico e exagerado”86, que desperta polêmicas que por sua 

vez retroalimentam os ataques disparados em todas as direções. No lançamento do livro, 

em Santos, Mirisola atua como uma espécie de publicitário de si mesmo, promovendo a 

divulgação de uma coluna publicada no jornal Diário Catarinense que comemorava o fato 

de o escritor ter deixado Santa Catarina para viver em São Paulo. Tudo por conta da nada 

enaltecedora definição da unidade federativa pelo saudoso morador:  um lugar que "exporta 

barbies pros puteiros de luxo em São Paulo"(Azul....,124). 

Essa postura investe na construção de uma persona autoral que performa os textos 

que escreve, atualizando pantomimicamente sua verve viperina. Essa tática mais do que 

acreditar na ingênua aproximação entre vida e literatura se propõe a embaralhar seus 

vínculos, desconstruindo a imagem laboriosamente criada: “nunca pesquei. É mentira 

aquilo lá que eu falei. Um cara foi me entrevistar, passou o dia inteiro conversando comigo 

e eu menti, menti... quando a gente acabou eu falei "ó, é tudo mentira".87  

A seriedade é rasurada pela irreverência (“Não tenho responsabilidade nenhuma 

sobre o que falo”)88, desestabilizando os limites entre o verdadeiro e o falso. Se 

considerarmos a formatação de vários retratos possíveis por trás da persona, mesmo a 

arrogância presunçosa pode ser considerada fake: “Um grande escritor inédito atravessava 

as ruas ocultado, mas nem tanto, sob minha pele”(Azul do Filho Morto, 106). 

Se nos textos a incidência do foco narrativo em primeira pessoa é avassaladora, 

parecendo óbvia a presença autoral (“Um abraço e cordiais saudações do Marcelo 

Mirisola”, Herói..., 33), permanece a indecidibilidade entre um ego scriptor e um eu 

biográfico, entre o vivido e o inventado. O hibridismo dos gêneros é a contrapartida para a 

                                                
85 “Marcelo Mirisola, o melhor autor que você não conhece”, Entrevista a Hector Gouveia Lima no site da 
SomLivre em 22.03. 2002.   
86Entrevista a Fernanda Pires no site 
http://www.unisantos.br/~facosj/entrevista/2002/abril/cultura/02080502.htm 
87 idem. 

 
88 idem. 
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ausência de um limite possível entre o real e o imaginário: “Mirisola não faz ‘ficção’, pelo 

menos não da maneira como estamos acostumados; nunca textos ficcionais pareceram tão 

autobiográficos”89. 

O método ‘frankenstein’ de composição da auto-imagem, das mulheres das suas 

histórias e dos gêneros de sua prosa(contos, crônicas ou apenas cartas?)  é uma das facetas 

do ato performático que essa escrita é. 

A Bildung midiatizada (“a Tevê me educava no que era preciso”, Azul..., p.29) serve 

à encenação da cultura do entretenimento e é responsável pela visão glamourizada dos 

acontecimentos políticos compactados em nomes e datas: “Mário Andreazza, Ministro dos 

Transportes”(Azul...79), “1990, ano do confisco”(Azul...124). A memória encarada como 

refugo televisivo é ironizada:  “Quem não tem madeleine, caça com mandiopã”90. 

Apesar de o autor afirmar o contrário, na literatura de Mirisola, o escracho convive 

com uma certa sedução pelo requinte (um escorregão no sublime?) presente nas inúmeras 

citações literárias incorporadas ao seu próprio texto, na referência a muitos autores, na 

preocupação de elaborar o descuido (“Tenho essa maneira de ajustar as palavras, numa 

medida correta da velocidade delas”91). Ainda que seja uma sutileza que nasça do sórdido.  

O talento dissimulador da duplicidade kúnico-cínica responsável pela conjugação 

inusitada de ‘resignação e holocaustos’(Azul..., 79) passa a dialogar com a melancolia em 

Bangalô.   

  Em seu último romance, a implícita convivência de vozes que se enfrentam em um 

diálogo esquizofrênico (“a dimensão da canalhice e da beatitude, uma ao lado da outra”, 

Azul..., 57), passa a ser uma referência aberta à composição de um tipo desiludido. É como 

se a virtualidade que configura toda performance pela simultaneidade de opiniões e 

condutas  contraditórias encarnadas em uma mesma persona ganhasse consistência material 

através da elaboração da imagem de um ‘tiozinho no espelho’: “de um lado o fascistinha 

sentimental e o tiozinho em que me transformei, e do outro, o outro. O máximo que posso 

                                                
89 Nelson de Oliveira, crítica on line ao livro de M.Mirisola, O Herói Devolvido.(“contista catarinense 
desnuda herói hediondo que nos habita”)[www.klickescritores.com.br/pag_escrit/mirisola] 
90 MIRISOLA, M.  Entrevista concedida a Mauro Hossepian para o site www.submarino.com.br em 17/24 
agosto de 2002. 
 
91 MIRISOLA, M. Entrevista concedida a Marcelo Rubens Paiva na Folha de São Paulo. 
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fazer...é admitir a duplicação e usufruí-la no que tenho de melhor e mais sórdido”(Bangalô, 

57). A atuação kúnico-cínica que aprofunda a dubiedade entre a resistência burlesca e a 

simulação do conformismo se revela como estratégia: “ Através de uma aquiescência cínica 

e vingativa talvez eu possa inocular toda essa babaquice e remoê-la mansamente” 

(Bangalô, 26). A persona cindida faz um tipo de si mesma criando um personagem-tiozinho 

que encarna o desempenho cínico e polariza com seu outro, ressentido-melancólico. A 

melancolia é enaltecida como sentimento digno à altura da “magnificência da 

sordidez”.(Azul..., 26) 

Se ‘lamber azulejos’ é o mote principal de O Azul do Filho Morto que apostava na 

memória fingida e hiperbolizada ficcionalmente de um “garoto triste [que] cavalga[va] 

faxineiras” e reiterava a obsessão pelo sexo e a violência presente nos contos dos livros 

anteriores, Bangalô se abre para uma precária sinopse. A primeira pessoa narrativa, que 

insiste na afirmação e negação simultâneas de sua identidade com o autor, encerrada em um 

apartamento com vista panorâmica para a paisagem da Lagoa da Conceição em Santa 

Catarina, experimentando a rejeição amorosa (cf. ‘Outra Noite’) e refletindo sobre o 

contraponto entre a leveza da paisagem e a vida ‘difícil de suportar’. O clima idílico 

sugerido pelo breve resumo é arrombado pela crítica ácida à ‘qualidade de vida’ curitibana 

exaltada pela classe média local e as já esperadas estripulias sexuais de uma libido que 

chafurda na obscenidade deliberada.  

A performance ‘meio Vicente Celestino meio João Gordo’(Bangalô, 92) que flana 

pelo romance a ver barquinhos se divide entre a cândida paisagem de arco-íris e ‘lua cheia 

refletida no quebra-mar’(Bangalô, 11) e as ‘negligências e babaquices...da vida em 

sociedade’(Bangalô, 31). Essa convivência esquizofrênica corrói uma e outra faceta 

simultaneamente, tornando-as indistintas: “Pra mim, a paisagem e os barquinhos...são 

apenas pretextos aos quais recorro para não acreditar em nada e ajambrar minhas 

aberraçõeszinhas”(Bangalô, 19). 

Nesse romance, a melancolia ganha uma participação decisiva com a suspeita de 

que a estratégia de apostar no ‘emporcalhamento’ da paisagem através da máscara da 

cooptação é insuficiente. O que pode significar apenas uma nova máscara integrada as já 

conhecidas: “às vezes troco de vício para conter as expectativas do meu teatrinho diário” 
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(Bangalô, 56). O fato é que a medida que a figura pantomímica do ‘tiozinho’ se materializa 

( “eu tô indo a reboque e arresto um tiozinho que sou eu”, Bangalô, 111), cresce um tom 

condescendente que se esforça por traduzir o “big-bang cínico, egoísta-vingativo – e 

descomprometido”(Bangalô, 61) por uma compassividade quase poética, apesar de 

veementemente negada (cf. p.61): “lá estava eu sozinho, de novo, a enfiar as mãos nos 

bolsos e a cerrar os punhos e a remoer a solidão como ela tem de ser remoída, comigo 

mesmo”(Bangalô, 83). 

Esse desdobramento, que pode parecer incongruente, pode ainda deslizar pela saída 

irônica e estará respaldado pelo histórico de esculhambações: “Ali, encharcados e tremendo 

de frio, éramos o mesmo novelo desfibrado pelo carretel do tempo” (Bangalô, 114). 

Por isso, a aposta forte na postura melancólica pode ser mais uma dobra 

diferenciada para o estilo-entrave, generalizado à revelia. A polêmica calculada se desdobra 

em maneirismo niilista que encontra na morte suicida a solução para a coexistência de duas 

vozes em desacordo: “orgulhoso, todavia (isso é que não dá pra entender) da minha 

liberdade e puto da vida por não ter uma garotinha me chamando de pai, um emprego no 

fórum e uma mulher bunda mole abrindo as pernas para mim de madrugada”(Bangalô, 

112).  

A pressão por ‘inteirar a paisagem’(Bangalô, 85) e o ímpeto por ‘emporcalhá-la’ 

são condensados na imagem do ‘tiozinho enforcado’ fazendo o contraponto com a 

paisagem ‘pôr-do-sol e arco-íris ao fundo’. Dessa forma, a persona cínica, oferecida em 

sacríficio, pode continuar no seu papel, a maneira de um exu tranca rua da cooptação 

vidinha-classe-média. 

A exaltação da melancolia em detrimento do sentimentalismo barato, alentada por 

blues e tangos, quer se acomodar em meio às ‘esquizofrenias ululantes’(Bangalô, 104) e 

subverter as epifanias pela denegação.  

Os entraves do repertório de Marcelo Mirisola são uma marca de estilo que pode dar 

sinais de exaustão. A consciência dessa aporia é a responsável pelo tom melancólico de 

Bangalô que aponta para uma tentativa de contornar a  insistência na performance da 

esculhambação. 
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A trajetória narrativa de Mirisola dá conta do impasse entre investir na continuidade 

de uma voz narrativa performática ou deslizar na direção de uma escrita mais reflexiva, 

encarnada no apelo à memória em O Azul do Filho Morto e no cuidado com a construção 

da atmosfera melancólica em Bangalô, ainda que ambos surjam como extremamente 

dependentes do desconcerto agressivo da maledicência ou dos preconceitos. 

A melancolia também pode significar uma estratégia de desvendamento da 

performance. A liberdade de um narrador-personagem inventado como fraude de si mesmo 

é fundamental para fazer funcionar a literatura do entrave (“o meu intuito é objetar a 

paisagem e facilitar o uso da maledicência”-Bangalô, 19), mas, ao mesmo tempo, pode 

alimentar a desilusão: “De que adianta esculhambar e reiterar a esculhambação?”92 O 

rescaldo melancólico-desiludido é a contrapartida do investimento na “ética do dane-se”. 

Referindo-se às crônicas, ainda inéditas, de seu amigo escritor Nilo de Oliveira, Mirisola 

afirma que a postura descompromissada, debochada e preconceituosa disfarça uma ética 

que quer “neutralizar a babaquice alheia”93, para chegar em algum lugar, “nem que este 

lugar seja a verdade e mesmo que esta verdade não sirva para coisa alguma”94. O 

histrionismo da voz narrativa quer simular a passividade do ‘dane-se’ para afirmar o 

comprometimento através do entrave. O arrevesamento dessa tática é possível graças à 

performance narrativa que encarna as vozes e as atitudes representativas de uma “época de 

estrume e irrelevâncias”95. Se essa tática pode ressignificar uma postura engajada, também 

corre o risco  de ser facilmente deglutida pela realidade: “O que me frustra é que não estou 

dando conta da realidade, o ‘em volta’ e todas as bobagens advindas do cotidiano”96.  

Encarada dessa forma, a melancolia é mais uma peripécia para os entraves do 

repertório e resultado natural da pretensão quase juvenil de “adivinhar a ânsia do 

mundo”(Bangalô,114), embora esse fracasso, iluminado melancolicamente, se transfigure 

                                                
92 MIRISOLA, Marcelo. “Nada em lugar nenhum”. Crônica publicada no site 
http://not,icias.aol.com.br/colunistas/marcelo_mirisola/2004/0007.adp 
93 MIRISOLA, Marcelo. “O infame diz o nome”. Crônica publicada no site 
http://noticias.aol.com.br/colunistas/marcelo_mirisola/2003/0009.adp 
94 idem. 
95 MIRISOLA, Marcelo. “Da cor do pecado” Crônica publicada no site 
http://noticias.aol.com.br/colunistas/marcelo_mirisola/2004/0010.adp 
96 MIRISOLA, Marcelo. “Nada em lugar nenhum”. Crônica publicada no site 
http://noticias.aol.com.br/colunistas/marcelo_mirisola/2004/0007.adp 
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em perfeição (cf. p.88), ao menos segundo os parâmetros do próprio narrador-personagem-

autor Marcelo Mirisola.  
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2.6 Uma mordida com sotaque portenho 

Cosa de Negros 
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 O repertório de Santiago Vega também tem suas obsessões. A preocupação do 

autor em forjar heterônimos e biografias para integrá-las a um universo ficcional farsesco é 

uma das estratégias do desempenho kúnico-cínico-performático levado a cabo nas 

narrativas.  

Assim como Mirisola, Vega se recria como personagem através da biografia de 

Washington Cucurto, um personagem que teatraliza a posição autoral. O argentino 

começou publicando poemas e escreveu apenas narrativas curtas (entre o conto e a novela) 

que apareceram em pequenas editoras. Santiago Vega também é um dos editores 

responsáveis pelo projeto Eloisa Cartonera que tem como principal linha editorial a 

publicação de narrativas breves de autores argentinos. O projeto pretende simultaneamente 

intervir no espaço público comprando papelão dos catadores de rua e reciclando esse 

material para as capas de suas publicações. Vários textos do próprio Vega-Cucurto foram 

publicados por essa editora alternativa. Os textos são fotocopiados e as capas costumam 

anunciar o preço pago pelo quilo do papelão, além de outras pequenas brincadeiras como a 

classificação do gênero da publicação -‘Narrativa Sudaca Border”- e a advertência da ficha 

catalográfica, ''sólo se permite fotocopiar", que é uma clara ironia à proibição de 

reprodução nunca respeitada.  

O lançamento de seu livro de maior fôlego, Cosa de Negros, publicado pela 

primeira vez na internet,  é acompanhado por um pequeno encarte que mescla informações 

biográficas do próprio Santiago e de sua persona fictícia (“Quieres ser Cucurto? Sigue la 

evolución Cucurtiana”). Zombando do evolucionismo cientificista- fotos do autor imitam a 

posição do homem de Neandertal até a postura vertical-, a apresentação é feita através de 

uma linha do tempo que atravessa os momentos mais destacados da carreira literária de 

Cucurto/Vega. Além da inevitável menção à herança peronista que marca a infância do 

escritor (“El lema del padre...era repetir, después de cada comida: No quedará en pie ni un 

ladrillo que no sea peronista”), a história argentina aparece pontuando a ‘evolução’ 

biográfica, através da referência ao período militar associado à conquista do título mundial 

de futebol pela seleção Argentina, estando entremeada à sua iniciação literária: a admiração 

pelos jovens poetas da revista 18 Whiskies e a lista de suas leituras que pode combinar 

literatura infantil(Upa, Buffalito el Vaquero), filosófica (El Anti Edipo), contemporâneos e 

clássicos. Segundo a nota biográfica, sua lenda é um sucesso, passa a ser invejado por 
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autores mais jovens, torna-se conhecido no Uruguai e o adjetivo cucurtiano passa a ser 

sinônimo de algo delirante. O auge dessa evolução é coroado pela escritura que passa a 

“copiarse a sí misma”, infinitamente. 

Como construtor da caricatura de si mesmo, Santiago Vega é um fingidor. O 

desdobramento da figura autoral em personas que ora se assumem como autores, ora como 

críticos- Humberto Anachuri, ‘poeta, eletricista e acadêmico paraguayo’ faz uma resenha 

demolidora do terceiro livro de poemas de  Cucurto (!)- atiça o jogo entre alter-egos e 

heterônimos.  O ato performático de criação de uma persona com nome e sobrenome que 

tem a liberdade de um personagem com biografia independente- Cucurto é dominicano, 

nascido na década de 40 e desaparecido desde 1979 depois de uma passagem por Buenos 

Aires- é fundamental ao universo narrativo de Santiago Vega.  Suas histórias são povoadas 

pelos temas da imigração e da exclusão social, sem nenhum laivo panfletário, e resgatam os 

estereótipos e os restos não aproveitáveis pela literatura, comprometendo-se apenas com a 

invenção de uma trama: “Cucurto es  como una grande recicladora de pavaditas, de todo lo 

que ‘queda mal’ en la literatura”97.  

A tática de uma biografia inventada quer consolidar um produto, fazer do próprio 

autor um texto, ‘libro-escritor’, que se apresenta ao mercado pela impostura desinibida da 

performance: “Se trata del escritor que se vende a sí mismo como personaje y que se ofrece 

al mercado como un intelectual y descubridor de una zona inexplorada de la cultura.”98 

A recriação de um léxico que mistura gírias, ditados populares e falares paraguaios, 

antilhanos e portenhos, justapondo discursos de registros diversos, é o maior investimento 

do texto para representar uma contemporaneidade imediata e torná-la palpável pela ficção. 

Mas isso também já rendeu polêmicas. Seus livros já foram acusados de racistas e 

queimados em praças por leitores exaltados que não aceitaram sua distribuição na rede 

escolar. A lógica narrativa aposta no exercício do humor, da incoerência, da criatividade 

divertida e exige que o leitor capte o sentido da representação. A opção por expor a 

arrogância, os preconceitos e a intolerância com a diferença étnica ou social encarnando-os 

                                                
97 “Apuntes sobre el realismo atolondrado”, entrevista a Bárbara Belloc em Radar Libros/Página 12, 
26.06.2003. 
98 SCHETTINI, Ariel. Resenha de Cosa de Negros “Las puertas del cielo” em Radar Libros, 20 de abril de 
2004 no site do jornal Página 12 
(http://www.pagina12web.com.ar/suplementos/libros/vernota.php?id_nota=684&sec=10 
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em uma voz que simula essas atitudes é  provocadora pela lucidez que demonstra na análise 

da cultura e pela dubiedade de sua atuação: performance crítica ou adulação fetichista?  

O humor que permeia o ato performático não permite uma resposta definitiva.  A 

espetacularização do politicamente incorreto põe em crise as convenções sem pretender 

nenhum gesto revolucionário. Simulando seguir o senso comum, seu movimento é um 

desafio a contrapelo da cumplicidade ingênua: “Al personaje (Cucurto) lo uso para 

liberarme. Mi literatura está siempre detras del dislate. En meter la pata a cada rato”99. 

É o nome de Washington Cucurto que aparece estampado nas capas dos livros, 

apresentado como verdadeiro autor e protagonista de Cosa de Negros. A narrativa tem um 

ritmo alucinante e apresenta algumas características comuns às duas outras novelas escritas 

por Santiago Vega.  A lógica do disparate domina e é apoiada por uma linguagem mestiça 

que, mimetizando a oralidade, combina gírias, trechos em guarani e expressões populares. 

O texto é armado como um espetáculo e anunciado por uma voz que o apresenta  à maneira 

de um show circense: “ Señoras y señores, bienvenidos al fabuloso mundo de la 

cumbia.”(Cosa..., 64). A cumbia, estilo musical que invadiu a Argentina na década de 90, é 

a trilha sonora fixa dos enredos. Surgida na Colômbia, o gênero originalmente era uma 

espécie de rapsódia de elementos indígenas, africanos e europeus. A versão argentina da 

cumbia ganhou ares de canção de protesto e encontrou nas favelas, ou villas, os seus 

principais intérpretes, uma espécie de funk carioca. A cumbia villera viveu seus dias de 

boom e explodiu em todo o país, sendo totalmente absorvida pelo mainstream. Os pibes 

chorros das favelas ganharam fama rápido e passaram a ser cultuados como ídolos e 

glamourizados por multidões. As histórias de Cucurto-Vega sempre se arriscam ao 

entrelugar do espaço proletário de cozinheiras, catadores de papel e porteiros que 

freqüentam os bailes de cumbia e a mitificação do mundo idealizado das letras 

pasteurizadas das canções.  

Cucurto, ‘El sofocador de la cumbia’, irrompe na cêntrica Buenos Aires chegado da 

periférica República Dominicana como o astro principal do show de aniversário dos 

quinhentos anos da cidade. Desde o início, assume seu figurino, seguindo à risca a rubrica 

de seu personagem: “más de dos metros de altura, el pelo y la piel azabaches, brillantes 

                                                
99 Entrevista a José Bellas “El escritor que le escribe a la cumbia” publicada no suplemento Sí de Clarín em 
5.07.2003 e retirada do site http://www.truenoverde.blogspot.com/2003_07_01_truenoverde_archive.html 
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anillos de zafiros en los dedos, botas tejanas al estilo teniente Collings”(Cosa...,69). 

Desembarcando no terminal rodoviário da Plaza Constitución, a efervescência e os 

contrastes chamam sua atenção: “el habitual albedrío multicolor del barrio” disfarça a 

Buenos Aires que “a un paso tiene la fama y el dinero o un colchón debajo de un 

puente”(Cosa..., 73). O passeio da narração em terceira pessoa pelo centro confuso desenha 

a iconografia da cidade em meio aos camelôs, carrinhos de cachorro-quente, caos no 

trânsito e música em alto volume. A voz narrativa assume também a função de um 

ventríloquo que se apropria das falas do senso comum e expõe os preconceitos latentes. Na 

primeira peripécia vivida por Cucurto, que precisa correr em meio ao trânsito enlouquecido 

atrás do táxi que não esperou seu embarque, sua condição de ‘negro’ é ressaltada em um 

mix de intolerâncias: “Tucumano sembrador de papas!”. Os chistes machistas, xenófobos, 

homofóbicos que permeiam toda a história são dublados pelos personagens ou pela voz 

narrativa e encenados por uma atuação espalhafatosamente exagerada. A misoginia se 

revela em reprovações e elogios machistas que assumem o mesmo status e encontram 

ressonância no mais empedernido feminismo. Dessa forma, expressões ofensivas (“Si sos 

más corrida que el tango La Cumparsita”), são desculpadas por uma cômica desfaçatez 

poética: “ Cómo quisiera ser picaflor y que vos fueras clavel, para libar el capullo de tu 

boca.”(Cosa..., 109) 

Cada um dos personagens condensa um arsenal de frases feitas e opiniões do senso 

comum, repetidas ritualisticamente. A irritação de Henry, o motorista da Ferrari 

responsável por transportar Cucurto até o local do show, simula a postura reacionária de 

condenação a qualquer mobilização política: “Vayan a laburar, manga de vagos, viejas 

cholas, vayan a cocinar con esas cacerolas”!(Cosas..., 79). A frase, apropriada teatralmente, 

podia ser ouvida nas ruas depois da crise de 2001 durante os ‘cacerolazos’ e encarnava a 

defesa de uma suposta ordem civil que se considerava ameaçada pelas manifestações 

populares. O tom de burlesco ridículo que cerca essas enunciações permite que elas sejam 

desconstruídas, sendo negadas pela afirmação. O cinismo dessas afirmações ganha, assim, 

uma contraface kúnica de desmoralização da falsa moral. Ao contrário da classe média, 

execrada por Mirisola, aqui não há uma classe específica que condense uma mentalidade 

média e as falas reproduzem um automenosprezo. Henry, ele mesmo dominicano, reprova a 

imigração das primas: “Cállense, dominicanas del demonio...se vienen a mi país para putear 
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acá...Que no hay trabajo!Mentira! No queren fregar pisos...!Eso es lo que pasa!”(Cosa..., 

77). A brutal naturalização dessas opiniões está entranhada e se prolifera na ação dos 

próprios marginalizados. É dessa situação de esquizofrenia que Vega tira partido para fazer 

rir. O riso tem a consciência cínica dessa cumplicidade, mas quer expô-la ao ridículo.  

O exagero é outro instrumento da espetacularização que aposta em um enredo de 

dramalhão folhetinesco para realçar a farsa. A paixão fulminante do astro por Arielina, com 

quem só esteve por alguns minutos, é traduzida pela intensa refrega sexual: “Cogeme, 

negro, cogeme...Dame con todo, sacudime la persiana, enterrámela hasta el fondo, 

enjuagame el duodeno”(Cosa...,84). Toda conotação agressiva é suavizada pela comicidade 

da cena, pelo exagero do detalhismo das descrições lúbricas. Ao mesmo tempo, seguindo e 

desrespeitando as regras de uma inocente história de amor, convivem, digamos, emoções 

mais fortes (“La tenía enterradísima bien en el fondo”, Cosa..., 85) e as mais descabeladas 

juras de amor: “ Si te sacan de mi lado me mato!Te llevás mi feminidad!” (Cosa..., 96) 

A carnavalização das referências históricas é mais um elemento reiterativo do tom 

farsesco da narrativa. As menções a Perón e a Evita são constantes e surgem em contextos 

disparatados e cômicos. Os líderes políticos aparecem, ora como espectadores do show de 

Cucurto (“vamos a mantener un aplauso sostenido para nuestras estrellas invitadas de 

lujo...El cadáver de la señora Eva Duarte de Perón, las manos del General”, Cosas...,100), 

ora como fantasmas nos sonhos dos personagens. A ironia dessacralizadora escarnece da 

obsessão e da paranóia com os mitos políticos e proclama a “República Revolucionária 

Productiva del Disparate”(Cosas..., 118). O show que comemora o aniversário de ‘La Reina 

del Plata’ termina com o seqüestro do presidente frente às câmeras de televisão e faz a 

narrativa avançar em um ritmo vertiginoso de peripécias. Arielina se converte em militante 

de um grupo revolucionário clandestino que pretende tomar o poder e se declara filha única 

de Eva Perón. Investindo na construção de uma teoria da conspiração em versão 

humorística, Vega aposta na inverossimilhança como indício de veracidade. Perón teria 

conhecido o pai de Arielina em um prostíbulo masculino que costumava freqüentar na 

República Dominicana e o teria contratado como mordomo. Logo depois, Eva se apaixona 

por Perseo Benúa, verdadeiro pai de Arielina, que pretende revelar toda a história aos 

argentinos e conquistar o poder. O humor da ficção faz questão de brincar com os boatos a 

respeito da masculinidade de Perón e com o lastro de instabilidade política do país: “ se 
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nota una gran seguridade. Nada de sabotajes, alarmas de bomba, secuestros y asesinatos 

múltiples”(Cosas..., 123). Por seu envolvimento com Arielina, Cucurto é seqüestrado pelo 

vice-presidente que pretende impedir o golpe e restabelecer a ordem. A narrativa se prepara 

para um final de confusão apoteótica. Todos se encontram em uma pizzaria e a irresistível 

atração dos protagonistas descamba para uma descontrolada orgia sexual envolvendo todos 

os personagens: “ Y a esta altura lo que estaba sucediendo era la mayor corrupción sexual 

en la historia del país, !Y todita llevada a cabo por inmigrantes! (Cosas..., 151).  A cena 

final também satiriza a narrativa do boom fazendo voar pelos ares, com todos os 

personagens da novela, o cortiço onde vivia Arielina que fica pairando sobre Buenos Aires, 

apocalipticamente tomada pelas águas do Río de la Plata. 

O caráter improvisado da narrativa sobrepõe-se a qualquer rigidez estruturante do 

relato e calca o pacto de leitura na conversão da verossimilhança em desatino. Assim como 

Perseo Benúa, antes apresentado como avô de Arielina, pode, sem maiores explicações ao 

leitor, passar a pai da protagonista, o desenlace surpreende pela inusitada configuração 

paródica da política argentina: de hot-sexy-love, Arielina passa a militante revolucionária. 

A superficialidade dos personagens-tipo afrouxa os elos narrativos, acelera o ritmo do 

relato e provoca o disparate. 

Santiago Vega compôs um repertório bastante diferenciado em relação à narrativa 

dos anos 90 na Argentina. Ao trazer para o universo ficcional questões como a imigração e 

a pobreza crescente, abordando-as através da encenação performática dos preconceitos 

raciais e sociais, o escritor demonstra um apetite pela contemporaneidade que esteve 

ausente da narrativa argentina na última década. Nota-se um compromisso 

descompromissado através da  presença de uma temática preocupada com o esgarçamento 

do tecido social que certamente foi a área mais duramente atingida pela versão menemista 

do neoliberalismo na Argentina. O fenômeno do crescimento das ''villas'', o subemprego, a 

avassaladora intromissão dos meios massivos na vida privada (a partir da qual Menem 

praticamente se pensou como um produto), enfim, todas as desgraças assinaladas como 

males do capitalismo tardio permeiam o universo narrativo de Santiago Vega. Essa 

preocupação vem disfarçada, mascarada por um gesto cômico que se traveste de falsas falas 

xenófobas e preconceituosas.  
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Sem apostar em críticas que acusam o deterioramento, Vega vê a cumbia como um 

estilo-síntese desse novo país, como possibilidade de ascensão social e fama fulgurantes 

para os cantores que trazem estampado no corpo a marca de sua origem: “agarraba el 

micrófono con sus dedos decorados con rubíes, zafiros y anillos de oro. No obstante, sus 

uñas quemadas y deformadas por la cal caliente delataban su origen humilde de antíguo 

peón de obra.”(Cosas..., 119) 

O estilo ‘cumbiantero’ também é apropriado como estratégia narrativa: 

“extraordinario generador de todo tipo de proposiciones y promesas desde las más insólitas 

y desfachatadas hasta las más tiernas”(Cosas..., 118). As letras de cumbia que se 

especializam no duplo sentido, beirando o pornográfico, são inspiração para o priapismo 

sexual de Cucurto, assim como a repetição da mesma base musical, típica do gênero, pode 

ser o mote para a reiteração de suas pequenas obsessões que reaparecem em várias 

narrativas. 

O universo ficcional de Vega é sempre composto por aficionados da cumbia. Em 

Noches Vacías, o próprio título é homônimo de uma canção do gênero. O narrador em 

primeira pessoa,  ‘negro’, amante de cumbia e de ‘tickis’ (uma espécie de ‘patricinha’ na 

gíria carioca), confessa suas conquistas amorosas, todas produtos da atmosfera mágica do 

‘Samber Disco’. Como, deliberadamente, não há muito o que contar, mais do que apelar 

para a digressão, o que a narração faz é avançar aos saltos, entrecortando a confissão do 

assassinato de uma mulher cometido pelo narrador com a lembrança de outras histórias de 

amor. Na verdade, a narrativa se abre à ambigüidade em relação à autoria do crime, não 

deixando claro se o narrador é mesmo o culpado ou se apenas presenciou o crime. Essa 

duplicidade se estende à vida de Eugenio desde o momento em que pode disfrutar do baile, 

deixando para trás sua vida de desempregado, casado e com filho: “Cabrón, cuando se te 

encienden las luces se encienden la vida, pero no ésta de bosta sino la outra, la que vale la 

pena vivir, la que vive adentro de todos, corrediza, que no se deja cachar tan fácil” 

(Noche...s,16). Embora o tema da imigração esteja presente (“yo vengo de lejazo”, 

Noches..., 11), sempre aparece desterritorializado, sem a preocupação com especificar 

nacionalidades. Essa desidentificação é acentuada pela linguagem que mistura expressões e 

sotaques mexicanos, paraguaios e portenhos.  
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O vazio das noites de Eugênio está preenchido pelo universo dos bailes de cumbia: 

mulheres, sexo e álcool e é o único contraponto a uma vida na qual só há “felicidad en 

sueños”, (Noches..., 32).  O mundo da cumbia e dos bailes é um “efecto especial que ignora 

Spielberg”(Noches..., 33), capaz de fazer da marginalidade, centro. Embora essa retórica 

resvale na pieguice, o narrador não faz o discurso de um descamisado e assume-se cínico: 

(“ Yo...indiferente, fanfarrón, egoísta, crudo”, Noches..., 36), inclusive para plagiar o falso 

moralismo condenatório de uma vida desregrada: “ Qué curvado el universo, qué curvadas 

nuestras almas! Así estamos por quedarnos, por enmarañarmos con el sexo y el baile. Sexo 

y baile, matan.”(Noches..., 31)  

 A rejeição pela mulher que havia escolhido para dançar é a maior desilusão para o 

narrador e põe sob suspeita a confiabilidade do relato. Eugênio é mesmo um garanhão-

conquistador (“Bailé con 19, bailé ocho horas...Todas lindas, tengo los bolsillos llenos de 

teléfonos”, Noches..., 49) ou tudo não passa de um desejo realizado com a ajuda de álcool e 

drogas? A mesma dúvida surge em relação ao assassinato de uma freqüentadora do Samber, 

grávida de Eugênio depois de uma noitada de sexo. Depois de a narração se esforçar por 

traduzir em imagens a violência do ato, Eugênio conta, distraidamente, que foi testemunha 

de “un robo y una pelea en la noche. Un novio le revienta la cabeza a patadas a una gorda 

embarazada”(Noches..., 48). A impossibilidade de exigir uma verdade de quem conta tem 

de considerar o ressentimento pela rejeição que atiça a violência e o preconceito: “Mi reina 

baila con un petiso, aspecto de verdulero boliviano, manos sucias”( Noches..., 54). O 

complexo de inferioridade leva à projeção de uma alteridade ‘suja’ (“ El chichaje es 

infernal. Inundan el mundo con su olor a chivo, con la grasa de transpiración de sus 

cuerpos, con su olor a obreraje insoportable”, Noches..., 57) e põe a descoberto seu auto-

desprezo. 

A atmosfera de ilusão que as luzes do baile e o colorido das roupas dos 

freqüentadores criam não consegue disfarçar a pobreza, mas mais importante que a tensão 

entre ilusão e realidade é a possibilidade criada pelo relato de Eugênio de instalá-lo nesse 

mundo simulado de maneira burlesca: “Me sentía un rey, el rey de Egipto o el capo de los 

narcos de Colombia” (Noches..., 20), de forma que se torne possível brincar com 

‘desidentidades’. Afinal, em meio a tantas instabilidades (a imprecisão temporal -“Fue la 

noche de 14 de febrero o del 17 de agosto”, Noches..., 11 - e a desimportância dos 
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personagens -“Silvita? No era Cilicia o Rocío? Bué, que sea”, Noches..., 24 - , são alguns 

exemplos), a voz narrativa pode flanar pelo enredo, assumir vários disfarces (assassino, rei 

do narcotráfico...) e simular as falas que quer desmoralizar.  

Panambí é praticamente a reescritura de Noches Vacías por uma autêntica ‘ticki’100. 

Aqui, a voz em primeira pessoa é feminina: “ Creolina, alta, espetacular, cuando bailo el 

que me mira echa a volar, conmigo todos relucen mas que con camisa de seda. Soy ticki, 

che, cintura pa enredar con una mano, lindo pechitos y sobre todo de sobretodos, juventud. 

14 añitos.”(Panambí, 14) A trama se concentra na paixão fanática da narradora por Gilda, 

uma famosa cantora de cumbia. Depois de alcançar uma fama repentina nos bailes por se 

tornar cabeleireira de sua estrela, a narradora é capaz de tudo para não perder sequer um 

show de seu  ídolo. O anonimato dessa voz, já que a personagem não é individualizada por 

um nome, é marca espetacularizada da conduta de milhares de jovens adoradores da cumbia 

e freqüentadores dos bailes. No entanto, o exagero e a caricatura característicos dessa 

singularidade-massificada pervertem qualquer relação mimética com a realidade e servem 

de figurino a uma voz que performa o universo adolescente.  

O repertório de Vega é reiterado a cada livro: Menem e Evita são coadjuvantes de 

um imaginário enlouquecido que desdobra a crítica política em sátira. Também reaparecem 

as minúcias descritivas de intensos encontros sexuais que aludem ao incesto e são 

mencionados episódios de outras narrativas (o cortiço voador e o assassinato de uma 

mulher grávida em frente ao Samber).  

A voz narrativa insiste em se travestir de preconceito xenófobo e encarna a polifonia 

de uma mentalidade média reacionária. Assim, depois de um delirante encontro com Gilda 

e de um beijo glamouroso diante das câmeras, sua nova opção sexual ironiza o 

compromisso engajado: “ Ay, nosotras, qué lindo suena ese no-so-tras. Ella y yo y nadie 

más. Las dos solas formando un gran NOSOTRAS de cartón escrito con fibras sylvapén 

para ir a protestar al Congreso, a la Plaza de Mayo. Nosotras...Nosotras dos de la manito 

felices, por la Lavalle. Somos cosmos”(Panambí, 35).  

Em meio ao relato de conquistas amorosas e filosofias duvidosas (“El ser humano 

tiene mil cambios y todavía no salió la 4X4 que pueda igualarlo”, Panambí, 29), como é 

                                                
100 Segundo a definição que aparece no postcriptum de Noches Vacías, “las tickis se ríen de cualquier cosa, de 
hecho pasan el día riéndose, ésta es su cualidad más sorprendente”, p.61. 
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característico das narrativas de Vega, o fim se precipita vertiginosamente embalado pelo 

desvario: Rodrigo, o antigo namorado da ‘ticki’-narradora, se suicida deixando para a 

amada como herança uma coleção de revistas policiais famosas por sua cobertura de 

mundo-cão. Arrasada pela morte de Rodrigo e abandonada por Gilda, ‘la loba’(“yo loba, yo 

soy la lobizona”, Panambí, 12), resolve ouvir sua última cumbia e também se suicida, 

aparecendo na capa da famosa revista policial.  

No último momento, a grande surpresa fica por conta da revelação de que a 

narradora conta sua história na condição de defunta: “ Cuando me enteré [da morte de 

Gilda] me quería matar, pero ya estaba muerta. Mami me lo contó en sus oraciones, en sus 

misas que a diario me hace.” (Panambí, 36) 

O tom farsesco que parece tomar fôlego de si próprio em uma espécie de mise-en-

abyme descontrolado, desdobrando as situações umas das outras de maneira disparatada ( a 

leitora da revista policial que depois de matar-se é capa dessa mesma revista) reivindica 

uma veracidade contaminada pela fraude: “No me lo creen? Pero a los novelones 

colombianos sí les creen, no, guainos?”(Panambí, 20). Como em Noches Vacías, o 

imaginário delirante é o único suporte de verossimilhança. Toda seriedade é corrompida 

pela farsa, pelo humor, pela performance agressiva.  

O próprio texto encena essa corrosão através de pequenos comentários associados 

aos capítulos. Chama ‘capitulito’ ao maior capítulo da novela, considera ‘informativo’ o 

episódio que dá o perfil da protagonista, acrescenta um ‘bis’ ao lado do título dos capítulos 

quando o mesmo tema se desdobra, repetindo elementos já enfatizados, acusa de ‘falso’ um 

episódio inteiro e encerra a novela com um post-scriptum que adverte burlonamente ao 

leitor sobre o perigo de se deixar picar por “el bichito señor de las razas deformes...el 

bichito de Su Majestad, La Cumbia”.  

Esse encerramento feito por uma voz ( Cucurto-Vega?) que parece reger a farsa, 

brinca com o temor que o ‘tickimundo’, a diferença, a alteridade provocam: “Esse mundo 

existe, !Y cómo! Está allí, en la cuadra de su barrio, donde usted estaciona el auto, o 

compra el pan diariamente...!Cuidado! cuidado con sus hijos...”. E encarna esse temor pela 

apropriação performática da demonização do outro, encenando uma conivência ‘suja’: 

“provincianos de todas las provincias...Locos, perdidos, aduladores, violentos, inseguros, 
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canguros, fanfas, agrandados, en la lona, con el virus, con la peste, con Belcebú en los 

ojos.” 

O universo cucurtiano de bairros proletários, imigrantes ilegais e bailes de cumbia 

demonstra uma sensibilidade aberta à contemporaneidade que remete ao paradigma do 

artista como etnógrafo defendido por Hal Foster. Em um dos capítulos do seu livro The 

Return of  The Real, Foster tematiza os impasses que rondam a disposição engajada do 

artista e de sua produção. Considerando como modelo para o paradigma do autor-etnógrafo 

as premissas levantadas por Benjamin em seu artigo “O autor como produtor”, Foster 

identifica muitas persistências negativas desse modelo na nova atitude política do artista, 

apesar de todas as ressalvas benjaminianas na tentativa de superar o impasse que colocava 

em campos opostos qualidade artística e relevância política. Segundo ele, a principal 

diferença entre os paradigmas diz respeito à substituição de um sujeito definido em termos 

de relação econômica para um outro definido em termos de identidade cultural, embora os 

perigos continuem os mesmos: a tendência a acreditar na interdependência das 

transformações artísticas e políticas, a quase-certeza de que essa transformação depende do 

outro (“in the producer model, with the social other, the exploited proletariat; in the 

ethnographer paradigm, with the cultural other, the opressed postcolonial, subaltern, or 

subcultural”, Foster, 173) e a exigência de que o autor se identifique com esse outro para 

que esteja habilitado a ‘representar’ a alteridade. Esses riscos expõem o autor à armadilha 

do “patronato ideológico”, para a qual Benjamin já alertava, e têm como conseqüência a 

essencialização do diferente. O argumento de Foster defende que “the automatic coding of 

apparent difference as manifest identity and of otherness as outsideness must be 

questioned”(Foster, 175) e critica a apropriação do outro pelas práticas artísticas do 

modernismo pela mera operação invertida que preserva estereótipos: “idealize the other as 

the negation of the same”(Foster, 178) 

Pode-se identificar na literatura de Santiago Vega um olhar etnográfico atento a seu 

entorno, mas precavido contra os perigos simplificadores do engajamento político da 

prática artística. O texto se esforça por anular as formas de populismo, driblando a 

identificação do outro como vítima e escapando ao gesto contrário da desidentificação que 

fantasmagoriza a diferença. Recusando a autenticidade, a estratégia é a atuação 

ventríloquo-performática que canibaliza ambos os gestos, através da apropriação polifônica 
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que  delata a violência cultural e reinventa uma posição de resistência: “ Siempre se trata de 

poner en la boca de los personajes (y de sí, el protagonista, héroe y animador cultural), las 

voces de aquello que la cultura mira con pudor, asco o miedo”101. 

A atitude-travesti dos narradores cucurtianos (“juego-es lo que Cucurto, siendo, 

hace- a ser vos. Me visto de vos”)102 é o verdadeiro virtuose da estrutura cínica capaz de 

incorporar uma multiplicidade ideológica, colaborar com todas e não encarnar nenhuma de 

maneira autêntica, investindo na “potencia (política) de jugar con el malentendido”103.  

O impulso kúnico de provocar mal entendidos exige que o texto seja lido na clave 

da duplicidade irônica. As explicitudes xenófobas, machistas, sexistas, discriminatórias e 

homofóbicas tentam firmar um pacto de má leitura, uma leitura do avesso que desentende o 

que lê e busca subverter a posição ideológica dessas perspectivas. Um gesto que pretende 

pela negação, afirmar o que está sendo rechaçado.  

Parecendo concordar com a sugestão de Foster de que a distância crítica é a única 

ferramenta capaz de assegurar a negociação entre “the contradictory status of otherness as 

given and constructed, real and fantasmatic”(Foster, 203), a performance cucurtiana baralha 

essas formações e escolhe se colocar em um entrelugar instável (“Ni ALLÁ –opción 

populista- ni ACÁ – opción etnocéntrica”)104, posicionando-se em uma distância implicada: 

“No se trata del ENTRE de la conciliación, sino del lugar en el que el conflicto real es 

posible”105. O que impede a alienação e a essencialização dessa alteridade é o gesto 

deliberadamente farsesco de um texto que se declara falso e repudia compromissos com a 

mera reprodução do real. Não é à toa que a autodefinição de estilo por Vega joga com a 

idéia de um realismo de blefe, um ‘realismo atolondrado’, “una literatura basada en el 

ridículo, en el absurdo, en el despepite de vivacidades estrafalarias”106.  

                                                
101 SCHETTINI, Ariel. Resenha de Cosa de Negros “Las puertas del cielo” em Radar Libros, 20 de abril de 
2004 no site do jornal Página 12 
(http://www.pagina12web.com.ar/suplementos/libros/vernota.php?id_nota=684&sec=10 
102 DÍAZ, Valentín. resenha de Cosa de Negros para a revista eletrônica La máquina excavadora, número 
1/março de 2004. (http://www.lamaquinaexcavadora.com/res_cucurto_d%EDaz.htm) 
103 idem 
104 idem 
105 idem 
106 Entrevista de W. Cucurto a Martín Prieto “Arrebatos en el conventillo” publicada no Suplemento Cultura y 
Nación de Clarín em 30.03.2002.( http://old.clarin.com/suplementos/cultura/2002/03/30/u-00801.htm) 
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A performance pode, então, revelar sua face kúnico-cínica através de “une nouvelle 

qualité de l’ironie et une façon non-affirmative de dire oui”107, desdobrando-se como uma 

estratégia que credita à literatura do entrave uma resistência impertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
107 SLOTERDIJK, Peter. Critique de la Raison Cynique. traduzido do alemão por Hans Hildenbrand. Paris, 
Christian Bourgois Éditeur, 1987. p.543. 
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Capítulo 3 

Memória para lembrar a delicadeza 
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Se consideramos a hipótese de a performance kúnico-cínica ser a estratégia 

principal da literatura do entrave, para a literatura da delicadeza é possível pensar a 

memória como uma interface capaz de articular as características predominantes nas vozes 

dessa vertente.  

Essa memória, entendida como a possibilidade de enfrentar o presente por meio de 

um desvio, não implicaria a volta nostálgica ou melancólica ao passado, mas se constituiria 

como um artifício para fazer valer no texto valores alternativos à desafecção brutal 

promovida pela massificação. A memória, entendida como uma alternativa à devoração do 

presente levada a cabo pela literatura do entrave, indicia uma estratégia de desviar o olhar 

da violência, da banalidade, da representação da realidade mecanizada a fim de criar um 

outro espaço.  

Nossa hipótese identifica na recuperação da memória afetiva (que pode significar a 

reminiscência de uma história de amor ou a anamnese de um trauma) uma estratégia 

própria aos textos da vertente que denominamos literatura da delicadeza.  

Assim como pode parecer idiossincrática a condensação, sob o rótulo da palavra 

entrave, das características do estilo escrachado da primeira vertente apresentada, a 

qualidade da delicadeza merece uma explicação. Sob o campo semântico dessa vertente 

alinham-se a leveza, a brandura, a sutileza e o apuro de uma escrita que cultiva o elogio das 

minúcias, detém-se em muitas digressões, retarda o tempo narrativo a fim de marcar a 

diferença em relação a certo aproveitamento imediatista da realidade. Entendemos que a 

literatura da delicadeza trabalha com os pressupostos da precisão (pela atenção dispensada 

aos detalhes) e da exploração da visibilidade. A concentração em narrar o desimportante é 

auxiliada por metáforas que recorrem a exemplos simples, retirados do cotidiano, 

tangenciando despistadamente um punctum a fim de fazer com que os elementos a sua volta 

ganhem destaque. A imagem construída pela palavra precisa, exata, potencializa o 

imaginário do menor, do desimportante e se diferencia da geração compulsiva das imagens 

pelo aparato midiático.  

Embora essa vertente ganhe um ar clássico por resgatar para os textos valores que 

estavam ausentes, não está por trás disso nenhuma intenção de fazer da literatura o sorriso 
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da sociedade. Trata-se de uma tática desviante para lidar com o “peso do viver”108, 

apelando para a leveza. Segundo Calvino, o valor pensamento-leve não deve eliminar seu 

contrário, mas interagir com a gravidade do mundo através de interfaces. A memória pode 

ser uma delas e significar um desvio ao enfrentamento direto, uma forma de realizar uma 

crítica subliminar e quase silenciosa às lógicas da sociedade de consumo, reinventando uma 

eficácia contra-ideológica que resiste a encenar o precário.  

Nesse sentido, podemos entender o lugar que os textos identificados à literatura da 

delicadeza ocupam na cena literária contemporânea como uma dupla contestação: como 

resistência ao imaginário globalizado e, ao mesmo tempo, como uma alternativa às táticas 

de desinibição espetaculares da performance kúnico-cínica da literatura do entrave.  

O caráter elusivo da literatura da delicadeza é uma tática fundamental para o 

arcabouço textual das narrativas dessa vertente. Recusando um tom peremptório, as 

narrativas espraiam-se através de uma estratégia de reticências calcadas em digressões, no 

jogo de ditos-não ditos, na sustentação de um quase-segredo.  

Nas histórias de Adriana Lisboa é possível ler o elogio do silêncio, a observação do 

prosaico, o cultivo de um olhar contemplativo que semeia nas narrativas a expectativa de 

algo a ser revelado: “ Morder o seio tenso da fruta e lamber sua pela doce e úmida equivalia 

a tentar desvendar um segredo. Que segredo seria aquele, um segredo-pevide do qual eu 

nem mesmo suspeitava, e que me aguardava apenas, no meio do mundo, no meio da minha 

vida, no meio da tarde?”(Um beijo..., 14). Costurado a isso, o texto explicita por vezes um 

contraste subreptício, subjacente, com os comportamentos socialmente encenados: “ A 

beleza, claro, não é uma banalidade cultivável em academias de ginástica e mesas de 

cirurgiões plásticos, não é um bem comprável em lojas de móveis caros, não é uma senha 

guardada por esteticistas, decoradores, estilistas. É a minúscula e poderosa alegria de um 

gesto.”( Um beijo..., 53) 

Uma característica marcante dos textos aqui identificados à literatura da delicadeza 

diz respeito à vontade declarada de contar uma história, armar um relato. Tanto nos 

romances de Adriana Lisboa quanto nas tramas de Michel Laub, outro autor que integra 
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nosso corpus de análise, o narrador é, por excelência, aquele que conta: “depois de tentar 

me eximir da responsabilidade pelos acontecimentos, e de ter desistido dessas hipóteses, eu 

me convenci de que a única maneira de lidar com as lembranças era, justamente, falar sobre 

elas. É o que tentarei fazer agora” (Música..., 90). 

A memória é o elemento disparador e fundante das histórias da literatura da 

delicadeza. Nos contos do argentino Sergio Delgado, mediada pela linguagem que pretende 

restaurar uma sensibilidade, a memória reconstrói relações afetivas ameaçadas pelo 

esquecimento, desvelando aos poucos certa tensão entre um mundo externo debilitado e a 

possibilidade de construção de histórias, de personagens capazes de organizar o passado: 

“Por qué no probar retroceder? Y así y todo ninguna historia, por más pequena que sea, por 

más acotada que esté, como ésta, puede disculparnos de la complejidad de la vida.” (El 

Alejamiento, 46)  

Já Juan José Becerra, aqui analisado, opta por um humor fino que brinca com o 

emperramento da máquina narrativa em Santo. Nesse romance, a profusão de auto-

referências ao próprio texto é uma das maneiras de driblar a banalidade de uma história em 

que não há nenhum episódio surpreendente, em que a falta de fatos é uma ameaça constante 

à consistência do que está sendo contado. O jogo textual consiste em relacionar a 

banalidade do argumento ( um homem que flagra a traição de sua mulher e não sabe como 

reagir) com a alta concentração do texto sobre si mesmo, sua maneira de contar a 

desimportância: “la exagerada espera de un acontecimiento le indica que acá no pasa nada. 

Y esta falta de hechos, del hecho que hace falta para que pase algo, lo vuelven 

misterioso”(Santo, 71).  

Diferentemente da vertente da literatura do entrave, a literatura da delicadeza já 

conta com uma perspectiva crítica responsável pelo seu reconhecimento no cenário 

contemporâneo. Ao falar de uma “poética do cotidiano”, Denilson Lopes capta na 

atualidade um rumor na direção de uma “intimidade, centrada na sutileza e na 

delicadeza”109. Para o crítico, esse seria um sintoma capaz de ser reconhecido na arte 

contemporânea, principalmente no cinema e na literatura, o qual se apresentaria como uma 
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reação, um antídoto contra o cinismo, contra a estética neonaturalista que privilegia a 

violência e o abjeto. 

A “póetica do cotidiano” privilegiaria aquilo que foi desvalorizado ou esquecido 

pela dominante estética neonaturalista, desrecalcando o tempo do silêncio, da sutileza, da 

afetividade. Ainda que essa poética seja sondada por uma aura de transcendência, já que se 

traduz por uma suspensão da imediaticidade, Lopes a entende como capaz de encarnar uma 

“virtude ativa e social”, responsável pela transfiguração de um real embrutecido. 

Seguindo a vereda aberta por Denilson Lopes, tentaremos apontar a memória como 

uma estratégia que coaduna as características da literatura da delicadeza. A volta à memória 

em boa parte das vozes representativas da vertente da literatura da delicadeza não deixa 

rastros melancólicos, desdramatizando o passado. No entanto, a melancolia, que no 

entendimento de Lopes é uma espécie de ferramenta de desburocratização da sensibilidade 

subjugada à homogeneidade massmediática, pode compartilhar com a memória os valores 

que arregimenta para essa resistência. 

Tomando como exemplos o cinema e a literatura, Denilson Lopes, identifica a 

melancolia como a estrutura de sentimento ideal para os tempos que correm. Em seu livro 

Nós os mortos: melancolia e neo-barroco, o autor reinterpreta a melancolia, desvestindo-a 

de todo sentido de impotência ou conformismo apocalíptico, e a associa à possibilidade de 

uma estética neobarroca, à emergência de um ‘barroco menor’ que aposta na leveza e na 

delicadeza como alternativas à toda “estética da desmesura, seja ela trágica, abjeta, sublime, 

grotesca, trash ou camp”110. Ainda que consideremos as ressalvas do autor a um 

entendimento cristalizado da melancolia como algo paralisante ou que fomenta 

ressentimentos mal curados, o momento atual da prosa contemporânea, que é nosso campo 

de investigação aqui, não parece muito propenso a condescender com “vozes esmagadas, 

solidões monumentais, homens caídos em espaços claustrais, de onde se escapa pela fuga, 

desenraizamento, morte ou loucura” (Lopes, 29). No entanto, na argumentação de Denilson 

Lopes,  nos interessa o elenco dos valores da estética neobarroca colocados em contraponto 

ao exagero do barroco hiperbólico. Assim, a sensibilidade estética melancólica neobarroca, 

segundo Lopes, tornaria possível uma re-educação dos sentidos, privilegiando a 
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simplicidade, o detalhe, a pausa, a contemplação. O exercício dessa sensibilidade no 

contemporâneo enfrenta o desafio de ser considerado anacrônico, mas essa é, 

paradoxalmente, sua força, sua estratégia de resistência. Nesse sentido, o próprio corpus 

literário escolhido por Denilson Lopes para análise (A Menina Morta, Crônica da Casa 

Assassinada e Ópera dos Mortos) indicia uma vontade de abrir uma brecha, desrecalcar um 

caminho na literatura brasileira que ficou encravado no meio da modernidade transgressora. 

O que se pretende é chamar a atenção para um outro pensar, consolidar uma alternativa. 

Embora a delicadeza, apresentada como necessária “para suavizar a premência, a violência” 

(Lopes, 36), esteja sempre colocada em oposição ao peso de um mundo dominado pela 

lógica do consumo e acumulação, pela voracidade informacional e imagética, sua tática 

principal é o silêncio, o segredo. A contrapelo da “mecânica do choque”, a delicadeza quer 

desviar-se da coerção do presente, sem fazer alarde, recuperando a contemplação do 

implícito, o “prazer de olhar à deriva” (Lopes, 81).  

Segundo Lopes, é fundamental à sensibilidade melancólica livrar-se do ranço 

restaurador ou do caráter mórbido que pode assumir redimindo-se pela leveza. Considerada 

em seu estado leve, a melancolia é o investimento no desimportante, na minúcia, no desvio 

do olhar para a sutileza. Embora o próprio autor deixe claro que é preciso estar atento à 

naturalização dessas estratégias, evitando a artificialidade da ‘pose’ melancólica, o risco 

dessa cooptação à revelia é tão presente quanto o embaçamento das fronteiras entre a 

transgressão e a continuidade que ronda a estratégia performática da literatura do entrave. 

Aqui, mais uma vez, quem decide o impasse é o leitor. 

Para evitar a aura de negatividade que o campo semântico da melancolia suscita, 

preferimos ver na memória a possibilidade de realização do imaginário da leveza, 

considerando-a como uma interface apropriada para desrecalcar uma outra sensibilidade 

para o contemporâneo. 

Se cruzamos os papéis atribuídos à melancolia por Denilson Lopes e à memória por 

Andreas Huyssen, encontraremos uma mesma condição de existência para ambas. Na 

argumentação de Huyssen, o imaginário dominante da memória nesse fim de milênio 

mantém relação com a desestruturação da temporalidade, com a novidade elevada à 

categoria de valor positivo pela modernidade. Nesse sentido, o papel da memória é o de 
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uma “estratégia-âncora”111 que busca estabilizar a aceleração do tempo. Sua presença 

dominante na atualidade tem um caráter reativo que aponta na direção de uma postura de 

contestação da sincronicidade de todos os tempos, matriz da anulação do próprio presente, 

e da “utopía de la comunicabilidad total”112 prometida pela ideologia midiática. Entendida 

como o avesso da aceleração, a memória ganha uma conotação contra-hegemônica ao 

imaginário neoliberal da globalização. Opondo-se ao culto da velocidade, uma marca dos 

tempos modernos, o ralentissement provocado pela memória está associado também, 

segundo Huyssen, à volta ao passado para considerar as alteridades ‘esquecidas’.  

Indo além da mera oposição entre ‘cultura da memória’ e cultura da mídia (ou do 

esquecimento), Huyssen avalia que a explosão do passado no presente também pode ser 

pensada como um produto da máquina do esquecimento. A proliferação da memória como 

um indício da voracidade da indústria cultural. Assim, o capital reativo da memória seria 

colocado em xeque e transformado em uma prática “museal”, ou seja, congelado em mero 

arquivo, uma espécie de depósito fossilizado do passado ou ser reduzido ainda à 

manifestação de um gosto retrô-melancólico que vê no passado o tempo utópico dos “anos 

que não voltam mais”. A advertência, aqui, mais do que lembrar os vaticínios apocalípticos 

adornianos de petrificação da memória sob a forma da mercadoria, chama a atenção para os 

riscos de se deixar seduzir demasiado facilmente pela memória. De qualquer forma, 

indústria cultural e mídia aparecem como “atores centrais no drama moral da memória”113. 

Seja como uma longínqüa linha de fuga à qual se contrapõem, reativamente, os valores da 

memória, seja como mecenas das práticas de rememoração.  

Assim como abrigamos sob a memória uma série de qualidades que configuram o 

imaginário da leveza, do olhar sobre o pequeno, o detalhe, a concisão, a densidade do mot 

juste, o que é ex-cêntrico, extemporâneo, o espetáculo pode condensar o campo adversário. 

A memória é o reverso da espetacularização, tentando se firmar sempre a contrapelo desta, 

                                                
111 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela Memória. Memória, Arquitetura, Monumentos, Mídia. Rio de 
Janeiro, Aeroplano, 2000. p. 20.  
112 HUYSSEN, Andreas. Después de la Gran División.Modernismo, Cultura de Masas, Posmodernismo. 
Trad. Pablo Gianera. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2002, p..37 
113 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela Memória. Memória, Arquitetura, Monumentos, Mídia. Rio de 
Janeiro, Aeroplano, 2000. p.35 
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enquanto o espetáculo, como “falsa consciência do tempo” 114, quer ferir de morte a 

memória. 

Por trás das características da literatura da delicadeza há todo um universo que 

respira subliminarmente e se alinha aos pressupostos defendidos por Debord nas suas teses 

sobre a sociedade do espetáculo, ainda que sem a ferocidade e a intransigência 

características de sua argumentação. 

A estratégia analítica de Debord para comprovar a arquitetura da dissolução 

promovida pela lógica espetacular baseia-se na bipolaridade(vivido/representado, 

autêntico/artificial, concreto/abstrato). Atribuindo ao segundo termo uma negatividade 

atávica, as conseqüências para a humanidade são catastróficas: “perda da unidade do 

mundo”(p.23), no qual todas as relações passaram a ser  mediadas por imagens  e 

dominadas pelo “fetichismo da  mercadoria”, transformando as pessoas em alienadas, 

suprimindo-lhes a personalidade(p.191). O abandono da história(p.108) e a perda da 

capacidade subversiva da arte eliminariam o humano. Esse é o mote repetido à exaustão e 

glosado como dogma: “A realidade vivida é materialmente invadida pela contemplação do 

espetáculo e retoma em si a ordem espetacular à qual adere de forma positiva.”(Debord, 15) 

Diante da ameaça da existência de uma “geração educada pelo espetáculo”(p.168), 

nossa época não teria o que comemorar, seria uma “época sem festa”(p.106), apocalíptica, 

em que “toda coisa terrestre caminha para corromper-se”(p.95), restando-lhe apenas a 

nostalgia e a melancolia “inerente ao desaparecimento do sentido”115. 

O caráter dominante que a lógica espetacular assume sobre todos os aspectos da 

vida em sociedade, alienando a realidade vivida, consagra o espetáculo como um modelo 

positivo que inverte valores e descarta a qualidade em detrimento da quantidade. A 

sociedade cooptada pela espetacularização é o império da banalidade. 

As características de estilo da literatura da delicadeza marcam, subrepticiamente, 

uma diferença, em relação à retórica vanguardista e panfletária de Guy Debord. É a 

possibilidade mesma de sua inscrição na totalidade espetacular que é reivindicada e pode 
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ser considerada como uma “gentil subversão”116. Sem efetuar nenhuma ruptura 

escandalosa, a literatura da delicadeza quer dissolver a “feliz unificação da sociedade do 

consumo”(Debord, 46), frear o ritmo alucinante da produção de imagens, estabelecer uma 

outra cadência para o tempo. Se o impulso do mecanismo espetacular está voltado para a 

precipitação, a pulsão da delicadeza é para a anamnese. Uma espécie de recuperação do que 

o espetacular descarta como inconsumível. A memória encarna então o caráter reativo, de 

resistência à “força de homogeneização”(Debord, 111) espetacular. 

 Ao ritmo vertiginoso das transformações tecnológicas e de seus produtos, ao culto 

da novidade, a literatura da delicadeza apresenta uma outra durée. Seu espaço dentro do 

espetáculo é uma provocação silenciosa. As operações do desimportante a que apontam 

suas estratégias vão de encontro ao “importante que se torna socialmente reconhecido como 

o que é instantâneo, e vai sê-lo um instante depois – diferente e igual - , e que sempre 

substituirá uma outra importância instântanea”(Debord, 178). 

 Ainda que não existam vestígios de uma postura anti-espetacular declarada, a 

literatura da delicadeza reivindica um tempo para a reflexão em oposição à máquina 

espetacular de produzir importâncias descartáveis. Essa é sua oposição central à literatura 

do entrave que pretende ser a imagem do espelho da lógica espetacular, performando a 

apologia de seu discurso. Enquanto, de maneira elegante, a literatura da delicadeza quer 

desviar-se despistadamente do enfrentamento, olhando o inimigo com olhos obliqüos, o 

entrave aposta na labilidade da máscara kúnico-cínica, assumindo a retórica da fascinação 

alienada.  

A opção por esse desvio, pela prática elusiva, constitui uma tática de dissimulação 

da literatura da delicadeza para a qual não vale a ingenuidade de reivindicar qualquer 

restauração mítica de um tempo pré-espetacular, afinal não é mais possível circunscrever o 

espetáculo à ilha de Morel. Apenas seu modo de atuação não cogita usar as “armas do 

inimigo”, corroendo-o para jogar também com as suas táticas, como é próprio à estratégia 

performática da literatura do entrave. A literatura da delicadeza se exime desse vocabulário 

bélico e aposta no modo desviante para “mudar nossa imagem do mundo”117. 

                                                
116 LOPES, D. “O Retorno do Sublime”. Texto inédito. 
117 CALVINO, Italo. Seis Propostas para o Próximo Milênio: lições americanas. (trad. Ivo Barroso), S.P., 
Cia das Letras, 1990, p. 20.  
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Mas a memória também pode ser seduzida pelo espetáculo e transformada em uma 

“falsa memória do não-memorável”(108), para citar a retórica espetacular de Debord. Ela 

pode ser embalada em uma forma mercadoria e entrar para a precipitação substitutiva do 

consumo. Assim, “les bénéfices que l’on espère en tirer peuvent être neutralisés, voire 

dévoyés”118, como afirma Todorov no pequeno ensaio sobre “Les usages de la mémoire”. 

Embora Todorov esteja se referindo à memória coletiva dos genocídios que marcaram o 

século XX, o risco é o mesmo para a memória afetiva que predomina nas histórias da 

literatura da delicadeza, de caráter individual, particular, e que reconstitui uma genealogia 

familiar ou aferra-se ao luto pela perda/ausência da pessoa amada (como Os Fios da 

Memória de Adriana Lisboa ou Atlántida de Juan José Becerra). Todorov chama a atenção 

para os riscos da sacralização e banalização da memória, seus usos e abusos. Sacralizada, 

isolada no passado, a recordação ganha uma dimensão mítica de recorte petrificado 

aproximando-se do esquecimento: “La sacralisation d’un événement passé ne se confond 

pas avec l’affirmation de sa singularité”(Todorov, 233).  

Se a presença de uma experiência de memória é comum aos textos da vertente a que 

estamos chamando de literatura da delicadeza e se for válida nossa hipótese de que a escrita 

desses textos mantém um diálogo silencioso com a estética do espetáculo a fim de firmar-se 

como uma alternativa a ela, é possível pensar a memória como uma singularidade, como 

uma alternativa que se posiciona na ex-centridade espetacular. No entanto, essa 

singularidade pode ganhar uma aura idealizada e transformar-se em um estilo de pose, 

arranjado. Enquanto a estética do precário, encarnada pelo entrave, pode ficar sob a 

suspeita de uma transgressividade epigônica e demodée que sucumbe aos spots mediáticos, 

a literatura da delicadeza corre o risco de auratizar o literário, aspirar ao clássico,  ao clichê 

do bem escrito, do preciosismo vocabular. Afinal, é conhecida a fina linha de separação 

entre o sublime (ainda que aqui se trate de um sublime menor) e o kitsch. 

 O esforço para tornar mais palatável uma prática contra-hegemônica faz parte do 

trabalho do espetáculo que tem como princípio constitutivo antropofagizar seus opositores. 

Se o recurso às memórias (e conseqüentemente às ferramentas para contá-la: a descrição do 

pormenor, a atenção ao desimportante...) for banalizado às custas de sua força 
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singularizante, pode ser facilmente apropriado pela tão demonizada retórica midiática e a 

literatura da delicadeza pode servir como um rótulo a mais para “a verdadeira literatura”.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
119 Não é raro encontrar em resenhas de livros dos autores que poderiam pertencer ao que estamos chamando 
literatura da elegância elogios rasgados ao estilo “irretocável”: “Seu livro faz a gente pensar como a produção 
cultural deste início de século está imersa na mediocridade”. Resenha de Thales de Menezes ao livro Sinfonia 
em Branco de Adriana Lisboa (“Vidas entrelaçadas num romance irretocável”) no site prima pagina.com.br 
em 28/05/2001. 
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3.1 Um realismo afetivo? 
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A leveza que flui das histórias da literatura da delicadeza é tributária de um 

“realismo sublime”. A expressão pode ser depreendida do primeiro capítulo de Mimesis de 

Auerbach120. 

Colocando lado a lado o episódio da Odisséia em que Ulisses volta para casa e é 

reconhecido por sua ama e o episódio bíblico do sacrifício de Isaac, Auerbach no capítulo 

intitulado “A cicatriz de Ulisses” opõe os dois estilos de narração. Enquanto o estilo 

homérico seria “modelado com exatidão e relatado com vagar”(p.1), no texto bíblico “só é 

acabado formalmente aquilo que nas manifestações interessa à meta da ação; o restante fica 

na escuridão”(p.9). O realismo de Homero estaria fundamentado na sua capacidade 

digressiva que atualizaria os diferentes instantes presentes do texto. Assim, em um dos 

momentos mais tensos da epopéia, no qual Penélope está prestes a reconhecer no forasteiro 

seu marido, a narrativa, sem render homenagem à economia, se desvia para a descrição 

pormenorizada dos detalhes do episódio que originou a cicatriz de Ulisses e que torna 

possível seu reconhecimento pela ama: “tudo é narrado com uma perfeita conformação de 

todas as coisas, não deixando nada no escuro e sem omitir nenhuma das articulações que as 

ligam entre si”(p.2). Auerbach chama a atenção para o fato de que o estilo digressivo, 

encravado em um episódio chave, não provoca no leitor ansiedade pelo desdobramento do 

que tinha sido interrompido. Pelo contrário, é o principal agente de um efeito de distensão 

na leitura: “A estória cinegética, narrada com amplidão, amorosa e sutilmente conformada, 

com todo seu elegante deleite, com a riqueza de suas imagens idílicas, tende a ganhar o 

leitor totalmente para si”(p.2). Segundo Auerbach, esse efeito paradoxal é conseqüência de 

a narração se ater sempre a um único plano sobre o qual se detém a descrição, interrompida 

sempre que um novo elemento irrompe na cena. Apropriando-se dos comentários da 

correspondência entre Goethe e Schiller sobre a épica homérica, Auerbach destaca dois 

príncipios que poderiam servir para comentar o episódio sob análise: o princípio 

‘retardador’ em oposição ao princípio da tensão. Na visão do teórico da mimesis, a 

estratégia de desaceleração, “o avançar e retroceder  mediante interpolações”(p.3), 
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provocaria uma distensão do ritmo narrativo que ‘esquecendo-se’ da tensão para o fim, se 

regozijaria com a elaboração minuciosa, preocupando-se em “não deixar nada do que é 

mencionado na penumbra ou inacabado”(p.3). Eis a origem do realismo de Homero: a  

precisão do pormenor, a clareza, a fluência para contar. Enquanto o estilo bíblico, seco, sem 

adjetivações ou especificidades descritivas, constrói-se para provocar o máximo de “tensão  

opressiva”, a épica homérica desvia o leitor do clímax, suas digressões são mediações para 

contar o inessencial que bordeja o desenlace. Segundo Auerbach, há uma explicação para 

essa diferença. O texto bíblico se esconderia por trás do inacabado e inexprimido a fim de 

garantir a crença na sua verdade. Sua condição dogmática é dependente do caráter 

hermético e faz com que o texto fique pesado, enquanto a leveza da epopéia de Homero 

estaria assegurada pelo “encantamento sensorial” de seu realismo, garantindo, 

simultaneamente, sua sublimidade. O estilo realista sublime está composto pela 

acomodação da descrição minuciosa de uma cena banal do cotidiano de uma serviçal em 

meio ao episódio mais significativo para o enredo: o retorno de Ulisses. Antes da regra da 

separação dos estilos que identificou o sublime com o elevado e o grandioso e condenou 

como excedente desnecessário a descrição do detalhe, Homero já exercitava um sublime 

menor como condição de sua representação realista.  

 Segundo Denilson Lopes, o sublime pode ser considerado uma “categoria de 

articulação das obras contemporâneas”121. Em oposição à tradição filosófica kantiana que 

relaciona o sentimento do sublime a uma grandeza absoluta, a volta à sublimidade no 

contemporâneo assumiria um tom menor caracterizando-se pela atenção ao cotidiano, ao 

detalhe. A capacidade de fazer emergir o sublime do banal estaria condicionada a uma 

mudança da direção do olhar. Frente ao monumental, a atenção seria desviada para o 

comum. A postura contemplativa quer capturar o olhar do distraído para apontar-lhe outros 

sentidos possíveis. Aqui, a ligação entre o sublime e o realismo é apenas subjacente. Se a 

categoria do sublime não supõe uma atitude escapista ou saudosista, uma espécie de reserva 

de mercado que se isola contra a mediocridade geral em uma distância elevada, sua 

recuperação só teria sentido se fosse capaz de manter um outro modo de diálogo com o 

“mundo das coisas, o aqui e o agora”. Esse novo sublime, quase dessublimado, seria uma 

“alternativa ao discurso das transgressões e ao mundo das imagens, chichês e informações”, 
                                                
121 LOPES, D. “O Retorno do Sublime”, Texto inédito. 
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uma opção pelo recolhimento, pelo silêncio. Mas essa nova roupagem para o sublime não 

está isenta de problemas. Parecendo perceber a dificuldade de pensar um conceito com um 

lastro tão pesado, revirando-o de ponta-cabeça para associá-lo à leveza, Lopes tenta 

justificar as armadilhas a que está exposta a transformação do seu entendimento. A 

separação que pretende manter entre uma aristocratização e a cotidianeidade do olhar 

sublime parece quase uma denegação da vocação histórica do termo. Embora a 

apresentação da nova condição sublime afirme separar-se da “busca da autenticidade 

perdida” ou da idealização do simples, do enobrecimento do banal, o risco dessa 

contaminação se faz presente. O retorno a esse sublime que se justifica pela vontade de 

inaugurar uma polifonia frente à homogeneidade do “populismo midiático” não está isento 

do risco de se deixar seduzir por uma retórica estetizante do “voyeur perplexo” com o 

mundo reduzido ao consumo.  

Se podemos supor que a literatura da delicadeza fica muito à vontade fazendo parte 

da linhagem do sublime menor, o valor que paira sobre a categoria do sublime realista 

exercitado nas narrativas dessa vertente é a leveza. Conforme assinalamos na introdução, 

uma de nossas hipóteses é a de que a idéia-força da leveza esteja rondando a literatura de 

nosso tempo, no entanto, acreditamos que é nos textos da vertente da literatura da 

delicadeza que esse valor encontra o terreno propício para seu desenvolvimento. Nas 

pequenas lições de Calvino estão condensados os procedimentos da delicadeza: um diálogo 

implícito com o valor oposto (peso/leveza, rapidez/lentidão...), a tentativa de “mudar de 

ponto de observação”, buscar outros olhares sobre o contemporâneo, através do exercício 

da “percepção do que é infinitamente minúsculo, móvel e leve”122.  

A revitalização realista empreendida pela literatura da delicadeza não mantém 

nenhuma subordinação com a fidelidade ao referente, mas com uma maneira de fazer saltar 

na narração os elementos “sutis e imperceptíveis” presentes no dia-a-dia. Ao contrário do 

realismo épico de Homero, a presença do detalhe cotidiano não esconde nenhuma intenção 

descritiva exaustiva a fim de dominar o real. O realismo suposto aqui tem origem na citação 

do referente real a qual trabalhada pelo olhar minucioso conjuga-se ao sublime. Não se trata 

de abarcar tudo, mas de pinçar um punctum.  

                                                
122 CALVINO, I. Seis Propostas para o Próximo Milênio: lições americanas. (trad. Ivo Barroso), S.P., Cia 
das Letras, 1990, p.20 
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O realismo sublime da literatura da elegância é o realismo do punctum, da 

emergência do detalhe em meio à narração, da desreificação do olhar. O domínio do detalhe 

que irrompe na narrativa não tem como objetivo maior compendiar nenhum tipo de 

informação intelectual, mas o de provocar pequenas sensações, despertando os sentidos 

para o desimportante. O detalhe surge contra o modo espetacular do choque e seu modo de 

afetar é o silêncio que guarda um quase-segredo. O punctum condensa o encontro do 

realismo com o sublime. 

O culto ao pequeno torna possível uma reapropriação realista sublime em diferença. 

Sua emergência no texto não se preocupa propriamente nem com a exigência retórica de 

descrição de todas as coisas, nem com o ‘efeito de real’ que põe em xeque a representação. 

O seu modo de aparecimento ganha significado por apresentar-se como alternativa ao olhar 

distraído, seduzido pela precipitação substitutiva das imagens. Sua aparente insignificância 

encontra aí sua significação, seu valor simbólico. 

Barthes, analisando a função dos detalhes nas narrativas, afirma que a análise 

estrutural tende a descartá-los como supérfluos ou a considerá-los como apenas 

suplementares ao significado fundamental da trama, atribuindo-lhes a condição de 

inutilidade ou extravagância. No entanto, a emergência do detalhe diz mais do que 

meramente prediz um acontecimento futuro, o que a limitaria a um índice de uma 

importância ainda não revelada no relato, e não é apenas analógica à referência. Segundo 

Barthes, é na própria “inutilidade” ou insignificância de seu aparecimento que é preciso 

buscar uma significação. Lembrando que para as regras clássicas a descrição tinha uma 

função apenas estética, sem valorizar a verossimilhança e contando apenas com a 

capacidade de provocar a admiração na audiência pela demonstração do domínio da 

linguagem, Barthes afirma, a partir do realismo flaubertiano, que a notação estética mezcla-

se com um imperativo realista,  condição de possibilidade para o realismo encontrar “una 

nueva razón para describir”123. Ao lado da busca da palavra precisa, da concisão e do 

cuidado com a linguagem, a descrição do detalhe realista afirmaria sua impertinência em 

relação à estrutura narrativa, ainda que obediente às regras da verossimilhança. A descrição 

da catedral de Rouen que aparece em Madame Bovary havia sido corrigida exaustivamente 

                                                
123 BARTHES, R. “El efecto de lo real”. in: Realismo . Mito, doctrina o tendencia histórica? Ediciones 
Lunaria. Buenos Aires, 2002. p.79. 
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por Flaubert e a despeito de sua ‘inutilidade’ para o romance seu sentido está relacionado 

com a ausência mesma do sentido: “ La ‘representación pura y simple de lo ‘real’, la 

relación nacida de ‘lo que es’ (o ha sido) aparece así como una resistencia al sentido” 

(Barthes, 80). O novo modo realista é um efeito de real que fratura a representação.  

Se hoje parece inútil lembrar à representação sua condição de produtora de efeitos 

de realidade, a argumentação barthesiana nos interessa por dois motivos: por associar a 

precisão descritiva a um intencionalidade estética que pretende ‘bem escrever’ o que 

detalha e dotar o realismo de uma capacidade conotativa, índice de um significado que 

extrapola a mera citação do objeto no texto. Se a literatura da delicadeza preza o ‘bem 

escrito’ como um valor, o realismo detalhista do seu estilo, assim como o realismo 

flaubertiano, também alcança um novo sentido. Se, segundo a leitura de Barthes, a presença 

do barômetro em uma pequena frase encravada em um longo período do romance de 

Flaubert justifica-se apenas pela vontade de provocar no leitor um ‘efeito de real’, os 

detalhes ex-cêntricos que irrompem das narrativas da literatura da delicadeza sugerem ou 

podem conotar uma adesão desviante da contemporaneidade contraposta à “estética da 

violência, ao fascínio pelo grotesco, pelo abjeto”124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 LOPES, D. “O Retorno do Sublime”. Inédito. 
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3.2 A delicada mordida da anacronia 

Adriana Lisboa  
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 “Desviarei meu olhar, será doravante a minha única negação.” 

Roland Barthes, O prazer do Texto 

 

As histórias de Adriana Lisboa reúnem os elementos que identificamos ao que 

estamos chamando de literatura da delicadeza e não têm nada a ver, nem com a ‘escrita 

mulherzinha’ de sensibilidades à flor da pele, nem com a introspecção clariceana. As 

delicadezas do seu estilo estão voltadas para um único objetivo: resgatar o prazer de contar 

uma boa história.  

Antes, uma apresentação: Adriana Lisboa, depois de muitos anos de intimidade com 

outra arte ( foi musicista durante um bom tempo), investe na formação acadêmica, 

realizando pós-graduação em Literatura. O vínculo com a universidade, que pode ser citado 

como um dado quase inédito no panorama da prosa atual- talvez outras exceções sejam 

Rubens Figueiredo e Cristóvão Tezza- , fez Adriana arriscar-se no híbrido da ficção-ensaio 

na defesa de sua tese de mestrado e continuar como pesquisadora da própria área de 

atuação: a prosa contemporânea. Os três livros até agora publicados, Os Fios da Memória, 

Sinfonia em Branco e Um beijo de Colombina, jogam com um arsenal cultural amplo 

(conhecimentos sobre música, literatura, pintura, viagens ao exterior), além de uma 

correção verbal não muito comum hoje (Adriana também é tradutora). Se retomarmos o 

velho jargão da influência literária, podemos afirmar que é leitora dos clássicos da literatura 

internacional e admiradora dos modernistas brasileiros. 

Em um pequeno ensaio de Hume125 encontramos o filósofo inglês preocupado 

em estabelecer o ponto de equilíbrio ideal entre a simplicidade e o refinamento na escrita. 

Apesar de esquivar-se da tarefa de estabelecer regras para o fazer literário, Hume elabora 

alguns princípios sobre os riscos do excesso dessas qualidades. Abertamente favorável à 

simplicidade em detrimento do refinamento, Hume afirma que as paixões e ações humanas 

que envolvem reflexão e observação encontram seu melhor retrato quando pintadas com 

extrema simplicidade, enquanto o estilo refinado é facilmente seduzido pelo exagero 

ornamental e pode provocar o desagrado. Se um “just medium” entre essas qualidades é 

                                                
125 HUME, D. “Of Simplicity and Refinement in Writing” in: Essays, Moral, Political, and Literary. Liberty 
Fund, Inc.1987. 
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reconhecidamente dificil de ser  estabelecido, a melhor sugestão parece ser a “mixture of 

simplicity and refinement in writing”: para livrar a simplicidade de ser confundida com a 

indulgência com o simplório, nada mais indicado que a companhia do refinamento como 

um contrapeso de “great elegance and propriety”. 

A convivência da sofisticação e da simplicidade pode servir como uma chave de 

leitura das histórias de Adriana Lisboa. 

Já em seu primeiro livro, Os Fios da Memória, chama a atenção a habilidade com 

que se conjugam referências eruditas e descrições absolutamente prosaicas postas lado a 

lado. Nessa história que pretende dar conta da formação genealógica familiar, a mais nova 

descendente do clã Brasil, depois de ser arrebatada pela leitura dos diários de uma 

antepassada, empenha-se na reconstrução da história pessoal de cada um dos personagens 

dessa família. Através de um texto “deliciosamente prolixo”(p.19), a narradora entremeia a 

história familiar à história do Brasil, alternando a lembrança do passado e o tempo de 

recolhimento na velha mansão da família em um bairro classe média alta do Rio de Janeiro 

com algumas observações sobre o contemporâneo: “um olho no passado e outro em um 

inverossímil presente” (p.141). O leitor, referido por um majestático pronome em segunda 

pessoa do plural, é convidado a largar-se nas páginas dessa história devidamente informado 

de que o tempo ficará totalmente à mercê do estilo digressivo, em volutas que se alongam 

sobre os detalhes. Beatriz, narradora, é um personagem cheio de idiossincrasias: vive 

enclausurada há dezoito meses por decisão própria, ocupando-se da limpeza metódica dos 

livros da biblioteca familiar e escrevendo a história que lemos. O isolamento, ou a 

‘inutilidade’ aos olhos do mundo é um distanciamento apropriado da cidade fervilhante.  

Nesse primeiro romance, já podemos ver delineada uma característica que voltará 

com mais força nas histórias seguintes: a narrativa parte-se, reparte-se entre cenários e 

referências eruditas, sofisticadas (como a citação às iluminuras da Idade Média) e a 

simplicidade e o despojamento da opção de vida e das idéias da personagem. As inúmeras 

referências ao modo como a narração pretende arranjar o tempo, através de idas e vindas, 

prepara o leitor para o exercício de um outro ritmo de leitura, baseado em uma memória 

que se deleita com os detalhes mais desimportantes e vê nisso um grande valor: “podemos 

alongar-nos e alongar-nos e alongar-nos sobre as coisas menos importantes e resgatar a 

sabedoria de que é assim que vale a pena gastar a vida”(p.139). A sofisticação presente na 
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escrita reflete-se nos parágrafos longos, interpolados, no vocabulário preciso. Seus livros 

assumem o compromisso com o bem escrever, reconhecendo a literatura como o espaço 

apropriado não apenas para “ampliar as formas de expressão em Língua Portuguesa”126 , 

mas também o espaço legítimo das formas cultas da língua.  

A narrativa joga com a curiosidade de pequenas descobertas sobre cada um dos 

personagens, inclusive da própria narradora que pressagia a vinda de um Orlando 

encantado garantida para o final, mas desmistifica os grandes acontecimentos, as grandes 

surpresas (“Se esperais por grandes feitos, leitor, abandonai-me”, p.90). 

 Outra característica que consolida a narrativa partida diz respeito a certa anacronia 

que permeia não apenas uma camada superficial do romance (a insistência em um 

extemporâneo pronome em segunda pessoa do plural, o modo de vida de Beatriz) mas 

materializa-se em uma latência opositiva ao ritmo alucinante do ‘mundo exterior’ ao 

casarão onde vive a narradora, em uma resistência em compartilhar da “aldeia global” que 

anestesia as desigualdades entre “as ricas aléias dos shopping centers e a miséria que 

transborda”(p.21) da cidade. Embora essa anacronia seja persistente, ela é freqüentemente 

rompida pela emergência de uma memória do presente: a empregada que ouve a rádio 

evangélica, as observações sobre o crescimento da violência nos centros urbanos. Essa 

anacronia não significa exatamente uma recusa declarada do presente, mas encarna a 

reivindicação de uma outra temporalidade para viver esse presente. O confronto direto é 

substituído por uma observação dissimulada cuja estratégia principal é a volta à memória 

dos antepassados. O “caminhozinho estreito e excêntrico”(p.84) está traçado em 

contraponto à preocupação de todos com “assuntos mais urgentes com que lidar, trabalho, 

tumultos amorosos, remédios para gastrite, viagens, transações financeiras, moda, arte, 

psicanálise, política, bytes e megabytes”(p.83).  

Mesmo sendo esse um romance de estréia, em que cabem, inclusive, todas as 

condescendências quanto às filosofices ( “digressões de cunho pretensamente filosófico”, 

p.112) que pululam aqui e ali, já está presente o cuidado com o detalhe, cultivado por um 

olhar desviante do monumental, do grandioso que pode servir como uma metáfora da 

anacronia de resistência que comentamos há pouco. No final do capítulo sobre Manoel 

                                                
126 FIGUEIREDO, R. Depoimento anotado em palestra realizada pelo autor e promovida pelo prof. Flávio 
Carneiro na Uerj em 26/04/2001. 
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Brasil, Antônia divide seu olhar entre os festejos em comemoração à proclamação da 

República e uma pequenina aranha que “tratava de tecer sua teia em uma fresta, alheia, 

paciente, determinada, suave”(p.109).  É apenas sob essa condição que a prosa elegante  de 

Adriana Lisboa aposta em contar histórias (idéia estapafúrdia, diz a narradora) nesse fim de 

milênio. 

 Abrindo seu próprio caminho através da construção de uma voz (“E é isso o que 

busco: a minha voz, sem qualquer outro tipo de compromisso. A minha voz é tudo o que 

tenho a oferecer”)127, que não pretende inovar ou impor um estilo, a autora investe na 

elegância, traduzida pela convivência do simples com o refinado, na memória como uma 

interface capaz de lembrar outras temporalidades, outras cadências de leitura e escrita, e na 

descrição do detalhe. 

À relativa estabilidade de caracterização de seus personagens, à onisciência de seus 

narradores, à linearidade das histórias, apesar da desorganização temporal na apresentação 

dos acontecimentos, se junta algo em diferença: uma sensibilidade é recuperada. Além de 

um certo pacto com o leitor, essa escrita reivindica o valor do menor, do desimportante que, 

quase epifanicamente, vale a pena ser visto.  

As características dessa prosa, ainda incipientes nesse primeiro romance, alcançam 

o tempo da maturidade em Sinfonia em Branco. O enredo bem tramado concentra-se na 

memória de uma acontecimento traumático que marca a vida de duas irmãs. Maria Inês e 

Clarice dividem um segredo. É em torno do jogo entre contar e silenciar que a narrativa 

avança através de “discretos movimentos”(p.12), embalada por antecipações e 

retrospecções que, ao contrário do primeiro livro, já não estão mais didaticamente 

explicitadas para o leitor. Essa dinâmica temporal está alicerçada em uma memória 

fragmentária que, contada através da perspectiva multifacetada de cada um dos 

personagens, conjuga as expectativas do “antes de tudo” e as desesperanças no futuro. O 

ritmo narrativo pretende respeitar os “muitos e longos silêncios”(p. 63) que marcam a 

con(v)ivência entre os personagens e empenha-se para tornar leve “a lembrança do 

desespero” apesar do peso do tema: o abuso sexual praticado pelo pai das meninas marcado 

para sempre no corpo de Clarice e na memória de Maria Inês, testemunha da cena 

indelével. Ainda que nunca nomeado diretamente (“as coisas podiam existir, mas não 

                                                
127 LISBOA, A. Entrevista concedida a Renata de Albuquerque para o site capitu.com. 



 124 

podiam ser nomeadas”,p.57), o segredo é revelado através de uma “infinitude de intervalos, 

de falhas, de lapsos”(p.18) que esvaziam o momento grandioso de revelação epifânica e 

espalham pequenas pistas por toda a narrativa.  

O pathos trágico que marca a atmosfera do romance Sinfonia em Branco ( em que O 

acontecimento é o estupro de Clarice por seu pai) é desdramatizado pela leveza com que os 

afetos feridos são contados. Isso se dá não só por uma estratégia que parece ser a do desvio 

em relação às “asperidades do real”128, uma memória ao mesmo tempo sendo resgatada e 

reconstruída sem pressa,  mas na volatilização dessas asperezas pela valorização do mínimo 

sensível: “um gesto de perfume que uma mulher largasse no ar”129, presente no corpo, 

também da escrita, involuntária e insistentemente. 

Todo o engenho do romance está voltado para burlar a pieguice espetacularizada 

que a violência do tema poderia despertar. A memória funciona realmente como uma 

âncora capaz de manter os afetos desdramatizados, amainados, e exerce papel fundamental 

na relativização do peso que se esconde por trás da delicadeza com que a história é contada. 

A narrativa acrescenta ao jogo com as diversas temporalidades da memória uma 

importância ao detalhe que pulveriza a tensão preparatória de um clímax. A história 

contada sem nenhuma urgência, tal como em Os Fios da Memória, investe em um realismo 

das coisas mínimas, quase imperceptíveis. E se pode soar incongruente que uma nuance 

realista seja introduzida em uma narrativa em que a dominante é a memória, essa é a grande 

diferença da prosa de Adriana Lisboa.  

A memória açula os sentidos, pondo-os em alerta.  Os personagens estão sempre 

atentos a odores, sons e texturas que materializam um cenário minimalista, apequenado e 

consolidado em pequenos punctum. Ambas as estratégias, a recuperação do passado e a 

atenção ao menor, são aliadas na tentativa de pensar uma voz literária que pretende ficar em 

contraste com a transgressão. Em diversas entrevistas, a autora tem afirmado a superação 

do paradigma da novidade, quase um dogma dos tempos modernos, e considerado 

ultrapassada a defesa da originalidade vanguardista como um juízo de valor ainda válido 

em pleno século XXI. Sua escolha pelo anti-pop, pela negação de uma forte vertente 

neonaturalista na literatura contemporânea pretende reverter os paradigmas de uma estética 
                                                
128 ROSSET, C. O Princípio da Crueldade.(Trad. José Thomaz Brum).Rocco, R.J., 1989. 
129 LISBOA, A. Sinfonia em Branco. Rocco, R.J. , 2001, p. 11 
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que a autora considera bem aceita pela mídia. Se o exercício de elegância que são seus 

romances não se impõe ostentivamente contra qualquer tendência, a sua presença no 

panorama atual da prosa brasileira tem como linha de fuga o seu avesso sempre presente: 

“Talvez a única possível transgressão esteja no silêncio e na delicadeza”130 

O elogio ao silêncio não significa travar o texto, enclausurá-lo em não-ditos 

hermeticamente vedados à fluidez narrativa, já que seus romances guardam, antes de tudo, 

boas histórias, mas pode significar a opção pela memória como uma metáfora de 

desaceleração em busca do resgate de um tempo de outras qualidades: o repouso, a 

suavidade e a intimidade ao invés da velocidade, da violência e da superficialidade, 

mimeticamente performadas pelos textos do entrave, por exemplo. 

Se a memória é a ferramenta ideal para o realce da diferença que a literatura da 

delicadeza quer instituir, ela está acompanhada de outros utensílios muito caros a sua 

estratégia. O privilégio da visualidade é um deles.  A descrição por vezes quase pictórica 

das cenas e personagens quer fazer o texto mergulhar em uma micrologia : “ As coisas 

pareciam menos devastadoras depois de vistas de perto. Perdiam o sagrado, ficavam 

comuns, cotidianas. Reduziam aquela distância entre elas mesmas e as idéias delas”(p.208). 

Esse realismo ganha nuances pela preocupação em desacomodar o olhar, desviando-o para 

o punctum quase imperceptível. A literatura da delicadeza não é apenas um produto do 

olhar “que mapeia outros lugares”(p.9), mas uma expressão do “gosto pelo ritmo das frases, 

pelos sons das palavras, pelas nuances de pontuação, pela precisão dos cortes”131.   

Colado a esse realismo que quer libertar o olhar da ditadura do superficial, 

chamando a atenção para as “pequenas desimportâncias”(p.136), nasce uma sublimidade às 

avessas, quase dessublimante, já que surge do menor. Esse realismo sublime ganha uma 

primeira função: aparece sempre para contrabalançar uma atmosfera de sofisticação que 

permeia as tramas dos romances de Adriana Lisboa: Música erudita e cantiga infantil,  

Monteverdi e Sapo Cururu.  Uma outra característica dessa sublimidade descritiva diz 

respeito a inusitadas observações, pequenas digressões que surpreendem pelo ‘fora de 

lugar’, mas ganham um sentido se as localizarmos no interior do trama. A atenção às 

                                                
130 LISBOA, A. Entrevista concedida a Rogério Pereira para o jornal Rascunho. Retirada do site 
http://tudoparana.globo.com/rascunho/rogerio/n-350.html. Edição de fevereiro de 2004. 
  
131 LISBOA, A. Entrevista concedida a Renata de Albuquerque para o site capitu.com 
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banalidades que forjam distraidamente o cotidiano (“Deu descarga no vaso sanitário e ficou 

olhando aquele líquido azul perfumado descer junto com a água num redemoinho”132) atua 

como um suplemento da descrição de um acontecimento importante que ganha em leveza e 

desdramatização pela companhia de um elemento banal, menor, que dessacraliza o 

momento maior. A função suplementar dessas digressões ganha o primeiro plano porque, 

tal como Auerbach observava a respeito do texto épico de Homero, essas interpolações não 

retêm a tensão para o desenlace, mas distendem o momento denso da narrativa. O desvio de 

olhar de Clarice que encontra o vôo leve de uma borboleta no momento exato em que 

Maria Inês empurra seu pai pelo abismo da pedreira, pode servir como exemplo desse 

realismo sublime que condensa delicadeza e leveza. Ou então a fixação do foco narrativo 

na faca Olfa e na velha mesa em que estava gravada a mais banal das declarações de amor 

de desconhecidos no momento em que Clarice decide-se pelo suicídio.  

A agudeza descritiva não está sob a coação da verossimilhança, sua precisão e 

intensidade são paradoxalmente acentuadas pelo efeito de relaxamento que provocam na 

cadência narrativa, através do desvio do olhar para os detalhes que compõem a cena 

principal. Assim, a descrição minuciosa dos detalhes da roupa que Clarice prepara para 

vestir no dia que seria o de seu estupro desperta o sentimento do sublime ( ainda que seja 

um deleite aterrorizado de um leitor que já sabe) porque atrasa, retarda o momento em que 

a narrativa vai ser igualmente minuciosa na descrição da cena de violência sexual, 

depurando seu peso às custas das “delicadezas de filigranas”(p.28). 

Ao mesmo tempo em que as narrativas podem ser consideradas enoveladas, seja 

pela estratégia digressiva em Os Fios da Memória, seja pelos avanços e recuos temporais 

em Sinfonia em Branco, a história é tramada pelo alinhavo do que ficou disperso e apenas 

entrevisto. O fim tem a estrutura tradicional de desenlace “todas as coisas estavam 

desembocando naquele lugar naquele momento”133, às vezes, arriscando-se à redundância 

de contar o que já se tornara claro. A “arrumação” tradicional do enredo pode significar 

uma certa condescendência com o leitor, mas também uma armadilha para os distraídos. A 

lentidão com que o texto é urdido é uma experiência que exige a cumplicidade do leitor 

                                                
132 LISBOA, A. Sinfonia em Branco. Rocco, R.J., 2001, p. 77. 
133 Idem, ibidem.p. 209. 
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para além da mera curiosidade sobre o final da história ou o desenrolar dos acontecimentos. 

Assim, contar a história não diz o que a história é.  

Talvez em Sinfonia em Branco se faça mais evidente uma 

“anacronia...delicadamente mordaz”(p.111), assumida ora pela onisciência do narrador, ora 

pelo desprezo de Clarice pelo modo de vida sofisticado de Maria Inês em seu apartamento 

no Alto Leblon. Se mantivermos a acepção para anacronia que tomamos aqui para os 

comentários a respeito do primeiro romance de Adriana Lisboa, o diálogo do passado com 

o presente, uma característica das duas narrativas, é mais equilibrado em Sinfonia em 

Branco já que este é mais generoso com a presença da atualidade, no sentido de beliscar 

temas muitos contemporâneos (abuso sexual de menores, homossexualismo, menores 

abandonados). Embora essa maior atenção ao entorno atual acentue o que já se insinuava 

no primeiro livro (uma observação em negativo do universo artificial da classe média alta, 

mergulhada em cremes importados, viagens internacionais),  o tom crítico jamais se exalta 

“abrindo mão da faculdade de ser contrária”(p.80). Sua crítica ao artificialismo das 

condutas e aos fetichismos mercadológicos é apenas subliminar, sem levantar nenhuma 

bandeira, preferindo a estratégia da mordida delicada da anacronia.  

 Um Beijo de Colombina desdobra a poesia do menor que caracteriza a póetica de 

Bandeira. Cada um dos capítulos do romance, além de ganhar os títulos de poemas do autor 

modernista, entremeia à prosa versos de suas composições. Mas é a visão de mundo 

bandeiriana (uma Weltanschauung do beco) que está impregnada na atmosfera da narrativa. 

A história tenta dar conta de uma certeza quase dúvida do narrador a respeito do 

afogamento de Teresa nas águas do mar de Mangaratiba. Brincando com a perspectiva 

especular e metaliterária, o romance faz de Teresa uma jovem revelação da literatura 

contemporânea que ganha prêmios, começa a ter seu talento reconhecido e pretende 

escrever o próximo livro baseado em poemas de Manuel Bandeira. O narrador, apaixonado, 

tenta reconstruir a memória dos detalhes vividos com Teresa durante os últimos oito meses. 

A estruturação reiterativa da narração que avança “unindo os detalhes”(p.42) através 

da memória acumulativa do olhar contemplativo está fundamentada em um “segredo-

pevide”. O narrador, impulsionado pela suspeita de algo que só é revelado ao leitor no final, 

encontra nesse segredo um álibi que é a condição mesma do estilo propenso a divagações. 
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Assim, manter a perspectiva do incontado abre espaço para contar com todo vagar, através 

de “inumeráveis circunlóquios”134.  

As pequenas pevides lançadas ao leitor ao longo da história fazem brotar segredos 

no “momento fugaz da unidade”135, guardados apenas para os últimos capítulos. Estes 

abrem a possibilidade de multiplicação dos fios conclusivos, insinuando uma 

desacomodação da perspectiva ficcional do romance, (João escreve-vive sua história - ou 

será que apenas finge que o faz ? Teresa tranforma João em personagem ou esse é apenas o 

‘gran finale’ imaginado pelo narrador para a história?), que se rearranja em uma 

indecidibilidade incapaz de ser solapada pela unidade fugaz. O leitor é colocado em xeque:  

“Como foi que só agora descobriram. Como foi que eu me cerquei de nomes, ocupações, 

diplomas, oratória, opção sexual, salário, e cheguei a acreditar que tudo era para valer. Que 

as coisas tinham consistência.”(p.129) 

A mesma memória que funciona como mola propulsora do vagar narrativo investe-

se do olhar espraiado sobre as coisas menores. A atenção dada pelo narrador aos detalhes 

parece ter a intenção de desentranhar a poesia do banal, seguindo a lição de Bandeira: “eu 

aprendi a mudar o foco e encontrar a beleza que está nas frestas deste mundo”(p.53). 

Assim, o logotipo em alto relevo no fundo de um copo quer “destapar os olhos”(p.110) para 

a existência do pequeno. Como a mão de alguém desconhecido apoiada sobre o banco de 

um carro, apenas vislumbrada numa manhã de sol no Catete, torna-se memorável por 

capturar um momento do “fluxo do olhar”(p.79). Através da estética do sublime do menor, 

do elogio ao punctum, trata-se de pôr em relevo o que está implícito. A simplicidade 

sublime transforma o exercício do despojamento, da “evocação de imagens visuais, nítidas, 

incisivas”136 em uma estratégia de liberação do inconsciente ótico. 

 Benjamin utiliza a expressão inconsciente ótico como correlata do inconsciente 

pulsional da psicanálise pela primeira vez no ensaio “Pequena história da Fotografia”. 

Considerando inadequadas as teorizações que tentavam fetichizar a fotografia como arte, 

assegurando a ela um lugar histórico ao lado da pintura, a partir da negação do seu caráter 

                                                
134 Essa característica é, segundo Calvino, a base do valor contraposto à rapidez: “ Escrita propensa a 
divagações...a perder o fio do relato para reencontrá-lo ao fim de inumeráveis circunlóquios”, p.59. 
135 BANDEIRA, Manuel. Estrela da Vida Inteira. Poesias Reunidas. 2 ed. Livraria José Olympio Editora. Rio 
de Janeiro, 1970. Verso do poema “Unidade”, do livro Belo Belo, p.201. 
136 CALVINO, I. Seis Propostas para o Próximo Milênio: lições americanas. (trad. Ivo Barroso), S.P., Cia 
das Letras, 1990. p.71. 
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essencialmente técnico para submetê-la como produto de um gênio fotógrafo tomado de 

inspiração divina, Benjamin reverte esses argumentos e observa que a técnica pode 

produzir magia. Mesmo aceitando que a estética do retrato, dominante nos primórdios da 

fotografia, à medida que seus modelos tornavam-se anônimos com a passagem do tempo, 

tende a sacralizar o talento artístico do fotógrafo, Benjamin vê nesses instantâneos algo 

mais: “ Mas na fotografia surge algo de estranho e de novo: na vendedora de peixes de New 

Haven, olhando o chão com um recato tão displicente e tão sedutor, preserva-se algo que 

não se reduz ao gênio artístico do fotógrafo Hill, algo que não pode ser silenciado, que 

reclama com insistência o nome daquela que viveu ali, que também na foto é real, e que 

não quer extinguir-se na ‘arte’”137. Benjamin defende que a fotografia como um produto 

dependente inteiramente da técnica transforma a percepção e desrecalca o acaso capturado 

pela objetiva. Os recursos da técnica fotográfica teriam, dessa forma, a capacidade de 

revelar um inconsciente ótico, “mundos de imagens habitando as coisas mais minúsculas”. 

Benjamin retoma o conceito no ensaio “ A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica”, entendendo que a nova estética do cinema passa pelos mesmos percalços 

enfrentados pela fotografia. Correndo o risco de ser auratizado com os valores tradicionais 

da ‘arte’, o cinema deixaria de ser investigado como o espaço provocador da experiência 

receptiva mais adequada ao inconsciente ótico: “Através...de sua ênfase sobre pormenores 

ocultos dos objetos que nos são familiares, e de sua investigação dos ambientes mais 

vulgares...o cinema faz-nos vislumbrar...os mil condicionamentos que determinam nossa 

existência.” O desrecalque dessas dimensões tornadas possíveis pela técnica da fotografia e 

do cinema seria responsável pela perda da aura dos objetos. Citando Atget como precursor 

de um “modo incomparável de abrir-se às coisas, com o máximo de precisão”, Benjamin 

afirma que a fotografia convencional foi subvertida pelo desvio “das grandes vistas e dos 

lugares característicos” empreendido pelo fotógrafo. A partir desse novo olhar sobre os 

espaços desauratizados, a fotografia “liberta para o olhar politicamente educado o espaço 

em que toda intimidade cede lugar à iluminação dos pormenores”. 

 Algo dessa nova condição do olhar pode ser associada ao punctum barthesiano.  

 

                                                
137 BENJAMIM, W. “Pequena história da fotografia” in: Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaio sobre a 
Literatura e História da Cultura. Obras Escolhidas. Volume I. Trad. S.P.Rouanet. 5. ed. Editora Brasiliense., 
1993, p.93. 
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À procura de um método que pudesse organizar os sentimentos despertados por 

algumas fotos caras a si, Barthes nomeia dois elementos que cruzam o seu olhar de 

espectador de fotografias. A fim de tentar harmonizar os impulsos contraditórios da prática 

descritiva do enquadramento fotográfico e da aventura da afetividade a que cada foto o 

lançava, Barthes refere-se aos termos latinos, studium e punctum. Enquanto o primeiro diz 

respeito ao interesse cultural que a cena enquadrada pela objetiva do fotógrafo suscita no 

observador, “une sorte d’investissement général, empressé, certes, mais sans acuité 

particulière”138, o punctum desperta afetos e, nesse sentido, faz fracassar o studium. O 

punctum é o detalhe que parte de um ponto contigente da foto e fere o olhar do espectador. 

A conotação intelectual do studium torna preguiçosos os afetos e secundário o gosto, já o 

punctum perturba, libera detalhes e, apesar de provocar uma ferida no olhar, não tem 

relação com o choque. Segundo Barthes, o punctum nunca está presente nas fotos chocantes 

já que a matéria própria delas é a surpresa, a captura de uma proeza que implica contorsões 

técnicas. Enquanto o punctum surpreende pela sua explicitude implícita (“ce que j’ajoute à 

la photo et qui cependant y est déjà”, 1147), está presente na foto e pode ser visto, mas 

pede para ser olhado, reclama o desvio do olhar na direção do desimportante: “ Le 

‘n’importe quoi’ devient alors le comble sophistiqué de la valeur” (Barthes, 1131). O 

punctum surpreende pela intempestividade de fazer o pequeno conter o maior. O detalhe 

que salta da unidade da foto. Comentando uma foto de 1882, o retrato de Brazza por Nadar, 

Barthes diz que o punctum dessa foto não está na mão que um dos jovens marinheiros apóia 

sobre a perna de Brazza, extravagantemente provocadora, mas nos braços cruzados do 

outro jovem. O inexplicável da atenção capturada nesse ponto faz parte do silêncio com que 

este se impõe ao olhar, garantindo sua fixação na memória. A discrição, o descentramento, 

sua virtualidade presente são inerentes ao punctum. Para ser ferido pelo punctum é 

necessário predispor os sentidos para a dispersão, ser capaz de exercitar um olhar fora de 

foco, desconcentrado da totalidade da imagem, “le punctum est alors une sorte de hors-

champ subtil” (Barthes, 1147).  

O que ambos os conceitos parecem compartilhar é a possibilidade de um outro olhar 

voltado para as desimportâncias que atua em contra fluxo das imagens majestosas ou 

                                                
138 BARTHES, Roland.La Chambre Claire. Ouevres Complètes. Tome III. 1974-1980. Édition établie et 
présentée par Éric Marty. Éditions du Seuil, 1995. p.1126. 



 131 

exóticas, reivindicando uma experiência perceptiva do mínimo. Ainda que para o autor 

francês essa “saudável alienação” pelo que está implícito nas imagens e é desreificado pela 

objetiva da câmera clara esteja associada a uma aventura sensível, afetiva, sublime, 

enquanto para Benjamin ela seja encarada como uma condição de possibilidade para expor 

ao homem seus inúmeros condicionamentos, sociais, culturais, políticos. 

 Essa vocação anti-espetacular voltada para as desimportâncias é que parece 

fundamentar a literatura da delicadeza. O mal estar experimentado com a seqüência 

ininterrupta de imagens empenha-se na tentativa de fazer vigorar um ritmo dissoluto, 

provocar uma rachadura à imediaticidade, à instantaneidade, à superficialidade de todas as 

coisas, tentando fazer valer os “prazeres do retardamento”139. Através da inadequação à 

homogeneidade de gostos, condutas, pensamentos constitui-se uma estratégia de guerra que 

não tem o desejo de “escrever nada em maiúsculas”140. Se se entender que a performance 

kúnico-cínica dos textos de Mirisola faz a crítica de uma sociedade regozijante e feliz com 

a alienação, fica claro como as estratégias são distintas. A literatura do entrave quer o grito, 

o transbordamento de todos os sentidos, o excesso, ao mesmo tempo esmaltes Marú, Show 

do Milhão e referências a Borges. A literatura da delicadeza quer desentranhar do olho do 

furacão o silêncio, “um ponto cego na confusão”141. E ainda que apareçam aqui e ali 

referência aos esmaltes Rebu, às loções anti-rugas L’Oreal Plenitude Futur-e, essa crítica à 

“indústria do belo”142 artificial pauta-se sempre pela elegância, repudia a agressividade e 

“se mantém pela sugestão de alumbramento”143.  O silêncio em minúsculas dessa crítica é 

uma opção de estilo. Em Um Beijo de Colombina há um episódio emblemático. Ao 

conhecer a papelaria do bairro, onde recorria quando precisava tirar xerox de alguma coisa 

para Teresa, o narrador percorre o olhar escrutinador pelas “mercadorias cansadas 

distribuídas pelas prateleiras” (p.20) e lembra-se da sensação de estranheza que lhe causava 

toda a variedade de serviços que a “supercopiadora do shopping, refrigerada e poderosa” 

                                                
139 CALVINO, I. . Seis Propostas para o Próximo Milênio: lições americanas. (trad. Ivo Barroso), S.P., Cia 
das Letras, 1990 p.59 
140 LISBOA, A. Um Beijo de Colombina. Rio de Janeiro. Rocco, 2003. p.26 
141 idem, ibidem, p.121. 
142 MOUTINHO, Marcelo. “A beleza triste de um quase nada perdido na memória”. Resenha de Um Beijo de 
Colombina publicada no Caderno Idéias em 24/JAN/2004, retirada do site 
http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/cadernos/ideias/2004/01/23/joride20040123009.html 
 
143 ARRIGUCCI, Davi. A Poesia de Manuel Bandeira. Humildade, Paixão e Morte. São Paulo. Cia das 
Letras, 1990. p. 39 
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(p.20) oferecia. Cercada pelo tráfego feroz, pelos rugidos do caos urbano, a copiadora do 

bairro “em seu posto de coisa defasada, em seu anti-backlight e anti-laser films”(p.21), 

serve como metáfora do estilo defendido pela literatura da delicadeza que cria uma brecha, 

uma vereda na literatura contemporânea e defende a delicadeza de continuar “existindo 

pequeno”(p.62).  
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3.3 Um tempo para a memória 

Michel Laub 
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Para Robbe-Grillet, representante da última vanguarda literária do século passado, 

as noções tradicionais de construção de personagem e história foram consideradas 

ultrapassadas pela estética do Nouveau Roman144. Segundo o crítico-romancista, o 

investimento na composição de um tipo caracterizado com uma genealogia sólida, bem 

delineado através de traços físicos e psicológicos, capaz de por si só fundamentar o enredo 

com suas características de herói, deve ser considerado obsoleto em plena era de derrocada 

do sujeito. Já as histórias deixariam de lado a preocupação com as peripécias mirabolantes, 

as articulações com os nós e desenlaces da intriga, para lançarem-se à pergunta sobre a 

possibilidade mesma de continuar contando, através da “pesquisa de novas estruturas da 

narrativa”. Segundo Robbe-Grillet, o novo romance caracteriza-se por apostar em um 

“movimento do estilo” capaz de superar a desintegração das experiências passíveis de 

serem contadas: “Contar tornou-se literalmente impossível”. 

Quem se depara com os romances de Michel Laub145 vai se reencontrar com boas 

histórias e personagens que contam. Ainda que as intrigas tenham como marca a 

simplicidade, o imbroglio mínimo que dispara a fala-escrita e desperta a atenção de quem 

ouve-lê, desprezando o acontecimento grandioso e os finais apoteóticos, elas apostam na 

elaboração de um fio narrativo desenrolado por um narrador-personagem habilidoso sempre 

preocupado em recuperar memórias. Desdenhando experimentalismos, Laub recupera uma 

estrutura narrativa que se assemelha à dos velhos contadores, cujo único imperativo é a 

mobilização para contar uma experiência. A opção por resgatar as histórias é correlata do 

investimento em personagens que, deseroicizados e anônimos, são compelidos a (se) 

contar. Assim, o “movimento do estilo” que se desvenda aqui é o do elogio à delicadeza, a 

uma distensão temporal que exige um fluxo de leitura desproporcional à relativa brevidade 

                                                
144 ROBBE-GRILLET, Alain. Por um Novo Romance. Ensaios sobre uma Literatura do Olhar nos Tempos 
da Reificação. Ed. Documentos. São Paulo, 1969.  
145 Vale a pena um auto-retrato do autor: “Meu currículo é breve: nasci em Porto Alegre (1973), formei-me 
em direito (UFRGS) e estudei jornalismo (não completei o curso: um dia completo). Fui advogado durante 
um curto período e me mudei para São Paulo para ser editor de livros e cinema da Bravo. Antes, no 
jornalismo, escrevi por dois anos para as revistas Carta Capital e República, além de outras publicações.” 
Retirado do site www.geocities.com/SoHo/Lofts/1418/michel.htm - 
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de páginas dos romances, a uma atenção absorta do leitor para o romance enquanto distrai-

se do seu mundo. 

A principal tensão estruturadora dos romances está fundamentada na compulsão de 

contar e naquele algo que apesar de toda a vontade e esforço, permanece indizível. 

Embora a simplicidade das tramas seja anunciada em sua crueza banal desde o 

ínicio (é assim em Música Anterior desde a primeira frase: “Minha mulher não conseguiu 

ter filhos”), esse senso do comum é desviado para algo que parece traduzir uma estranha 

familiaridade nunca diretamente tratada: “ não é bem disso que estamos falando”( Longe da 

Água, 9). Esse contorno ex-cêntrico da trama está fundamentado em uma vontade de contar 

tudo valendo-se da memória.  

Música Anterior, primeiro romance de Michel Laub, trata de uma história de família 

recuperada a partir do momento em que o narrador descobre-se estéril e, no mesmo dia, 

condena Luciano à cadeia, por um suposto abuso de menores, mesmo sem provas. O 

movimento da narrativa oscila entre a impotência para contar à mulher sobre o resultado do 

exame que afastava definitivamente a possibilidade de filhos para o casal e a história 

imaginada pelo narrador acerca da infância e dos hábitos cotidianos de Luciano a fim de 

corroborar seu veredito. É como se sob a simplicidade superficial do enredo pulsasse uma 

latência que não gera profundidade e está colada à fina banalidade dos fatos. Entremeado a 

esses desenvolvimentos, um outro fio se tece e arma a arquitetura familiar do narrador, a 

infância sem a mãe, o pai ausente, sua inveja subliminar da vida bem sucedida levada pelo 

irmão. Há uma outra história sussurada enquanto a narrativa se confessa. É por isso que 

quando o narrador vai até o consultório do irmão para falar sobre a sua esterilidade é ele 

quem acaba ouvindo uma história. 

A intriga especializa-se em armar e desarmar pequenos suspenses que 

desdramatizam as emoções lembradas. Assim, pensando na melhor maneira de comunicar à 

mulher o resultado do exame, o narrador rejeita qualquer encenação e desvia-se da 

revelação mantendo com ela o mais comezinho dos diálogos. 

A narrativa cuidadosa espraia-se em detalhes a fim de solidificar as lembranças, 

evitar os lapsos, reconstruir as cenas com exatidão. Os detalhes servem para corroborar 

uma memória que quer se esgotar no relato, “contar tudo”, diz o narrador. A maneira 

compulsiva como os personagens familiares vão se apresentando à trama e assumindo seus 
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lugares nela e as pequenas minúcias descritivas (um quadro pendurado na parede do 

consultório, a habilidade em quebrar ovos, o “banheiro ...com tapete antiderrapante, coberto 

de ventosas, dentro do boxe”, Música..., 64) realçam o punctum, o segredo-trauma que se 

mostra-esconde: “Os gestos mecânicos [ou o desvio do olhar para os pequenos detalhes] 

camuflam os verdadeiros problemas, que reverberam noutra parte, com novos 

interlocutores, em termos inesperados”.146 

 Apesar de tratar de temas facilmente apropriáveis por manuais de auto-ajuda 

(esterilidade masculina, insatisfação com o casamento, culpa, inveja...), a narrativa 

mantém-se alerta para rejeitar didatismos, evitando tirar “lições do sofrimento, como 

alguém que lista virtudes e créditos decorridos de uma experiência difícil”(p.107). 

Seguindo uma indicação do próprio narrador, que acostumou-se a mudar o final das 

histórias que seu pai lhe contava, a narrativa suspeita de que seu desenlace possa sugerir 

uma moral cristã à maneira de crime e castigo (a esterilidade do narrador seria, nesse caso, 

a pena adequada ao modo como tratou o irmão durante toda a vida, culpando-o pela morte 

da mãe que morrera no parto) e decide que é possível ouvir uma outra melodia, anterior às 

lembranças há pouco contadas, insinuando que, talvez, “as coisas podem começar a ser 

diferentes”(p.108). 

 

 Longe da Água é sustentado pelo mesmo arcabouço do romance anterior. Também 

aqui trata-se de um narrador anônimo que mantém um segredo e o desfia através da 

memória. O jogo com os recuos e avanços temporais, caracterizados pelos títulos de cada 

uma das partes do romance, sustenta o movimento empreendido pelo enredo na 

proximidade/distanciamento com a revelação do segredo.  Sem nenhuma pressa, a história 

se conta aos pouquinhos e não hesita em voltar e repetir. É como se a trama se desenredasse 

através de módulos que se desdobram uns dos outros: quando parece que um módulo está 

esgotado, uma nova coda reativa a máquina de contar e acrescenta um pequeno 

acontecimento que motiva as repetições, agora acrescidas de novos detalhes que fazem a 

narrativa deslizar: “Até me constranjo em voltar ao assunto, talvez seja um tanto monótono, 

um tanto infantil, mas inevitável se me proponho a dar a minha versão”(Longe...,p.94). 

                                                
146 DAMAZIO, Reynaldo. Resenha de Música Anterior publicada na Revista Cult 51, outubro de 2001. p.38-
39. 
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A memória a ser resgatada desta vez diz respeito à adolescência do narrador, às 

primeiras amizades, às conquistas amorosas, sua iniciação sexual. Aqui, mais uma vez, em 

meio à banalidade dos temas permanece ativa uma lembrança traumática aos poucos 

revelada de maneira parcimoniosa por uma narração que não pretende espetacularizar as 

revelações: “O que essas pessoas não entendem é que você não pode revelar o que elas 

realmente gostariam de saber”(Longe..., p. 47). 

Se é impossível esquecer, quem conta se esforça por detalhar a lembrança, 

escarafunchar afetos, desembotar sentidos. Em Longe da Água, como em Música Anterior, 

também anuncia-se um segredo que é confessado. Apesar disso, permanece sempre um 

rastro de inconfessável, alguma suspeita de algo que está se passando, mas é apenas 

levemente sugerido.  

Tudo começa com a morte de Jaime por afogamento e a indecisão do narrador em 

prestar socorro. Por trás da omissão, outras confissões surgem: a inveja do amigo,  de seu 

carisma, de sua fama de conquistador de meninas,  de seu porte atlético. Tudo poderia ter 

sido justificado como uma atitude impensada e adolescente, sem maiores conseqüências, se 

o narrador não tivesse beijado Laura que havia sido namorada de Jaime e, anos mais tarde, 

a tivesse reencontrado e se casado com ela. O presente da narrativa vai adiando o momento 

em que essas duas pontas da memória se juntam (“já falo detidamente sobre esse dia”-

Longe...,p.57). A necessidade de voltar advém do choque provocado por um acontecimento 

que não termina com a confissão da culpa: “Eu estou novamente triste porque chegou a 

hora de mostrar que a história não termina assim”(Longe...,102). À medida que esse final 

vai se aproximando, a narrativa demora-se em contar os detalhes da vida feliz, bem 

sucedida, financeiramente estável do casal até o acontecimento final: Laura morre em um 

acidente de trânsito.  

Toda a minúcia e os muitos detalhes com que a narrativa se conta não são 

suficientes para garantir a clareza total e é disso que o narrador zomba: “Eu posso dar todos 

os detalhes, senão fui claro ainda, mas não é para isso que me propus a falar!”(Longe..., 

p.113). A moral que subrepticiamente impregna a atmosfera do romance é a de que os 

mínimos gestos do passado se perpetuam no presente, não apenas como recordação 

perigosa, daninha, mas através da influência que exercem sobre decisões que definirão a 

história de uma vida. 
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Conforme assinalamos na introdução, se há uma característica comum aos autores 

que começaram uma carreira literária na última década é justamente a dificuldade de poder 

identificá-los em uma ‘geração’, pois embora possamos apontar algumas semelhanças entre 

a escrita de Laub e Adriana Lisboa, por exemplo, cada um deles preserva uma autonomia 

que resiste a filiações antigas ou atuais: “O mundo interior de quem escreve é tão individual 

quanto o DNA"147. Apesar disso, é possível destacar algumas características comuns a um 

estilo que não chega a ser propriamente de um único autor, mas pode servir para configurar 

a vertente que estamos chamando de literatura da delicadeza. E embora já se tenha 

afirmado que falta estilo à nova safra de escritores148 e muitos deles façam dessa ausência 

mesma uma qualidade de estilo149, pode-se perceber que, no caso da vertente da delicadeza, 

os autores escrevem “uma ficção indiferente aos cânones e primazias de seu tempo, que 

parece ter sido escrita só por pelo prazer de escrever”150.  

O ‘estilo’ de Laub, que não pretende dizer nada grandioso, investe no detalhamento 

do perfil psicológico de seus narradores-personagens, na contenção das emoções, na 

economia descritiva que pinça os detalhes para dizer apenas o necessário, no burilamento 

de cada sonoridade. Se falávamos em um realismo sublime que a prosa de Adriana Lisboa 

ressaltava, aqui o realismo dos pequenos detalhes (um carnê a ser pago retirado da internet, 

as vantagens de bicicletas sem marchas, o retorno rodoviário adequado para evitar o 

caminho mais longo de volta à casa) projeta um sublime que materializa certa 

inconsistência narrativa, indissociável da concretude das descrições, de sua máxima 

precisão e economia, da lembrança de tudo. Os detalhes tentam cobrir os vazios 

impossíveis de serem preenchidos, os lapsos e esquecimentos e outras versões para a 

mesma história que continuam existindo e que se multiplicarão através dos diferentes 

efeitos de leitura provocados nos leitores. 

                                                
147 Entrevista de Michel Laub para o site -http://www.reator.org/livros/30laub.htm 
 
148“parece que é o mesmo livro que está sendo escrito por todos”. SANTIAGO, S. “A nova ficção brasileira”, 
in Revista Veredas on line, ed.69, no site www.cultura-e.com.br em set.2001. 
149 "Minha maior ambição é não ter estilo”, Ronaldo Bressane citado por José Castelo no artigo “Dissonância 
e atrito” escrito para a Revista Bravo! em janeiro de 2003. Retirado do site 
http://planeta.terra.com.br/arte/dentesguardados/ldm/clip_bravo.html 
150 CASTELO, José. “Dissonância e atrito” in: Revista Bravo!, janeiro de 2003. Retirado do site 
http://planeta.terra.com.br/arte/dentesguardados/ldm/clip_bravo.html. 
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É mesmo esse corpus de características que torna possível a essa vertente 

estabelecer um refluxo em relação à literatura do entrave: “Laub alinha-se com aqueles que 

guardam distância do hiper-realismo, privilegiando uma escrita sóbria que não faz 

concessões ao coloquialismo excessivo, à linguagem chula e à escatologia”151. 

A leveza extraída da articulação entre o contar e o ocultar, o realismo que sublima o 

indizível, a exatidão do “esforço das palavras para dar conta, com a maior precisão 

possível, do aspecto sensível das coisas”152, o retorno à memória que ajusta pacientemente 

uma contemporaneidade apressada ao ritmo do passado não significam uma negação do 

presente, mas uma outra forma de sintonia com o contemporâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
151FACCIOLI, Luis Paulo. “ O Testemunho da água”.  Resenha de Longe da Água publicada no Jornal 
Rascunho, retirada do site http://tudoparana.globo.com/rascunho/resenhas/n-353.html 
152CALVINO, Ítalo. Seis Propostas para o Próximo Milênio. Lições Americanas. Trad. Ivo Barroso. 4 
reimpressão. São Paulo, Cia das Letras, 1990. p.88. 
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3.4 Elegância cruel 

Juan José Becerra 
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A prosa argentina também é tocada pela delicadeza e encontra na memória um 

operador capaz de ativar a atenção aos sentidos e às minúcias. Embora a questão da 

memória seja a dominante para a literatura argentina contemporânea, essa recuperação do 

passado, como veremos no capítulo seguinte, é predominantemente política, envolvendo 

acontecimentos históricos e traumáticos para o país. No entanto, há uma brecha para a 

recuperação dos afetos, para o deslindar de uma memória afetiva.  
Juan José Becerra parece estabelecer como matriz do seu próprio texto um 

confronto com a questão da delicadeza. No entanto, por outro lado, podemos perceber uma 

resistência do texto em se estabilizar nesse horizonte de perspectivas. 

 Em Santo, quase nada acontece. O narrador mantém um tom de neutralidade na 

descrição do sofrimento de Santo depois de flagrar sua mulher com outro na cama. A 

história existe em função da obsessão em recuperar o exato instante do olhar que repousa 

sobre a cena da traição, tentando reconstruí-la minuciosamente. Santo desiste de uma 

viagem de negócios, volta para casa, presencia a relação sexual de sua mulher com um 

estranho, vai até a praia e lá permanece durante todo o tempo do relato revisando 

mentalmente o momento do flagrante da traição. E essa ordem dos acontecimentos pode 

apenas ser fisgada nas margens de um texto que mói e remói a lembrança que, embora 

recentíssima, parece remota e apagada.  

Toda a banalidade da história só não desliza para o cômico-patético graças à posição 

neutra do narrador que, embora compreendendo o ridículo do argumento, zela por uma 

economia textual que se concentra obsessivamente em reconstruir uma “imagen imposible 

de abolir”(Santo, p.8). 

 A reconstrução da memória de um instante pretende garantir a veracidade do que foi 

presenciado e ao mesmo tempo por sua fugacidade põe em xeque a realidade da visão. 

Nesse sentido, a memória é ao mesmo tempo aliada e inimiga. O testemunho precário que 

cabe em um piscar de olhos vale-se da memória para suplementar o que não coube no olhar 

e pode apenas ser imaginado. 

 A detalhada reconstrução da cena da infidelidade entrecortada pelas lembranças de 

seus momentos de intimidade com a mulher amada desinteressa-se dos afetos feridos, 

apesar do extremo sofrimento amoroso. Todo o jogo da narrativa consiste em contar a mais 

banal das histórias, as mais descabeladas das emoções através do máximo cálculo, da exata 
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precisão descritiva (“operaciones de complicada simultaneidad”, Santo, p.13). Assim, ao 

lado de certa transcendência masoquista, os afetos feridos perdem a primazia para a crueza 

descritiva de longas seqüências sobre posições sexuais: “porque al mismo tiempo pensaba 

que valía la pena no perder de vista el pedazo de carne que introducía en su boca poco a 

poco y poco a poco sacaba para evitar vómitos o ahogos”(Santo, p.8).   

 Ao lado da fragilidade emocional de Santo irrompem as cenas do mais intenso 

fragor sexual entre os amantes. A descrição minuciosa de felações e coitos anais quer ser 

uma provocação à delicada reação de Santo à traição, à sua paralisia, à banalidade da sua 

história. Em meio à elegância e à contenção, o desbordamento, ainda que a narrativa 

mantenha a mesma neutralidade descritiva. Aqui, a delicadeza é afrontada, conspurcada por 

uma crueza que não guarda nenhuma intenção espetacular. O enlevo com que Santo se 

detém a recuperar na memória os finos traços de sua mulher é quebrado pelo detalhe de 

uma afta que atrapalha uma performance sexual desejável: “Es una infección que Santo 

incorpora a la imagen con evidentes fines represivos” (Santo, p. 19). Há um humor 

refinado, um riso sarcástico do narrador que se diverte com a covardia e a vergonha do 

personagem cujo próprio nome é uma provocação. 

 O rigor descritivo das cenas de sexo e seus detalhes ( “un dedo grueso en el culo”) 

desencarnado da delicadeza não abdica da elegância. O tom neutro garante a anti-

espetacularização, barra o sublime, provoca um atrito com essa elegância, mas, ainda 

assim, alinha-se a ela. Sua condição de existência é garantida por essa disrupção. Por isso, 

identificávamos uma resistência do texto ao exercício da delicadeza. 

 Uma outra característica dessa elegância supõe um diálogo en abyme com a própria 

capacidade de a história contar tão pouco. O ritmo narrativo tem seu andamento emperrado 

pela fixação de Santo em recuperar pela memória um instante preciso. Considerações meta-

literárias são comuns e parecem querer lembrar ao leitor a condição ficcional do relato 

(Exemplos: o esclarecimento dado pelo narrador de que se fora Santo quem estivesse 

falando diretamente ao leitor por certo o faria “en un léxico más pobre, en secas oraciones 

unimembres de semianalfabeto”(Santo, p.18), os comentários autodefinidores de sua 

prosa). Essa lembrança quer manter o leitor na distância apropriada com o drama que se 

conta, precavendo-o das ingenuidades. O alerta está presente nos livros de Michel Laub que 

trazem sempre junto à ficha catalográfica, quase em tom de advertência, as seguintes frases: 
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“Os personagens e as situações desta obra são reais apenas no universo da ficção; não se 

referem a pessoas e fatos concretos, e sobre eles não emitem opinião”. Também servem 

como exemplo os diversos finais possíveis para Um Beijo de Colombina de Adriana Lisboa 

construído sobre a possibilidade de um livro escrito sobre outro(s) livro(s).  

 Acompanhar a história de Santo é acompanhar a história da própria construção do 

relato: ausência de episódios surpreendentes, destreza para a dilação, transformação do 

silêncio em comentário, aprimoramento dos detalhes. 

 O pequeno romance parece querer provar a possibilidade de contar uma história em 

silêncio: “Y si es él quien no sabe sería un disparate sostener la idea de que alguien fuera de 

él pueda almacenar, incluso expender, cualquier tipo de información”(Santo, p.122). 

 O segundo romance de Juan José Becerra, Atlántida, também tem como elemento 

estruturador a memória. Santo Rosales, abalado pelo término de seu casamento, tenta 

reconstruir uma convivência idílica com a mulher que acaba de abandoná-lo, imaginando 

um lugar paradisíaco em que os dois pudessem se reencontrar. A ausência de Elena aguça a 

atenção do protagonista para os ruídos da casa, para os detalhes domésticos e as 

trivialidades cotidianas: os recados na secretária eletrônica, o copo que se parte em mil 

pedaços e funciona como alegoria do momento da perda, disparador da memória. Memória 

que, nesse caso, é tanto retrospectiva, trabalhando para a reconstrução dos momentos 

vividos com Elena, quanto prospectiva, projetando para o futuro a possibilidade de 

reencontro, reconciliação com um outro amor. Reaparecem, em meio ao mais transcendente 

sonhar acordado de Rosales, as imagens nítidas e incisivas dos momentos de intimidade do 

antigo casal – “una voz contraria al ritmo de los verbos”(Atlántida, p.22). 

 A curiosidade pelos detalhes é tributária de uma atitude contemplativa que se 

distende em um outra cadência porque “desea una pausa en ese tiempo que se desliza 

velozmente”(Atlántida, p. 42). Assistindo à tevê, Rosales quer evitar o zapping que simula 

a simultaneidade e comprime o tempo para deter-se em um mínimo punctum de uma 

imagem de telejornal: a matrícula do avião que transporta o corpo de Lady Di. Os 

elementos do mundo exterior (a morte da princesa, o assassinato de um político) deixam 

apenas entrever um laivo de atualidade na anacronia finamente trabalhada pela memória. A 

postura contemplativa quer revelar ângulos inesperados de visão, captar a complexidade 

que surge do simples. O relato funciona a partir de uma economia do detalhe que rejeita a 
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mirada panorâmica (“ observa el panorama con la intención de ir de un simple registro de 

conjunto al detalle que el conjunto disfraza como una parte más del todo” - Atlántida, p. 

116) e investe em uma duração contemplativa. 

 A necessidade de aproximar o olhar das miudezas é uma espécie de prevenção 

contra o esquecimento, par constante da recordação. A precisão quer driblar a incompletude 

de uma memória necessariamente precária. As descrições das trivialidades funcionam como 

truques mnemotécnicos para fixar as recordações dos momentos vividos com Elena e ao 

mesmo tempo desdramatizam a dor da perda. 

 Não se trata de um preciosismo lingüístico que pretende recuperar qualquer 

beletrismo. Os cuidados com a exatidão descritiva são, nos dizeres de Barthes, um “artefato 

lexicográfico”153 que descarta a mera habilidade retórica para transformar-se em um 

procedimento estilístico fundamental à construção do relato.  

 As frases longamente construídas, as digressões e circunlóquios que tensionam a 

narrativa entre a dilação e a monotonia não prevêem nenhuma aventura surpreendente, mas 

treinam o olhar para o deleite com uma narração que arrisca-se à dissonância com a 

espetacularização do presente, efetuando uma “subversão sutil, aquela que não se interessa 

diretamente pela destruição, esquiva o paradigma e procura um outro termo”154.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
153 BARTHES, R. O Prazer do Texto. 4 edição. São Paulo. Ed. Perspectiva, 1996. p.37 
154 BARTHES, R. O Prazer do Texto. 4 edição. São Paulo. Ed. Perspectiva, 1996. p.71 
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3.5 Literatura do segredo 
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“Hay en literatura...una posibilidad de decirlo todo sin tocar el secreto”. 

Derrida, Cómo no hablar. 

 

A palavra segredo é muito comum no corpus selecionado para análise da literatura 

da delicadeza. Há o “segredo-pevide” de Um Beijo de Colombina, as reticências que adiam 

revelações em Sinfonia em Branco, o medo de que se descubra o que ficou de não dito na 

tagarelice dos narradores dos romances de Michel Laub, o silêncio eloqüente de um 

segredo de polichinelo em Santo do argentino Juan José Becerra.  

As narrativas jogam com a possibilidade de manter em suspenso um segredo 

adotando a estratégia de não esconder nada, sendo capaz de despertar no leitor a intuição de 

que há algo de não contado por mais que o enredo se esforce pela transparência: “le 

lecteur...il se demande s’il lit bien ce qu’il lit”155. Afinal, quem é o narrador de Um Beijo de 

Colombina? O segredo, a um só tempo, guardado e exposto, está apenas concentrado no 

desaparecimento de Teresa? Qual é o tema determinante para o desenrolar da narrativa de 

Música Anterior? A esterilidade do narrador? A culpa pela condenação de um inocente? Ou 

algo que apenas toca todos esses fios que se entrecruzam e sugerem uma “explicitación 

insuficientemente temática”156? 

A desconfiança do leitor com um segredo posto aos olhos de todos sugere algo 

ainda não contado, ou melhor, já contado pelo que não foi dito, que paira no ar, nas 

entrelinhas, nos vazios do texto. Ainda que as histórias tenham a marca do despojamento, 

da economia, da simplicidade, elas pretendem esgotar o que têm a contar (“Procurei não 

esconder detalhes e busquei a forma mais clara possível”157). E a suspeita de que, apesar da 

clareza, algo permanece incontado é responsável por um leve alçar de sobrancelhas que faz 

voltar as páginas da leitura, já que as revelações não produzem qualquer alarde. Assim, 

ficamos sabendo que Teresa forjou seu desaparecimento ( Um Beijo...), que o juiz vingou 

sua esterilidade condenando um inocente (Música Anterior), que em Longe da Água o 

                                                
155 DERRIDA, Jacques. Donner la Mort. Paris, Galilée, 1999.p.176. 
156 DERRIDA, Jacques. “La ofrenda oblicua”. Traducción de Jorge Panesi, material de la cátedra: Teoría y 
análisis literario “C”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. [Passions, Paris, Galilée, 
1993.] Retirado do site: http://personales.ciudad.com.ar/Derrida/textos.htm 
 
157 LAUB, Michel. Música Anterior. São Paulo, Companhia das Letras, 2001, p.89. 
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narrador hesitou em socorrer do afogamento seu melhor amigo e que o patético da situação 

de Santo que ronda a história concentra-se na vergonha em revelar a traição da esposa. Mas 

apesar de todas essas certezas, “tout est livré à l’avenir d’un ‘peut-être’”158.  

Quais as razões que levaram Teresa a fazer o que fez? O romance é o relato de uma 

experiência amorosa do narrador ou todos são personagens de (uma outra) Teresa e o que 

está em questão são as relações entre vida e obra? Há algo mais, interdito, ligações 

subterrâneas entre os fios narrativos de Longe da Água e Música Anterior que possam 

sugerir conteúdos ocultos sob a aparente simplicidade da trama?159 

O jogo com o segredo nessas narrativas é correlato da disposição de contar, de 

confessar ( como afirmam peremptoriamente os narradores de Laub), inscrevendo-se no 

paradoxo de ser capaz de guardar um segredo, dizendo-o. Exemplar dessa estratégia do 

segredo diferido é a revelação da violência sexual sofrida por Clarice em Sinfonia em 

Branco de Adriana Lisboa. A memória fragmentada é um álibi para a sustentação de um 

segredo-não segredo já que é “impossível recompor um todo íntegro”160. Os discretos 

movimentos da narrativa sugerem silêncios de “palavras calmas, correnteza de riacho” e 

pretendem respeitar os “muitos e longos silêncios” que enredam os personagens. Apesar de 

levantar a suspeita do estupro desde as primeiras páginas, o romance adia o que já se sabe, 

o que o leitor já intuiu, adia-se a descrição da cena, do acontecimento, elude-se contá-lo, 

mas é nesse adiamento mesmo que muito aos poucos o segredo vai sendo revelado.  

Segundo Derrida, essa estratégia de um segredo que em não se contando, conta-se, 

apela ao que ele chama de uma ‘dissimulação inautêntica’ já que não pretende esconder 

nada: “Parler pour ne rien dire, c’est toujours la meilleure technique pour garder un 

secret”161. O segredo que está em jogo para a literatura da delicadeza reside no paradoxo 

mesmo da opção por contar histórias. 

Em Donner la Mort, Derrida pensa o segredo como inerente à literatura. Retomando 

a intrigante frase inicial do ensaio, “pardon de ne pas vouloir dire...”, Derrida a identifica 

com a condição mesma do literário que liberado ao espaço público não se submete a um 

                                                
158 DERRIDA, Jacques. Donner la Mort. Paris, Galilée, 1999.p.175. 
159 “poucas âncoras e muitas interrogações. O desfecho fica em aberto”. “Música Interior”. Resenha de 
Música Anterior por Reynaldo Damazio publicada na Revista CULT, 51. Outubro/2001. 
160 LISBOA, Adriana. Sinfonia em Branco. Rio de Janeiro, Rocco, 2001.p. 9 
 
161 DERRIDA, Jacques. Donner la Mort. Paris, Galilée, 1999. p.87. 
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juízo determinante, abrindo-se ao indecidível, à multiplicidade de juízos. Falando de uma 

coisa para dizer outra, não dizendo diretamente aquilo de que quer falar, a ponto de fazer o 

leitor se interrogar sobre sua própria capacidade de leitura, a literatura revela o “secret 

qu’elle semble avouer sans le dévoiler”(175). O leitor capaz de firmar esse pacto, 

respeitando a atmosfera de um segredo ao mesmo tempo guardado e exposto, sem sequer 

ter assegurada a promessa de sua revelação, resignado e decidido, estaria apto a partilhar do 

segredo da literatura.  

Tomando, como preâmbulo de sua argumentação, a longa análise da passagem 

bíblica que relata a ordem de Deus à Abrahão para que este sacrifique seu filho Isaac, 

concentrando-se minuciosamente na fidelidade de Abrahão em guardar esse segredo, 

mantendo-se em silêncio, Derrida associa o pacto que Abrahão estabelece na relação 

absoluta com Deus com o contrato de cumplicidade que todo leitor firma com o texto no 

ato da leitura. Tanto o arqui-segredo de Abrahão, quanto o segredo da literatura não 

guardam nenhum significado oculto: “C’est un secret sans aucun contenu, aucun sens à 

cacher, aucun autre secret que la demande même du secret, à savoir l’exclusivité absolue du 

rapport entre celui qui apelle et celui qui répond”(203). Entre Deus e Abrahão, entre o texto 

e o leitor. 

O axioma absoluto que aproxima o segredo de Abrahão à condição secreta da 

literatura residiria na mecânica compartilhada do “não querer dizer” e na aporia de pedir 

por isso um perdão impossível de ser concedido, uma vez que é no paradoxo imperdoável 

de um texto que diz uma coisa para significar outra(s), apropriando-se de uma “référence 

demeurée référence dans son suspens même”(191) que reside a possibilidade mesma do 

literário. 

Derrida identifica no fragmentário dessa quase frase, “pardon de ne pas vouloir 

dire”, uma afinidade como a experiência secreta da literatura. Na impossibilidade de 

identificar uma origem e/ou fim determinados, de precisar um referente ou referência 

explícita, na indecidibilidade quanto às respostas às questões que suscita a ponto de lançar 

o leitor na dúvida quanto àquilo que leu, o segredo que paira na enunciação dessa frase 

desvela os caminhos para o segredo da literatura. 

 Derrida dissocia o segredo da possibilidade de manter escondido algo que é tornado 

críptico, guardado no silêncio. Segundo sua opção de leitura, o segredo representa a decisão 
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de “não querer dizer”, “l’origine et la destination de ce message qui ne transporte 

rien”(186), cuja finalidade não tem fim. Esse segredo-não secreto garante à literatura o 

descompromisso com a subserviência à realidade ainda que a tome como referência, 

tornando-a capaz de dizer tudo, atribuindo-lhe, portanto, uma vocação democrática.  

Assim, a literatura seria o espaço próprio de um segredo ostentado, não mais 

respaldado por dissimulações herméticas, assumindo-se como uma indissimulável 

dissimulação. A condição secreta do literário não implica um conteúdo críptico. Pelo 

contrário, o segredo recalcaria sua proximidade semântica com o misterioso e o enigmático, 

com a intenção deliberada para esconder, para se revelar no jogo entre ditos e não-ditos, ou 

no que pode apenas ser vislumbrado como não-dito no que foi falado. Tal como a carta 

roubada do conto de Poe, o segredo descansaria na superfície. 

Se Derrida ressalta para a literatura características que a investem de uma qualidade 

secreta, um segredo da literatura (sua capacidade de dizer tudo não dizendo nada que a 

torna irresponsável como ficção diante da lei ou de qualquer sentido a priori, sendo capaz 

de responder apenas pela obra enquanto acontecimento singular e enquanto “decision 

performative de produire des événements...en tant qu’actes de langage”,208), para nossa 

hipótese de leitura talvez fosse possível associar os textos que estamos identificando como 

pertencentes à estética da delicadeza com uma literatura do segredo. 

Se seguimos a leitura de Derrida, todos os textos literários ( e essa é mais uma dobra 

do segredo da literatura: o que é o literário da literatura?) mantêm uma aliança com o 

segredo de sua escrita, no entanto, algumas das características que apontamos acima 

agrupadas sob o rótulo de literatura da delicadeza podem indicar o cultivo de uma 

atmosfera do segredo que desdobra, ao mesmo tempo sendo tributária e superando, a 

generalidade do segredo inerente a todos os textos literários.  

O segredo cultivado pelas histórias da literatura da delicadeza emerge com mais 

força no momento exato da revelação: “El ‘secreto’ de esta revelación da acceso al 

inconocimiento más allá del conocimiento”162, deixando no ar a suspeita de que nada é 

completamente às claras. O segredo é uma espécie de mais valia da proliferação das 

histórias imaginadas. À temática relativamente comum da confissão pela responsabilidade 

                                                
162 DERRIDA, Jacques. “La ofrenda oblicua”. Traducción de Jorge Panesi, material de la cátedra: Teoría y 
análisis literario “C”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. [Passions, Paris, Galilée, 
1993.] Retirado do site: http://personales.ciudad.com.ar/Derrida/textos.htm  
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sobre a condenação de um inocente  (em Música Anterior de Michel Laub) associa-se uma 

história de família, algo mal resolvido no passado, uma história paralela que se dissolve, 

discreta, em meio à transparência do que se apressa em contar (“ a história é a seguinte”). O 

segredo, então, seria indissociável da ânsia por contar. Esse segredo que nasce como um 

impossível do contar tudo às claras não aponta na direção de sua origem críptica ou 

enigmática, mas para o paradoxo de “ser capaz de guardar para sí, diciéndoselo, aquello 

que ya se sabe”163.  

O dizer-guardando segredo é próprio de um texto que não se negando a contar 

mantém sempre algo irredutível à capacidade de contar: “Há entraves de toda ordem para 

que você aceite nomear com todas as letras o que está na sua frente”164. Os silêncios são um 

suplemento à prolixidade do texto, um espaço estratégico de discrição que preserva a 

irredutibilidade das coisas, dos temas a seu nome, por isso, vale a argumentação do cáustico 

narrador de Santo de que o silêncio “no se prolonga con el objeto de guardar 

secretos”(Santo, 45).  

Esse segredo excederia sua conotação mais comum com o obscuro, o oculto, o 

confidencial para continuar presente, rondando as revelações como um estrato invisível que 

vai além do jogo entre mostrar e ocultar. Assim, os textos da delicadeza não sugerem ao 

leitor desentranhar nenhum segredo oculto das histórias já que todos os não-ditos estão na 

superfície mesma do que é contado, o segredo está na evidência do que é visível, mas não 

se vê. Enquanto nos romances de Laub, os narradores prometem insistentemente uma 

revelação a qualquer momento, a estratégia de Lisboa, ainda que mantenha essa atmosfera, 

adota um tom mais elusivo, despistando o leitor da atenção sobre algo ainda não revelado. 

As táticas do adiamento, seja pelas inúmeras digressões, seja pelos recuos e avanços 

temporais, são a contraface do que (ainda) não se disse ou está sendo dito com outras 

palavras, “pequenas pevides do que não se dizia”165 que, aliadas às lembranças salpicadas 

ao longo do texto, deixam o leitor em alerta para a existência de um segredo (“Não contei 

tudo...Omiti o principal”166).  

                                                
163 idem. 
164 LAUB, Michel. Longe da Água, São Paulo, Companhia das Letras, 2004. p.104 
165 LISBOA, Adriana. Um Beijo de Colombina. Rio de Janeiro, Rocco, 2003. p.121. 
166 idem, ibidem. p.80. 
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Para Derrida, há algo no segredo comparável a um meteoro. A trajetória brilhante e 

efêmera de um corpo incandescente que rompe a atmosfera terrestre guarda várias 

afinidades com o segredo. Há uma qualidade meteórica preservada pelo segredo que diz 

respeito ao momento fugaz de sua percepção, um alumbramento apenas vislumbrado, 

contingente, marcado pela dúvida de uma impressão. A única certeza é de que o objeto 

visto no céu estava no ar, ele aparece, “c’est même l’hypothèse ou la certitude de 

principe”167, frisa Derrida, sem que, no entanto, seja possível assegurar sua origem ou 

mesmo seu destino, seu lugar de pertinência. São essas características que fazem o segredo 

guardar algo de meteórico. Suspeita-se de algo não revelado nas histórias, “alguma coisa 

que é e que não é, que está e que não está”168, essa suspeita permanece “no ar” durante a 

leitura dos romances, enquanto o leitor é acompanhado pela sensação de que não há apenas 

uma única leitura pertinente capaz de capturar o segredo.  

O gosto pelo segredo é uma característica da literatura da delicadeza que condensa 

as outras estratégias dessa vertente. Se esse segredo for dissociado de uma possibilidade de 

decifração críptica, a sua possibilidade meteórica diz respeito à identificação de caminhos, 

estratégias, que poderiam supor a visão furtiva de sua aparição. A incidência da memória 

afetiva nesses textos abre o primeiro desses caminhos. Por sua relação indissociável com o 

esquecimento, a memória implica sempre uma falta. Fragmentária e tendenciosa, a 

recuperação do esquecimento é sempre uma recherche169. No jogo entre o lembrado e o 

esquecido reside o discreto segredo de que a recuperação do passado só é possível a partir 

das ficções do presente, “una intersección entre lo que se recuerda, lo que se permite 

recordar, lo que se olvida, lo que se pasa en silencio”170. A memória guarda, então, o 

segredo do imemorável. O resgate das lembranças encontra seu ponto de equilíbrio na 

provocação do esquecimento, por isso não há nenhuma vantagem na extraordinária 

capacidade de Funes, o memorioso personagem de Borges. Assim, a memória é o suporte 

principal da sugestão meteórica do segredo que permanece “no ar” quando lemos os textos 

da literatura da delicadeza. 

                                                
167 DERRIDA, Jacques. Donner la Mort. Paris, Galilée, 1999.p.177. 
168 LISBOA, Adriana. Um Beijo de Colombina, Rio de Janeiro, Rocco, 2003.p.52. 
169 HUYSSEN, Andreas. Memórias do Modernismo. (Trad. P. Farias). Rio de Janeiro. UFRJ, 1996. p.14. 
170 SARLO, Beatriz. La Pasión y la Excepción. 1 ed. Buenos Aires. Siglo XXI Editores Argentina, 2003. 
p.137. 
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O que pareceria um topos arcaico ganha vitalidade e conserva um valor leve. 

Segundo a origem latina da palavra, segredo significa distinguir, separar (sentido 

apropriado inclusive para a linguagem agrícola: separar o joio do trigo, a parte boa da 

colheita da má) o que talvez pudesse explicar o sentido atual dicionarizado que sugere 

como sinônimo da palavra o escondido, o oculto, um mistério que tem garantido seu 

esconderijo. Conforme tentamos mostrar, o segredo apropriável pelos textos da literatura da 

delicadeza não se separam das revelações, pelo contrário, surgem colados a elas, como uma 

outra face e são desalojados da dissimulação críptica e hermética para fazer sua aparição a 

partir mesmo da “limpeza das coisas não reveladas”171. 

A identificação desse segredo às características da prosa da delicadeza também 

justifica-se pela sua condição reativa, por sua economia e eficiência em relação à sociedade 

da comunicação e da transparência. O segredo que permanece inerente às revelações quer 

marcar um lugar, assumir uma outra cadência, respeitar o silêncio dos não-ditos ( “un 

compromiso tácito que acepta el silencio”172), fazer avançar a narrativa através de discretos 

movimentos que repudiam o clímax espetacular, os grandes feitos e as peripécias 

mirabolantes. O segredo é uma estratégia que pretende organizar uma perspectiva de visão 

a partir de um ponto cego para testar possibilidades em prisma.  

Na possibilidade de cultivar silêncios, marcando-se como uma alternativa ao 

espetáculo de uma vertente neonaturalista, esmerando-se na precisão descritiva, deleitando-

se com as minúcias e valendo-se da memória como um suporte, o segredo ganha um valor 

de positividade para a literatura da delicadeza. Funciona como uma espécie de causa 

contratual básica no pacto de leitura que a elegância da prosa desses textos literários 

oferece aos leitores. A suspeita de que algo permanece “no ar”, como uma aparição 

meteórica, é sustentada pelo olhar desviado para o punctum, por uma obliqüidade no 

enfrentamento com o presente, pelo cultivo da sutileza, desreificando uma ótica 

inconsciente para valorizar a contigência, o despojamento, a economia, a simplicidade.  

Uma vez que o leitor aceite essas estratégias, estará no segredo da literatura da delicadeza.  

A atração por algo que parece se esconder em meio à clareza dessa prosa captura o 

leitor para o segredo. Em um ensaio em que comenta a experiência de ser ator de si mesmo 

                                                
171 LISBOA, Adriana. Um Beijo de Colombina, Rio de Janeiro, Rocco, 2003.p. 58. 
 
172 BECERRA, J. José. Santo. Rosario. Beatriz Viterbo Editora, 1994. p.43. 
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no filme da poeta egípcia Saafa Fathy, Derrida identifica na montagem das seqüências 

fílmicas uma retórica de anacolutos que afirma caracterizar também seus escritos173. A 

edição das imagens antes que surpreender pela mudança brusca de planos e seqüências, 

desviando-se de uma horizontalidade segura de seu começo, meio e fim, delega para o olhar 

a possibilidade de estabelecer uma outra direção de leitura. Ao invés de procurar uma 

ligação entre as cenas que aparentemente não mantêm nenhuma ligação, uma leitura 

subliminar instiga a ver algo no vazio entre elas. Essa leitura não se apega a uma 

seqüencialidade, mas à ruptura, ao corte, à interrupção: “changement de plan, discontinuité, 

effets de coupure, d’entame...forment le thème le plus continu, de l’ouevre” (Derrida, 79). 

A retórica quebrada açula o olhar sobre o que estava disponível à visão sem que fosse 

notado. A simultaneidade do que está e não está, “du hors champ dans le champ”. Como na 

técnica do teste de Roschard é preciso recalcar uma dimensão do visível para incorporar a 

visão de uma figura furtiva ou segundo as palavras de Derrida: “Il faut s’aveugler à tous ces 

possibles pour voir ce qu’on voit en effet” (Derrida, 79). Esse efeito encontra na atenção 

desviada para os detalhes um grande aliado. A aparente insignificância do detalhe constitui 

a grande cesura na qual se aloja a possibilidade de afetar o leitor por “ce qu’il perçoit sans 

s’en apercevoir” (Derrida, 97).  

Essa retórica de anacolutos parece possível de ser apropriada para caracterizar as 

estratégias da prosa elegante da literatura da delicadeza. O segredo põe-se a serviço de um 

contar de filigranas. A escrita minuciosa não se constitui em uma espécie de arsenal de 

pequenos indícios que capturados por um leitor sagaz garantiria o tesouro de uma revelação 

surpreendente. Ao contrário, os detalhes são pequenos desvios do olhar que cultivam uma 

economia da cegueira, se quisermos sobrepor aqui a leitura de Derrida.  O segredo está nas 

pequenas coisas que não estão necessariamente escondidas, mas que são mapeadas na sua 

visibilidade invisível.  

O segredo faz sua aparição por uma combinação de elementos que se caracterizam 

pela descontinuidade, por um ritmo de anacolutos: as idas e vindas temporais, a 

incompletude da memória (“la insuficiencia del recuerdo, su retorcido y espiralado 

                                                
173 DERRIDA, J. ----.”Lettres sur un aveugle”. In: Tourner les mots. Au bord d’un film. Paris, Galilée/Arte 
Éditions, 2000. 
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devenir”174), o desvio do olhar para o desimportante, a opção por contar histórias que se 

recortam em meio às digressões. No coração mesmo dessa tática de reticências é que, 

segundo nosso entendimento, torna-se possível vislumbrar o lugar ocupado pela literatura 

da delicadeza no panorama da literatura contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
174 BECERRA, J.J. Santo. Rosario. Beatriz Viterbo Editora, 1994. p.11 



 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Passeio pela memória do presente 
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4.1 “el presente hacia atras y hacia adelante” 
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Se há uma roupagem afetiva para a memória no panorama contemporâneo da 

literatura que diz respeito à rememoração íntima de um trauma familiar ou amoroso, 

conforme tentou-se apresentar no capítulo anterior, algumas histórias da literatura argentina 

trabalham predominantemente na clave do resgate de uma memória social, coletiva que 

questiona o passado histórico. Fortemente marcada pelas tensões políticas, exacerbadas 

principalmente nas décadas de 60 e 70, a literatura argentina retrabalha a memória ( e 

desdobra em diferença seu ‘compromisso político’) para garantir a continuidade das 

histórias na atualidade. 

Qual a relação do presente argentino com esse desvio do olhar para o passado? Não 

se trata de uma compilação historiográfica de todo o passado a fim de configurar uma 

formação ontológica que desaguasse teleologicamente no presente. Mas sim da captura e 

fixação de um passado recente, pontual: a ditadura militar. O mais interessante é que se 

trata de uma memória não vivida por aqueles que tomam a pulso a tarefa de lembrar, já que 

a maioria dos autores pertence à geração pós-ditadura. A operação de retorno a momentos 

traumáticos despista o olhar agudo sobre o presente. Embora o panorama da 

contemporaneidade seja caracterizado pela dispersão e multiplicidade de tendências, estilos 

e vozes, poderíamos arricar-nos a uma generalização. Ainda que não se delineie como uma 

hegemonia (basta assinalar a convivência com a literatura da delicadeza), a literatura 

brasileira sente-se à vontade para lidar com um tratamento naturalista ou neonaturalista do 

presente (os romances e contos de Marçal Aquino e Fernando Bonassi, por exemplo) que 

privilegia uma mimetização da pauperização cotidiana mostrada a seco pelos textos. Já a 

literatura argentina parece reagir a uma apropriação do presente sem mediações. Cabe, 

então, pensar a memória como uma interface mediadora na relação do presente com o 

passado. Em outras palavras, investigar como a essa volta a momentos traumáticos subjaz 

uma leitura do presente através da memória do passado. 

Tal memória é anacrônica no sentido de que escamoteia a presentificação, a 

emergência dos graves conflitos gestados ao longo da década de 90 na Argentina e que 

culminaram em uma grave crise. O ‘fora do tempo’ do resgate das histórias da violência 

perpretada pelo regime de exceção superpõe-se à violência da sedução eufórica pela 

revolução neoliberal de Menem, não se deixando borrar palimpsesticamente. Nessa 
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operação mesma de resistência, a memória é uma rasura que “instaura uma economia 

vocabular”175. Fala-se do passado para entender o presente. O presente é solicitado apenas 

através de uma “lógica de suplementaridade”, através do próprio passado em que se 

inscreve. 

Beatriz Sarlo na análise de Tiempo Presente176 tenta entender as bruscas mudanças 

que marcaram a sociedade argentina na última década. Segundo ela, a confiança no 

restabelecimento do estado de direito após o fim da ditadura serviu, ilusoriamente, como 

garantia de uma prosperidade assegurada pela abertura da economia nacional ao capital 

externo que, simultaneamente às promessas de um “ostentoso consumo”, trazia acoplada a 

derrocada do campo social argentino. Assim, ao lado da mágica da conversibilidade 

monetária, de viagens ao exterior, da fascinação pelos shoppings e do acesso a marcas 

internacionais cresciam os índices de violência, a corrupção, o desemprego e a economia 

informal, surgiam os “novos pobres” e galopava a exclusão social: “una fantasía 

omnipotente se topó con la cara desagradable de la miseria”177. A sociedade argentina 

resistiu narcisicamente ao avesso de sua imagem no espelho compactuando resignadamente 

com os desmandos políticos (“Esta aceptación de la realidad, visible ya en la segunda parte 

del gobierno de Alfonsín, fue plena en el de Menem, que hasta exageró un poco, para que le 

creyeran”178) a ponto de romper com um imaginário dominante desde o final do século XIX 

que identificava a própria essência do argentino como articulada por “principios de orgullo 

nacional, posibilidades de ascenso social y relativo igualitarismo”179. A adesão 

incondicional do país ao mundo do capitalismo mundial deixou como herança a 

desagregação e a explosão da ordem social. A conivência da sociedade (“los políticos no 

fueron ni mejores ni peores que la sociedad de donde venían”180) com a ilusão de uma 

                                                
175 Glossário de Derrida. Supervisão de Silviano Santiago. Trabalho realizado pelo Departamento de Letras 
da PUC/RJ. Rio de Janeiro, F. Alves, 1976.  
176 SARLO, Beatriz. Tiempo Presente. Notas sobre el cambio de una Cultura. 1 ed. 3 reimp. Buenos Aires. 
Siglo XXI.Editores Argentinos, 2002. 
177 idem, p.14 
178 ROMERO, L.A. La Crisis Argentina. Una Mirada al siglo XX. 1ed. Buenos Aires. Siglo XXI Editores 
Argentina, 2003. p.103. 
179 SARLO, Beatriz. Tiempo Presente. Notas sobre el cambio de una Cultura. 1 ed. 3 reimp. Buenos Aires. 
Siglo XXI.Editores Argentinos, 2002. p.28. 
 
180ROMERO, L.A. La Crisis Argentina. Una Mirada al siglo XX. 1ed. Buenos Aires. Siglo XXI Editores 
Argentina, 2003. p. 106. 
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definitiva des-latino-americanização argentina foi cruamente paradoxal e levou à cegueira 

sobre as evidências do crescimento acelerado da pobreza (o surgimento de subempregos, a 

ronda noturna dos ‘cartoneros’ revirando lixeiras, a expansão das ‘villas miseria’)181. 

 A familiaridade desse cotidiano que fraturou a sociedade argentina é estranho à 

maioria dos textos da literatura. Não se pode ler esse presente, ao menos não diretamente, 

na produção literária argentina contemporânea que retorna ao passado. É possível defender 

nessa ausência explícita não uma conivência silenciosa do literário, mas a possibilidade de 

outra trama estratégica para falar do presente? Se resgatamos a capacidade, assinalada por 

Huyssen, de a memória servir como uma âncora ao presente fulminante, ela encontraria 

aqui uma primeira função estratégica nos textos: “la aceleración produce el vacío de pasado 

que las operaciones de la memoria intentan compensar. El nuevo milenio se abre sobre esta 

contradicción entre un tiempo acelerado que impide el transcurrir del presente y una 

memoria que busca dar solidez a ese presente fulminante”182. A memória, então, menos do 

que uma fuga do presente instauraria uma compensação à cultura da velocidade, 

recuperando as ruínas descartadas pelo impulso da novidade modernizante. Trabalhar 

(com) a memória significa fraturar a temporalidade da presentificação, a substituição voraz 

de um presente por outro. O deslocamento para o passado mantém, assim, uma relação 

tênue e dissimulada com o presente, denegatória da sua presença avassaladora. Embora esse 

não seja um fenômeno tipicamente argentino, essa “sensibilidade compensatória” 183 tem 

um significado particular: o repensar a memória é a contraface de resistência a um 

imaginário dominado pela voracidade globalizante do mercado como “potencia expansiva y  

                                                                                                                                               
181  “La prosperidad del capitalismo mundial, volcada sobre la Argentina bajo la forma de un amplio 
financiamiento externo, disimuló por varios anos esta decadencia e hizo concebir desmedidas expectativas 
acerca de los frutos de la Convertibilidad. Los problemas comenzaron a hacerse patentes hacia 1998 cuando, 
al estrecharse el flujo financiero externo, se inició un largo ciclo recesivo, que habría de durar al menos cinco 
anos.” in: ROMERO, L.A. La Crisis Argentina. Una Mirada al siglo XX. 1ed. Buenos Aires. Siglo XXI 
Editores Argentina, 2003.p. 107. 
182SARLO, Beatriz. Tiempo Presente. Notas sobre el cambio de una Cultura. 1 ed. 3 reimp. Buenos Aires. 
Siglo XXI.Editores Argentinos, 2002. p.98. 
183HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela Memória. Arquitetura, Monumentos, Mídia. Rio de Janeiro, 
Aeroplano, 2000. p.29. 
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generalizadora que captura todos los espacios”184, em um contexto de deterioração 

econômica e social. Tal como efetivada pela literatura da delicadeza, a recuperação da 

memória nas histórias argentinas realça certa incompatibilidade com a voragem do presente 

e também é contra-hegemônica. 

 

*     *     * 

Na Argentina, a volta aos temas dos horrores da ditadura, dos desaparecidos 

políticos, da insanidade de uma guerra internacional que tentava salvar o poder político de 

um regime em decadência investe a memória de uma dimensão social e política, abdicando, 

porém, da postura engagé. 

No entanto, vários teóricos advertem que o próprio resgate dessa memória precisa 

estar atento às reificações trivializantes das práticas memorialísticas e se armar como 

contramemória à normalização “de la coreografia publicitaria que se agota en las 

variaciones futiles de la serie-mercado”185, ao mesmo tempo em que deve assumir sua 

condição reativa de enfrentamento à neomemória do perdão estatal. 

Para Nelly Richard, a atualização da memória deve evitar os riscos da saturação 

memorialística de ritmo fugaz e transitório que trabalha para o esquecimento. O derrame de 

biografias de personagens que relatam a experiência da repressão ou as entrevistas de 

militares que resolvem falar diante das câmeras de televisão agudizam a relação entre a 

espetacularização e a petrificação nas quais se aloja a desmemória. Segundo Richard, a 

memória é uma espécie de bastião da sensibilidade que deve atacar o “tono insensible -

desactivado- de los medios de masas”. Dessa forma, a proliferação de uma cultura da 

memória torna tensas as relações entre lembrar e esquecer. E a linguagem midiática é um 

suporte de reinscrição da memória que opera nesse jogo: criando a ilusão da recordação 

total, os meios de massa trabalham ao mesmo tempo o desvanecimento acelerado, a 

explosão do esquecimento. No entanto, pensar em uma contramemória como antivalor no 

sentido de uma antimercadoria que não possui valores de uso ou troca186 é incorrer em ao 

                                                
184 SARLO, Beatriz. Tiempo Presente. Notas sobre el cambio de una Cultura. 1 ed. 3 reimp. Buenos Aires. 
Siglo XXI.Editores Argentinos, 2002. p. 81 
185 RICHARD, Nelly. “Política de la Memoria y técnicas de olvido” in: Residuos y metáforas (Ensayos de 
crítica cultural sobre el Chile de la Transición). Santiago, Cuarto Propio, 1998. p.37. 
186 Richard cita um artigo de Idelber Avelar no qual o autor defende que “el valor de memoria, valor de puro 
afecto: [é] un antivalor, sin duda, puesto que lo propio suyo sería sustraerse a cualquier intercambio”. 
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menos dois equívocos. O primeiro deles é fechar os olhos para o poder devorador da “série-

mercado” capaz de fetichizar os mais insuspeitos produtos: “o trauma é comercializado 

tanto quanto o divertimento”187. Outro parece ser eleger instâncias próprias a uma 

verdadeira contramemória como resistência ao mercado cultural da memória ou à 

musealização, para falar como Huyssen. A literatura seria, então, o lugar por excelência 

para “confeccionar equivalencias sensibles” a uma ‘verdadeira’ memória. A série 

recordação produzida, seja pela mídia, seja pela indústria cultural, ocupa espaços 

diferenciados de consumo e talvez não seja nenhum problema fazer conviver a memória e a 

musealização juntas: “Não importa o quanto o museu [ou a sociedade do espetáculo ou a 

cultura de massas, poderíamos acrescentar], consciente ou inconscientemente, produz e 

afirma a ordem simbólica, pois sempre haverá uma sobra de significados que excedem o 

conjunto das fronteiras ideológicas, abrindo assim um espaço para a reflexão e a memória 

contra-hegemônica”188. Vale lembrar que a conexão entre memória e esquecimento não é 

uma maquinação mercadológica ou midiática, mas a própria razão de ser da rememoração: 

“esquecer para lembrar”, já dizia o poeta. 

Uma outra razão de ser da contramemória seria o investimento em uma reação às 

políticas de memória a cargo do Estado que tentam normalizar oficialmente a capacidade 

de lembrar, tranformando-a em mero “depósito fijo de significaciones inactivas”189. A 

memória oficial se caracterizaria, então, por um caráter redentor, assumindo os erros do 

passado através do reconhecimento e ao mesmo tempo propondo uma ordenação final para 

a trama histórica de acontecimentos traumáticos.  

A sociedade argentina não quer transigir com o perdão. Desde o fim do regime 

militar, as inúmeras tentativas do poder de direito anistiar os culpados pelas mortes e 

torturas nos campos de concentração argentinos foram repudiadas pela maioria. A primeira 

suspeição sobre o recém instaurado regime democrático do presidente Raúl Alfonsín teve 

origem na sua recusa em penalizar os responsáveis pela ditadura. A lei de ‘Obediencia 

Debida y Punto Final’, que arquivou todos os processos contra os acusados, assinada por 

Carlos Menem, sofreu forte oposição. A determinação para a reabertura desses processos 

                                                
187 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela Memória. Arquitetura, Monumentos, Mídia. Rio de Janeiro, 
Aeroplano, 2000. p.22. 
188 HUYSSEN, Andreas. Memórias do Modernismo (trad. P. Farias) Rio de Janeiro. UFRJ, 1996. p. 225. 
189 RICHARD, Nelly. “Política de la Memoria y técnicas de olvido” in: Residuos y metáforas (Ensayos de 
crítica cultural sobre el Chile de la Transición). Santiago, Cuarto Propio, 1998, p.29. 
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como uma das primeiras medidas do recém empossado, e quase desconhecido para a 

política nacional, Nestor Kirchner, foi um dos fatores que impulsionaram a surpreendente 

confiança dos argentinos no novo presidente. Por outro lado, as marcas do trauma podem 

ser notadas no cotidiano do país. Diariamente, o jornal Página 12 publica fotos de 

desaparecidos durante o período militar acompanhadas de mensagens de seus parentes e 

amigos. Não é rara a divulgação do reencontro de famílias com filhos de desaparecidos 

políticos que haviam sido seqüestrados pelos militares. Assim como é comum a publicação 

de crônicas e reportagens destacando a luta de pessoas e entidades que se empenham na 

busca por informações sobre as circunstâncias dos desaparecimentos e reivindicam a 

responsabilização dos culpados. A Argentina, como a definiu Nicolás Casullo, é uma 

comunidade do luto.  

A memória reage contra os simulacros de passado da retórica estatal que harmoniza, 

totaliza uma história que é fragmentada, obscura, marcada pela ausência dos desaparecidos. 

Nesse cenário, a persistência da memória pode ser entendida como uma resistência ao 

perdão: “ Pensar en un presente que deja atrás, absuelto, es pseudopolítica de mercado o 

fetichismo académico”190.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
190 CASULLO, Nicolás. Una Historia de la Memoria para las Muertes de la Argentina. in: Pensamiento de los 
Confines. 9/10, 2001. p.15. 
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4.2 Um perdão negociado 
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Em uma entrevista concedida em 1999, Jacques Derrida procurava entender a 

contradição de uma extensão cada vez maior em sociedades laicas do prática do perdão cuja 

origem é religiosa. A constatação é tanto mais surpreendente por percebê-la disseminada 

em sociedades que não cultuam uma herança religiosa judaico-cristã e, no entanto, 

contribuem para uma ‘mundialização’ do perdão cuja exemplaridade maior está no pedido 

de desculpas do primeiro ministro japonês aos coreanos e chineses pelas violências 

passadas. Dessa observação, parte a primeira premissa da argumentação de Derrida: o 

perdão confunde-se cada vez mais com a desculpa, o pesar, a anistia e a prescrição de 

penas, aproximando-se da esfera do direito penal. Essa sinonimização sugere um repensar 

do conceito de perdão. Derrida identifica no Tribunal de Nuremberg e na consigna de 

‘crimes contra a humanidade’ uma genealogia para essa proximidade: “el concepto de 

crimen contra la humanidad rige la acusación de esta autoacusación, de este 

arrepentimiento y de este perdón solicitado”191.  

Essa identificação implica por sua vez uma apropriação da ética religiosa pelo 

campo político que está longe de ser desinteressada. A manipulação da linguagem do 

perdão pelo Estado-nação implica estabelecer uma conciliação social, nacional, política na 

tentativa de normalizar o fato imperdoável. Para Derrida, a irrupção desse conceito no 

panorama geopolítico da atualidade é tributária da proliferação de crimes cada vez mais 

cruéis e massivos que se dão a conhecer com maior transparência e imediaticidade hoje. É 

desse aparente paradoxo que Derrida reaviva a linguagem religiosa do perdão para 

identificar como sua própria condição de existência o imperdoável: “el perdón perdona sólo 

lo imperdonable”(Derrida, 12).  

Comentando o texto de Jankélévitch intitulado “Lo imprescriptible”, Derrida recusa 

o argumento de que é necessário um acordo de troca entre o culpado e a sua vítima para a 

obtenção do perdão. Rebatendo Jankélévitch, Derrida não acredita que a dinâmica do que é 

ou não perdoável esteja condicionada ao reconhecimento da culpa pelo culpado ou a sua 

promessa de regeneração, nem ao menos a um pedido seu para ser perdoado. Segundo ele, a 

condição de existência do perdão é sua incondicionalidade, seu modo de ser “gratuito, 

infinito, no económico, concedido al culpable en tanto culpable, sin contrapartida, incluso a 

                                                
191DERRIDA, J. “El Siglo y el Perdón”. Entrevista con Michel Wierviorka. 1ed. Buenos Aires. Ediciones de 
la Flor, 2003. p.10 
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quien no se arrepiente o no pide perdón” (Derrida, 14). O perdão só existe porque existe o 

imperdoável. A razão de ser do perdão é sua loucura, seu não sentido, seu inexplicável. Por 

entendê-lo dessa forma, Derrida rejeita a associação apressada entre o imperdoável e o que 

não pode ser reparado, punido. Toda a loucura do perdão estaria no saber-não saber do 

porquê da sua outorga. Um perdão que só fosse capaz de perdoar o perdoável perderia sua 

razão de ser.  

Se por um lado, a defesa dessa incondicionalidade nega qualquer purismo ético ou 

espiritual, de outro, Derrida faz questão de desidentificar o perdão com as retóricas de 

reconciliação, com a linguagem da anistia: “ese imperativo ‘ecológico’ de la salud social y 

política no tiene nada que ver con el perdón”(Derrida, 21). Citando como exemplo a 

constituição na África do Sul da Comissão de Verdade e Reconciliação para julgar os 

crimes de motivação política cometidos durante o regime do apartheid, Derrida alude ao 

depoimento de uma mulher cujo marido havia sido morto, vítima de torturas, que se diz 

impossibilitada de perdoar, negando à comissão ou ao governo o direito de fazê-lo em 

nome de seu marido. Para Derrida, o perdão que se retroalimenta do imperdoável só pode 

ser negociado entre a própria vítima e o culpado. Quando há uma mediação institucional, 

um terceiro termo em jogo, o perdão salta da sua lógica não penal, não reparadora do mal 

para uma “lógica judicial da amnistia” (Derrida, 22).  

No entanto, essa incondicionalidade não é peremptória e se lança ao jogo com as 

condicionalidades das esferas pública e política. Derrida se diz intrigado com o lugar do 

perdão quando o culpado é herdeiro de um crime que não cometeu, mostrando-se 

arrependido e pedindo perdão em nome da sua herança. É por causa dessa condição 

performativa da culpa, transmitida ao longo dos anos, através das gerações, que Derrida 

pensa ser possível associar à incondicionalidade do perdão certas condições ( o 

arrependimento, a transformação) inscrevendo-o na tensão irredutível entre esses dois 

polos: “si se quiere, y si es preciso, que el perdón devenga efectivo, concreto, histórico, si 

se quiere que ocurra, que tenga lugar cambiando las cosas, es necesario que su pureza se 

comprometa en una serie de codiciones de todo tipo( psico-sociológicas, políticas, etc.)” 

(Derrida, 24). 
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A herança transgeracional apelaria à necessidade de mediação institucional 

provocando uma fratura na economia do perdão puro para o qual bastam a vítima e o 

culpado. 

No jogo indecidível entre o perdão puro (que não significa abrir mão de apurar 

responsabilidades na esfera jurídica) e a desculpa que repara o irreparável (mas que 

tampouco significa o elogio da desmemória ou o definitivo aniquilamento das vítimas) – ou 

conforme sintetizou Michel Wieviorka em uma pergunta a Derrida, entre “la visión ética 

‘hiperbólica’ del perdón y la realidad de una sociedad ocupada en procesos pragmáticos de 

reconciliación” (Derrida, 30)- residiria a possibilidade de uma “ética más allá de la 

ética”(Derrida, 15).  

É claro que nesse jogo o perdão está sujeito a uma apropriação indébita pelas 

estratégias políticas que pretendem normalizar os crimes através da reconciliação final, 

mas, segundo Derrida, o maior desafio enfrentado pelo estado de direito democrático diz 

respeito à negociação entre a inconciabilidade mesma dessas esferas: o perdão puro e o 

perdão político-pragmático. O crítico da desconstrução chama a atenção para a necessidade 

de se conservarem as dimensões reconciliatórias dos processos políticos e a 

“incondicionalidad no negociable, aneconómica, apolítica y no estratégica” (Derrida, 17) 

do perdão puro como campos irredutíveis um ao outro e, por essa razão, indissociáveis.  

A proposição parece apontar para uma transação ( “ley de la transacción 

responsable”- Derrida, 35) entre o conceito de perdão tributário de uma herança religiosa e 

sua apropriação pelo campo jurídico. Derrida afirma que não compreende como uma vítima 

de campo de concentração possa perdoar, da mesma forma que considera difíceis as 

decisões públicas, políticas e jurídicas do Estado em relação aos crimes contra a 

humanidade uma vez que as soluções sempre correm o risco de mistificar a violência, mas 

sugere que uma possibilidade ética que se baseie em uma negociação que respeite o 

inexplicável do perdão e a tendência à reconciliação dos processos político-pragmáticos, 

ainda que incerta, é a tarefa “más difícil, a la vez necesaria y aparentemente imposible” 

(Derrida, 38) a ser enfrentada pelo século XXI.  

Talvez a sociedade argentina esteja vivendo o enfrentamento com essa tarefa na 

atualidade. Fica claro que os argentinos não querem transigir com a anistia e com a 

prescrição dos crimes cometidos pelos responsáveis pela ditadura e não aceitam que a 
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retórica jurídico-política seja travestida pelo perdão absoluto da prescritibilidade das penas, 

negando, dessa forma, ao Estado a soberania para perdoar. De certa maneira, os argentinos 

lutam ainda para colocar as coisas em seus devidos lugares: o perdão pertence à vítima. 

Como essas vítimas estão despojadas da “posibilidad mínima, elemental, de considerar 

virtualmente perdonar lo imperdonable” (Derrida, 38), a mediação institucional deve 

preservar a incondicionalidade do perdão. Por outro lado, a sociedade argentina exige que o 

Estado cumpra a função de punir os culpados.  Esse é um dos imperativos da memória 

contra-hegemônica: evitar a retórica oficializante do esquecimento.  

A partir do momento em que esses elementos básicos se apresentem através de um 

pacto entre Estado e sociedade é que se torna possível discutir o dilema proposto por 

Derrida: a conciliação irreconciliável entre a pureza do perdão e a esfera pragmático-

política.  

Fortemente vinculado à tradição cristã, o perdão mantém uma transcendência, não 

por acaso Derrida fala que sua concessão conserva algo inexplicável que não implica em 

esquecimento, mas na possibilidade de ir além, ultrapassar o trauma do imperdoável. Esse 

perdão compete à sociedade. Ao Estado resta a tarefa de negociar, transacionar uma 

responsabilidade que não seja meramente revisionista.  

À sociedade argentina ainda é difícil aceitar a pureza do conceito de perdão tal 

como lido por Derrida uma vez que essa pureza incondicional prevê situações em que é 

necessário “si no adormecer la memoria...al  menos hacer como si, en el escenario público, 

se renunciase a sacar todas las consecuencias de esto” (Derrida, 35). Ainda que Derrida 

afirme que não se trata de um esquecimento reconciliador, a sociedade argentina não parece 

disposta a transigir com um perdão que solicita um “apaisement de la mémoire”192. 

Mas talvez seja possível vislumbrar uma incipiente abertura para esse dilema 

através da própria memória revigorada pela sua insistência no presente. A correlação da 

ditadura com a degradação político-econômica vivida pelos argentinos nos últimos anos 

pode sugerir uma releitura do presente através do seu vínculo com o passado que põe em 

xeque as repetições históricas e pensa uma condição de futuro.  

 

 
                                                
192 RICOUER, P. La Mémoire, L’ Histoire, L’Oubli. Editions du Seuil, 2000. p. 536. 
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4.3 Entre a vingança e o perdão 

Martín Prieto 
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As possibilidades evocadas pelo romance de Martín Prieto193, Calle de las Escuelas 

de número 13, levam a  pensar as repetições históricas como uma genealogia da violência e 

a reconhecer nas práticas de resistência da esquerda política semelhanças com os métodos 

repressivos e podem sugerir uma negociação anunciada com o perdão. É possível ler nas 

entrelinhas do romance um desejo de (auto) reconhecimento da responsabilidade coletiva 

pela barbárie. Com um tom desdramatizado, nem expiatório, nem suplicante, o romance 

quer buscar uma alternativa, pensar uma mudança, questionar a eficácia de uma cultura da 

vingança.  

Calle de las Escuelas de número 13194 conta a história de um grupo engajado em 

uma causa. O romance é o suporte em que se desenha a arquitetura do plano de vingança 

contra Parrillita, um torturador, ao mesmo tempo que quer reconstruir “una desgracia hacia 

atrás”. A frieza calculista dos pormenores convive com as passionalidades vingativas do 

objetivo planificado: “intentar matar al perro un día de agosto de 1993” (Calle...,13). O 

olhar interrogativo do narrador, ele próprio um dos personagens, tenta recompor as 

condições de formação do grupo e as motivações de cada um para o engajamento no plano: 

“ para cada uno de nosotros hubo un momento, y para ninguno era el mismo”(Calle...,16).  

Por trás dessa investigação subjaz a vontade de entender.  O recorte retrospectivo quer 

armar uma relação entre a instauração do regime autoritário no país, a abertura democrática 

e a ‘solução’ revolucionária da vingança marcada para a década de 90. A narração quer 

fazer coincidir a ação e a reflexão sobre os acontecimentos e a tomada de decisões.  

A superposição de temporalidades provoca o enfrentamento do presente com o seu 

passado. Os personagens, sem que nenhum deles tenha sido vítima direta da violência 

autoritária, assumem a responsabilidade pela vingança e encarnam a combatividade 

revolucionária, cuja referência principal e quase caricaturada são os Montoneros. Paira na 

atmosfera do romance a implícita evocação ao seqüestro e morte do presidente Aramburu 

pelo grupo armado de esquerda  como represália ao desaparecimento do cadáver de Eva 

Perón durante seu mandato.  

                                                
193 Martín Prieto (1961) é professor de literatura na universidade de Rosario. Publicou três livros de poesia. 
Calle... é seu primeiro romance. 
194 PRIETO, Martín. Calle de las Escuelas número 13. Buenos Aires. Perfil Libros, 1999. 
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O tom crítico deixa-se vislumbrar através de algumas digressões despretensiosas 

que comentam as posturas revolucionárias, seja pela análise dos bordões políticos repetidos 

com fervor pelos montoneros ( “a la hija de Lanusse se la coje un montonero”, 16), seja 

pela retórica dogmático-fundamentalista que determinava a escolha dos integrantes da 

‘causa’: “Un ex-católico, un ex-comunista, un ex-peronista: toda ideología antepuesta por 

la preposición inseparable que, por excelencia, denota lo que está afuera y, en su uso, indica 

lo que se ha dejado de ser, es una ideología que, voluntariamente, somete a todo tipo de 

sospechas quien la profesa”, 47. 

Violeta, musa revolucionária, cantora e poeta, é a responsável por reunir David, 

cujo engajamento na luta política tinha relação com suas relações familiares já que seu pai 

era militar, o próprio narrador, um auxiliar administrativo cujas maiores virtudes eram sua 

falta de ambição e sua dedicação à rotina burocrática e Ariel, jornalista, para constituir o 

grupo vingador.  

A narrativa detém-se a ouvir cada um dos personagens sobre seus critérios para 

selecionar a vítima perfeita até que David apresenta ao grupo a foto de Parrillita. 

Imediatamente aceito por todos, passa-se a desenhar as estratégias para a emboscada que 

previa “relacionarlo, sacarlo del país, matarlo”.(65) David e Ariel assumiram os papéis de 

mentores intelectuais, enquanto caberiam a Violeta e ao narrador os papéis de iscas e 

executores do crime. Leitor de literatura, Parrillita parecia incorrer em um erro crasso: 

“cierta tendencia en leer la realidad como si fuera literatura”(66)  

Se a proposição do plano parece inconseqüente ( “me dijo así, esto es, 

despreocupadamente, como si me propusiera pedir una pizza por teléfono, “vamos a matar 

a un tipo?”, 72), sua execução é milimetricamente representada (“Que V. se despida de P. 

con un apretón de manos fugacísimo, pero acompanado de una mira que él pueda 

interpretar como significativa”, 94-5). O cerco a Parrillita começa pela investigação de seus 

hobbies. Violeta torna-se uma exímia jogadora de bilhar a fim de atrair a atenção do 

torturador para si. A primeira etapa é um sucesso: Parrillita fica impressionado com sua 

performance e logo a corteja. Para alentar o clima de sedução, Violeta deixa ao final de 

cada encontro uma senha literária a Parrillita que, obediente participante do jogo, tenta 

decifrar as insinuações (depois de ler o verso “no hay senales entre nosotros” de Joaquín 
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Giannuzzi, Parrillita vai até uma livraria e compra todos os livros do autor) e troca 

mensagens com Violeta.  

Forçando a realidade através de seus indícios literários, Violeta elege um conto de 

Piglia, “El fin de viaje”, para marcar o encontro final com o torturador: “El tramo más real 

de su vida le ofrecía las posibilidades de la ficción: cómo no aprovecharlas?”(112), mas 

Parrillita desvenda o jogo e assume seu comando. Ainda assim, o grupo resolve dar 

prosseguimento ao plano, enviando Violeta ao encontro a fim de provar ao torturador um 

interesse verdadeiro.  

A partir desse momento, a narrativa deixa em suspenso o final do romance. Em um 

dos capítulos, o narrador assume verossimilmente a condição de romancista e escreve o 

final planejado: Parrillita acredita em Violeta e ambos viajam para Paris fugindo do próprio 

narrador que assume a condição de marido traído. Lá, finalmente, Parrillita é executado. 

Mas, o último capítulo escreve um outro fim que não é contado para o leitor.  O encontro 

final em Mar del Plata acontece, a suspeita de que Parrillita prepararia uma tocaia não se 

confirma, o casal faz um passeio a cavalo pela praia e as últimas palavras do romance são 

as de Violeta relatando o encontro aos outros integrantes do grupo, deixando em suspenso 

se a execução se consumou ou não.  

Em tempos de desmobilização política ( o romance inicia-se com a cena de uma 

passeata com poucos participantes) e de um capitalismo desenfreado que exclui os 

fracassados, o romance é uma interrogação sobre as repetições que tomam ares de 

novidade: “el público recibía cada verdad que ya le había sido revelada en las temporadas 

anteriores, como si fuese nueva”.(26) Assim, a leitura do romance sugere um ajuste de 

contas em um duplo sentido. O enredo que se desenrola a partir do plano de vingança 

contra um torturador é apenas o pretexto para uma discussão sobre uma história nacional 

fundada sobre a violência.  

O capítulo sintomaticamente intitulado “un recuerdo” funciona como uma pequena 

fábula. O narrador descreve para o leitor uma casa na planura do pampa e vê a si mesmo 

ainda criança acompanhado por um parente que diz parecer-se a Sarmiento. Chegado o 

verão, ambos saem da casa para executar a tarefa de caçar perus, a fim de garantir o almoço 

e o suprimento de comida para o inverno. Com maestria e talento, sem demonstrar piedade, 

Sarmiento logo consegue encher uma bolsa com vários animais e delega a próxima caçada 
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ao narrador que recusa a tarefa assassina, mas parece não escapar de uma trágica herança de 

sangue: “Y él se sonrió, y pasó su mano -cubierta de sangre- por mi cabeza infantil”(115).  

O livro propõe-se a um ajuste de contas com um ethos da violência cujas marcas são 

reincidentes ao longo da história argentina, colocando em xeque a própria ética da justiça 

montonera e questionando sua semelhança tática com os métodos repressores. Assim, 

depois de uma explanação fria de David sobre a vítima perfeita e o método ideal de 

extermínio, o narrador mostra-se surpreso: “ los bigotes, recortados y prolijos como, qué 

notable, los de un militar”(50).  

Ao mesmo tempo em que a moral da fábula parece sugerir que desde Sarmiento a 

mesma história de vingança e sangue se repete, também é possível reconhecer nela o peso 

de uma herança. O fato de que os envolvidos na tarefa de matar o torturador não 

demonstrem ao longo da trama nenhum comprometimento político maior que o de levar a 

cabo sua morte deixa supor que os personagens carregam um legado que cobra vingança: 

“son vengadores...de una Nación irredenta donde los crímenes habían permanecido 

impagos y ese era el verdadero escándalo”(56).  Mas o próprio romance sugere uma 

negociação. A indecidibilidade quanto a seu final, ainda que se possa suspeitar da 

consumação do assassinato, deixa em suspenso a eficácia do método escolhido para o 

reconhecimento da culpa: “no se pueden proponer ideas nuevas a partir de una retórica 

antigua”(38), afirma o narrador. 

 

*                                          *                                                  * 

 

Se, em um primeiro momento, o exercício da memória assume uma condição 

anacrônica de autonegação do presente a fim de impor uma resistência ao esquecimento e 

ao inexpiável, a trama encarnada na postura de relembrar desata outro fio. É possível pensar 

a dinâmica da volta ao passado como uma estratégia de solicitação do presente: “se lee el 

presente leyendo un pasado”195. É como se toda a crise econômico-político-social 

deflagrada na Argentina na virada do milênio pusesse a nu vários dos impasses 

experimentados pela sociedade argentina ao longo de sua história como nação e tornasse 

                                                
195CASULLO, Nicolás. “La memoria de las cosas”. in: Observatorio Siglo XXI. Reflexiones sobre arte, 
cultura y tecnología. Comp. por José Tono Martínez. 1 ed. Buenos Aires, Paidós. p.115. 
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possível a perspectivação das linhas de fuga que acabam convergindo para o período militar 

identificado como a culminação do histórico de violência que funda o país. Sem a tentativa 

de encaixar evolutivamente os acontecimentos, questionar o período militar é pôr em xeque 

as repetições farsescas da história e entender suas diferenças. Dessa forma, a memória 

reivindica uma “actualidad pretérita”196, um presente impregnado de passado: “hundir las 

palabras en la memoria es reencontrar el presente”197. Assim, a incidência dos temas 

relacionados com a ditadura no imaginário da sociedade argentina é uma deixa para fazer a 

memória falar da sua atualidade, uma perspectiva de resistência. 

No jogo de espelhos em que se enfrentam passado e presente, há um intercâmbio de 

imagens. O presente vê o passado que mostra o presente. Se a ditadura expôs os argentinos 

a uma fratura ética, o “derrumbe civilizatorio” (a expressão é de Norbert Elias), a 

desestruturação social, política e econômica vivenciada nesse fim de milênio tornou 

possível recompor uma auto-imagem da própria comunidade argentina e entender a sua 

participação nos acontecimentos. Tornou-se possível recontar uma história de conivência, 

de complacência de uma comunidade silenciosa. Uma comunidade “ejecutada, ejecutora”, 

uma cultura “ lastimada y cómplice”198. A insistência em não ver o país caminhar para o 

abismo da pobreza, deixando-se seduzir pela versão menemista da globalização levou a 

Argentina a identificar no passado uma repetição, uma ruína do presente. A experiência do 

presente tornou possível reconhecer os equívocos de uma sociedade conivente ( com a 

ditadura, com os resultados do mais brutal capitalismo) e interligar dois momentos 

históricos em que o corpo social aparece fraturado. Dessa forma, o presente se increve no 

passado. 

A tese do comprometimento de toda a sociedade argentina com a ditadura é 

desenvolvida por Hugo Vezetti em seu Pasado y Presente. Guerra, Dictadura y Sociedad 

en la Argentina. Segundo o autor, os abusos do Estado cometidos contra toda a sociedade 

argentina são correlatos da alienação autoconsentida dessa mesma sociedade em relação à 

barbárie promovida pelos militares: “ese episodio agudo...no hubiera sido posible sin el 

                                                
196 SARLO, Beatriz. Tiempo Presente. Notas sobre el cambio de una Cultura. 1 ed. 3 reimp. Buenos Aires. 
Siglo XXI.Editores Argentinos, 2002. p.160. 
197 CASULLO, Nicolás. “Una Historia de la Memoria para las Muertes de la Argentina”. in: Pensamiento de 
los Confines. 9/10, 2001. p.26 
198 CASULLO, Nicolás. “La memoria de las cosas”. in: Observatorio Siglo XXI. Reflexiones sobre arte, 
cultura y tecnología. Comp. por José Tono Martínez. 1 ed. Buenos Aires, Paidós.p.105 
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compromiso, la adhesión, la conformidad de muchos”199. Relativizando essa posição,  

Beatriz Sarlo afirma que não é possível generalizar essa conivência e chama a atenção para 

nichos de resistência que enfrentavam um poder repressivo que não costumava 

condescender com vozes discordantes: “la ausencia de episodios de resistencia...no prueba 

que la gente estuviera de acuerdo con la dictadura, sino que eran muy precarias las 

condiciones políticas, morales y organizativas para imaginar una protesta”200. Uma 

oposição mais contundente é encarnada por Idelber Avelar201. Segundo ele, o fundo 

moralizante dessa interpretação do compromisso da sociedade com o horror, esgota-se na 

culpa e no arrependimento e funciona apenas como um reforço à hegemonia da Realpolitik 

da pós-ditadura, contribuindo para o malogro da responsabilização dos verdadeiros 

culpados. Trata-se de duas posições diametralmente opostas. Enquanto Vezetti defende um 

engajamento maior da sociedade argentina nos rumos seguidos pelo país, Avelar aposta em 

uma conjuntura histórico-econômica do capitalismo mundial que garantiu a “instalação 

epocal do mercado” na América Latina através da instauração das ditaduras militares. A 

cumplicidade, aqui, não seria silenciosa, como no diálogo sussurrado entre a sociedade e os 

desmandos militares, mas impositiva de uma outra ordem mundial: a necessidade de 

substituir o Estado pelo Mercado fez dos militares (senhores da ordem estatal), escravos da 

classe capitalista. Se pensarmos em armar um diálogo fictício entre as duas abordagens, já 

que Avelar não se refere diretamente ao livro de Vezetti que é bem mais recente, é possível 

uma tréplica. O olhar de Vezetti parece mais próximo do momento atual argentino que 

tende a reinstaurar uma historicidade através da memória buscando entender “como fue 

posible”, não apenas a ditadura, mas o estado de degradação da sociedade argentina que 

culminou com a crise de 2001. Partindo-se desse pressuposto, a própria leitura de Avelar 

poderia ser apontada como um ideologismo eficaz de niilização da memória coletiva que 

atribui aos ‘interesses econômicos’ todas as mazelas dos anos ditatoriais. 

Para Vezetti, a simplificação conspirativa da encarnação do mal em uma trama do 

poder econômico mundial desvia o foco da sociedade que se desresponsabiliza pelos rumos 

                                                
199 VEZETTI, Hugo. Pasado y Presente. Guerra, Dictadura y Sociedad en la Argentina. 1 ed. Buenos Aires. 
Siglo XXI Editores Argentina, 2003. p. 12. 
200 SARLO, Beatriz. Tiempo Presente. Notas sobre el cambio de una Cultura. 1 ed. 3 reimp. Buenos Aires. 
Siglo XXI.Editores Argentinos, 2002. p.124. 
201 cf. AVELAR, Idelber. Alegorias da Derrota. A ficção pós-ditatorial e o trabalho de luto na América 
Latina. Trad. Saulo Gouveia. verif. pelo autor. Belo Horizonte, UFMG, 2003.p. 137. 
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do país. Sem deixar de reconhecer o papel decisivo exercido pelos militares na promoção 

de um regime que patrocinou a “ barbarización política y degradación del Estado”, o autor 

reconhece na sociedade uma solidariedade corporativa que tornou possível o horror. A 

proposição não se deixa apenas congelar em um caráter expiatório, mas atribui à memória 

uma qualidade ética. Ao enfrentar-se com um dos seus equívocos, a sociedade argentina 

estaria disposta a interrogar-se sobre as condições de possibilidade do fracasso nacional. O 

recorte histórico dessa memória que elege um passado recente como foco exemplar arma 

uma rede de referências que se entrecruzam e atiça a questão de como foi possível a “aguda 

desestructuración de la sociedad”, durante a ditadura, durante os anos 90. Segundo Vezetti, 

reconhecer a responsabilidade ética e política coletiva significa entender o lugar da ditadura 

em relação a outros momentos da história nacional em que o imaginário da violência e da 

ilegalidade das ações do Estado se fizeram presentes. A perspectivação das circunstâncias 

que tornaram possível a ditadura militar reconstrói um lastro arqueológico e estende um fio 

de suas conseqüências para o futuro. A opção da memória atual pelo recorte histórico feito 

sobre o período ditatorial lança a interrogação sobre como foi possível o passado e a 

estende até o presente.  

O caráter ético dessa memória significa um passo adiante na sua função contra-

hegemônica já que não se preocupa mais somente em increver-se como negatividade em 

relação a seus alvos ( o mercado-mídia, a anistia do Estado) para evitar o esquecimento. 

Como um desdobramento dessa primeira condição, a memória reivindica um futuro. E isso 

pode significar uma possibilidade para o perdão de que falava Derrida. Ao reconhecimento 

de que o corpo social é responsável pela construção das tradições, ações e representações 

que caracterizam o país é possível pensar em evitar as repetições que lastimam essa mesma 

sociedade e “mantener una relación de indagación que reúna la rememoración y la 

intelección con vistas a un futuro diferente”202. Inserindo-se no processo de apuração de 

responsabilidades, aceitando, inclusive, a posição de ré, a sociedade pode encenar um 

diálogo com o trauma do imperdoável a fim de pensar uma aposta no futuro que começa 

com a superposição do fracasso do presente, da derrota do imaginário eufórico com o 

neoliberalismo com a desintegração moral e ética dos anos da repressão política. 

                                                
202 DERRIDA, J. “El Siglo y el Perdón”. Entrevista con Michel Wierviorka. 1ed. Buenos Aires. Ediciones de 
la Flor, 2003. 
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Esse perdão (que não significa mera superação niilista do trauma, mas uma 

aceitação para transigir com o imperdoável) começa a ser gestado a partir de uma 

semelhança entre os dois momentos: “a Argentina é uma cultura sanguinária submetida 

hoje à dupla violência de um passado traumático e das fantasias neoliberais, que pretendem  

construir uma cultura ‘nova’, uma cultura ‘moderna”203.  Segundo Vezetti, o 

corporativismo do corpo social com a criminalidade incorporada pelo Estado foi 

responsável pela perda do sentido de comunidade. Essa mesma desagregação é tematizada 

por Josefina Ludmer em um ensaio que trata da incidência da memória no presente do ano 

2000 como uma pulverização de temporalidades204.  A partir da leitura de romances 

publicados ao longo desse ano, Ludmer identifica uma memória “subjetivizada en la 

filiación y la relación entre las generaciones” que colocava a família como célula geradora 

de significados os quais permeavam o imaginário de final de milênio em Buenos Aires. Por 

mais diferentes que fossem as narrativas sob análise, de todas poderia ser puxado um fio 

que atava a memória pública a relações familiares. A partir dessa observação, a autora 

levanta a hipótese de que essa “subjetividad pública de la memoria” depreendida das tramas 

ficcionais poderia significar a insurgência do presente no relato da memória: “ En estas 

ficciones...el tiempo define a los sujetos y al relato y deja leer la relación entre 

temporalidades y formaciones culturales públicas...que estaban presentes en el ano 2000”. 

A ausência da sociedade nas narrativas estava preenchida pela organização familiar: uma 

coincidência com o final de século argentino. A família aparecia como um novo sujeito 

político (“muchos fueron los acontecimientos públicos del 2000 con la familia en el 

centro”) na condição de alvo principal das políticas neoliberais de um Estado desbaratado. 

Seja nos protestos contra o corralito, seja na atividade noturna dos cartoneros, famílias 

inteiras pareciam ocupar o espaço antes reivindicado por outras instâncias de representação 

(os partidos políticos, por exemplo). Nesse grau zero da sociedade, Ludmer identifica a 

possibilidade de um “otro fundamento posible” para a reinsurgência do social na esfera 

pública da comunidade argentina.  

                                                
203 LINK, Daniel. “Literatura e Mercado”. in: Como se Lê e outras intervenções críticas. (trad. Jorge Wolff. 
Chapecó: Argos, 2002. p. 249. 
204 LUDMER, Josefina. “Temporalidades del presente”. Texto apresentado no VIII Congresso Internacional 
da ABRALIC, “Mediações”, organizado pela Associação Brasileira de Literatura Comparada na Universidade 
Federal de Belo Horizonte, 2002. 
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Fazer coincidir a memória do “derrumbe civilizatorio” que caracterizou o regime da 

ditadura no país com a presentificação de uma desagregação cujas causas são econômicas, 

mas os efeitos se fazem sentir principalmente na área social, é fazer da memória uma janela 

para pensar outros acontecimentos e aceitar as bases para uma necessária reparação a partir 

da “reconstrucción de una comunidad de ciudadanos”, abrindo-se para a perspectiva de um 

novo tempo. 

 Se insistimos que a permanência dessa memória inscreve-se como uma forma de 

resistência particular ao contexto argentino, nossa hipótese não a entende necessariamente 

como índice de nenhuma derrota (histórica ou literária) instaurada pela hegemonia do 

mercado ou como uma reserva de sentido cujo modo de apropriação pela literatura se 

alojaria na réplica tropológica da alegoria como supõe a interpretação de Idelber Avelar 

cuja hipótese principal em Alegorias da Derrota sobre a condição do literário na pós-

ditadura é a de que as narrativas da pós-ditadura investem na memória para resgatar a 

história dos derrotados, restituindo-lhes a presença de suas ausências através da aposta 

formal da elipse, forçando os limites da incomunicabilidade de uma experiência traumática. 

 Segundo nossa perspectiva analítica, a literatura da memória na cena argentina 

contemporânea lida com a possibilidade de o literário transigir com a poética da 

negatividade, superando a retórica silenciosa que alardea a decadência e a crise, procura a 

leveza e nem por isso perde a sua capacidade de resistência, de provocar “alguma vertigem, 

algum desassossego...algo que tenha a ver com o mal-estar que o presente nos provoca”205, 

sendo capaz de negociar uma sensibilidade atenta às exigências de sua época, sem que isso 

signifique necessária e/ou mecanicamente uma “debilidade para enfrentar a lógica 

(reificante) do mercado” (Link, 259).  

 

 

 

 

 

 

                                                
205 LINK, Daniel. Como se lê e outras intervenções críticas. (Trad. Jorge Wolff). Chapecó. Argos, 2002. p. 
259. 
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4.4 O presente literário argentino 

Carlos Gamerro 
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''¿ Qué dice la literatura cuando habla directamente del presente y, en este caso, de la 

memoria del presente?'' 

Josefina Ludmer, ''Temporalidades del presente'' 

 

Além do interesse em colocar a  questão do porquê de uma vertente da literatura dos 

90 na Argentina escolher voltar à história (e não a qualquer história, mas à história da 

violência, do fracasso e da guerra: ditadura militar e Malvinas), importa analisar a maneira 

pela qual refaz essa volta, suas estratégias e escolhas. 

Se o investimento na memória do luto pode ser apontado como uma forte tendência 

da literatura argentina isso não significa que a sua posição na contemporaneidade esteja 

marcada apenas por uma continuidade epigônica em relação à literatura da pós-ditadura, tal 

como a analisa Idelber Avelar. A eleição da memória como uma estratégia para falar do 

presente também implica em uma aposta por continuar contando histórias.  

Através de uma operação de bricolage que se aproveita das ruínas de cada um dos 

gestos já superados, a literatura da última década, fazendo figurar a História nas histórias, 

resgata uma intencionalidade ético-política que, sem se deixar aprisionar como objeto 

comprometidamente engajado, é posta em jogo pela linguagem que abdica da opacidade e 

do "susurro entrecortado"206 para fazer falar. Uma operação que desliza do ciframento à 

fabulação, superando a "impossibilidade de organizar o vivido enquanto matéria 

narrável"207. 

A volta a uma história traumática recente por autores que começam a publicar seus 

primeiros livros em uma década que se identifica com a consolidação do liberalismo, de 

forma singular e perversamente pactuada pelos argentinos, é sintomática de uma vontade de 

reconstruir o presente através de uma memória. Se for possível flexibilizar o entendimento 

radical da memória como reserva imaginária resistente à fetichização dos valores pela 

lógica do mercado, talvez possamos atribuir a ela o papel de uma interface de negociação 

                                                
206 CAPARRÓS, M. “Nuevos avances y retrocesos de la nueva novela argentina en lo que va del mês de 
abril” in: Babel, n.10, julio de 1989. 
207 AVELAR, I. Alegorias da Derrota. A ficção pós-ditatorial e o trabalho de luto na América Latina. Trad. 
Saulo Gouveia, rev. pelo autor. Belo Horizonte, UFMG,2003, p.218. 
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entre o “peso do viver”, a experiência traumática do luto histórico, e a leveza na forma de 

contar histórias, o que torna possível repensar uma nova condição de presente. 

Seria possível retomarmos aqui a defesa que Ìtalo Calvino faz em Seis Propostas 

para o Próximo Milênio208 do pensamento da leveza como apropriado ao espírito do 

tempo? Como seria possível pensar a leveza em textos que operam o resgate de uma 

história traumática ? Como lembrar o  horror e a barbárie sem paralisar a linguagem? 

Enfim, como responder ao velho epigrama de Adorno? 

Como negar-se ao enfrentamento direto com o "peso do viver", como sugere 

Calvino, se as narrativas buscam instalar-se no momento exato em que esse peso se adensa? 

Como aceitar a proposta da leveza como um valor no processo de escrever em narrativas 

que optam pela gravidade do sinistro e do inumano? O embate entre o peso e a leveza 

poderá ser melhor caracterizado se o associarmos a dois conceitos freudianos muitos 

utilizados quando o tema é a literatura pós-ditadura: o luto e a melancolia. 

"De manera en extremo paradójica, en la postdictadura el pensamiento es sufriente más que 

celebratorio. Marcado por la pérdida de objeto, piensa desde la depresión o incluso piensa antes que nada la 

depresión misma. A medida que el símbolo dictatorial diluye sus aristas y se incripta en la mera 

administración de la pérdida de sentidos dentro del marco tardocapitalista, la situación de pérdida simbólica 

y retraimiento libidinal tiende máximamente a incrementarse. La posibilidad extrema es que el impase 

libidinal lleve el duelo a condiciones de melancolía radical."209 

Voltar ao passado para "seguir pensando el mundo que nos toca vivir''210, implica se 

debater entre o luto e a melancolia.  

Para Freud, a melancolia se caracteriza pela incapacidade de identificar e superar o 

objeto da perda conscientemente, o que levaria o sujeito a uma "cesación del interés por el 

                                                
208 CALVINO, Ítalo. Seis Propostas para o Próximo Milênio. Lições Americanas. Trad.Ivo Barroso. 4 
reimpressão. São Paulo, Cia das Letras, 1990. P.19   
209MOREIRAS, A. apud RICHARD, Nelly, "Política de la memoria y técnicas del olvido en Residuos y 
metáforas (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición. Santiago, Cuarto Propio, 1998, p. 29-
73. 
210 CASULLO, N. ''Una historia de la memoria para las muertes en la Argentina'' in: Pensamiento de los 
Confines. numero 9/10, primer semestre de 2001.Diótima/Paidós/UBA. 
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mundo exterior”211. Em oposição a ela, o luto seria um ''afeto normal'' que exigiria um 

trabalho e uma economia dolorosos, mas necessários à superação da perda. O trabalho do 

luto demanda que a libido se desprenda de seus enlaces com o objeto da perda, impondo ao 

indivíduo um processo doloroso enquanto permanece a ''existencia psíquica del objeto 

perdido''212. Assimilação e superação que não estão condicionados ao esquecimento. Na 

verdade, luto e melancolia intercambiam as atuações morbosas ou normais de suas 

estratégias. A melancolia realiza um trabalho de luto incompleto excedendo a compreensão 

econômica desse processo e impossibilitando '' la emergencia de una fase de triunfo 

consecutiva a su término''213.  

A memória da ditadura coloca em questão horizontes de presente que apontam na 

direção do passado e do futuro. Como o anjo benjaminiano que volta ao passado para 

recolher as  ruínas, o olhar sobre o recente passado histórico vivido avança sua atuação 

sobre o presente, projetando-se no futuro. A volta à memória se impôs a tarefa de realizar o 

trabalho de luto e vencer a melancolia.  

 O impasse libidinal a que se referia Moreira serve para realocar o par peso-leveza. 

Se é próprio à economia do trabalho de luto o estado de ânimo doloroso, o peso do viver 

aparece aqui como inevitável, mas a necessidade dessa fase não subsume o luto 

exclusivamente a um caráter não-festejante. A memória é um grande instrumento mediador 

entre o peso e a leveza. Lembrar implica simultaneamente recusar a naturalização do 

passado e, por meio mesmo dessa atitude, performar um futuro distinto. Se o peso se 

identifica com a temática, com a opção por voltar a uma ''historia autofracasada''214, a 

leveza, presente em uma tensão nem sempre resolvida, se efetiva como tática de desvio, 

sem apelar a qualquer escapismo ou devaneio, pelo próprio modo como atua a memória, 

por uma redefinição das suas estratégias nos textos. 

                                                
211 FREUD, S. ''Duelo y melancolía'' , in: Obras Completas. v.11. Ed. Orbis. 
 
212 FREUD, S. ''Duelo y melancolía'' , in: Obras Completas. v.11. Ed. Orbis. 
213 FREUD, S. ''Duelo y melancolía'' , in: Obras Completas. v.11. Ed. Orbis. 
214 CASULLO, N. ''Una historia de la memoria para las muertes en la Argentina'' in: Pensamiento de los 
Confines. numero 9/10, primer semestre de 2001. Diótima/Paidós/UBA. 
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A leveza garantiria ao peso escapar a suas próprias armadilhas, evitando que a 

narração do horror se encapsule na estética do indizível ou caia na tentação retórica de sua 

super-exposição. Trabalho com o luto do dizer e não com a linguagem da melancolia. 

 

''La memoria...indudablemente tiene algo que ver no sólo con el pasado sino también con la 

identidad, y por lo tanto (indirectamente) con la propia persistencia en el futuro" 

Paolo Rossi. El pasado, la memoria, el olvido. 

 

Las Islas215 de Carlos Gamerro216 é um romance surpreendente em muitos sentidos: 

por se tratar da estréia literária do autor, por colocar no centro da intriga a Guerra das 

Malvinas e, talvez o mais inusitado nesses tempos que correm, fazer com que a trama se 

sustente ao longo de suas mais de seiscentas páginas. A narração em primeira pessoa ganha 

um ritmo ágil e imprevisto através de diálogos bem tramados. Trata-se da história de Felipe 

Félix, um hacker, ex-malvineiro que tem literalmente um pedaço da guerra  inscrustado no 

crânio: uma parte de seu capacete, devido a uma explosão. A história se inicia com a visita 

de Félix a Tamerlán, um multimilionário que pretende refundar Buenos Aires como cidade 

do terceiro milênio e acalenta planos de se transformar em um super-homem. As torres do 

edifício, onde está localizado o escritório de Tamerlán e cenário em que se desenrola o 

encontro, são descritas como uma espécie de inferno dantesco em linguagem de ciência de 

ficção. Trata-se de sucessivos estamentos totalmente revestidos de vidro que transformam 

todo o edificio em um imenso panóptico hierarquizador. A tarefa de Félix é encontrar em 

arquivos oficiais e secretos informações sobre as testemunhas do assassinato cometido pelo 

filho de Tamerlán. Logo nos primeiros capítulos impressiona o manejo exundioso da 

linguagem, amparado por um ritmo vertiginoso que vai mesclando referências a desenhos 

animados. À medida que a trama se arma, o leitor se dá conta de que dois universos 

paralelos estão jogando entre si e que convergirão ao final, imitando um desenho de Escher. 

Há na história duas temporalidades imbricadas, a que começa dez anos após a guerra e a 

que o narrador vai reconstruir pela anamnese. Para se desencumbir da tarefa proposta por 

                                                
215 GAMERRO, C. Las Islas. Ediciones Simurg. Buenos Aires, 1998. 
216 Carlos Gamerro nasceu em 1962, é professor da Universidad de Buenos Aires, roteirista de cinema, 
tradutor, romancista e contista.  
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Tamerlán, o protagonista necessita obter acesso às informações arquivadas nos 

computadores do serviço secreto do exército. Começa aí a cada vez mais estreita relação 

entre dois universos que à  primeira vista parecem contrastantes. A opção pela nova 

profissão diz muito das escolhas de Félix quanto ao passado, principalmente se a 

compararmos ao discurso paranóico delirante de seus ex-companheiros de guerra que 

continuam aferrados a driblar a derrota através de insustentáveis teorias para a recuperação 

das Ilhas. Cada um tem seu fetiche particular que funciona como sublimação da experiência 

da derrota: Ignacio e a construção de uma maquete perfeita que restaure a geografia das 

Ilhas antes da guerra, Sergio com sua mania revisionista ''buscando siempre el nudo a partir 

del cual las cosas podrían haber sido de otra manera''(p.60), o diário do major X e sua 

versão enlouquecida da conquista das Malvinas. Quando Félix recria virtualmente a guerra 

como um jogo de videogame, uma forma de colocar em prática o plano para conseguir os 

nomes das testemunhas, coloca em xeque a inverossimilhanca da história real. É por isso 

que ao lançar mão dos meios mais absurdos para recriar a versão virtual da guerra, 

utilizando as tartarugas ninjas como modelos dos soldados argentinos para enfrentar os 

ghurkas ingleses, ao final termina sendo menos inverossímil ou patético que a versão de 

Verraco: '' a los ghurkas los corremos con los cuchilleros correntinos''(p.107), evocando 

uma espécie de saudosismo redivivo da tradição do ''duelo criollo'' (''pero como la versión 

duelo criollo no figuraba en el menú'', p.107). Se, por um momento, armar a versão virtual 

da guerra também funciona para Félix como uma sublime substituição da derrota (''Le 

hicimos, pensé...Ganamos.'', p.110), como uma possibilidade de voltar ao passado para 

revivê-lo de forma triunfante, o passo seguinte é a instalação de um vírus que reverta os 

objetivos do jogo, restaurando a vitória aos ingleses. Segunda fase do plano: a 

premeditação dessa falha lhe permitiria voltar aos arquivos para obter mais informações. A 

inverossimilhança do jogo resulta bastante realista se confrontada com as hipóteses 

históricas ou com a divulgação oficialista de façanhas nunca realizadas durante a guerra. O 

vírus se inserta nas falhas do sistema para ''convertir la derrota en derrota''(p.113), 

fraturando o mito nacional de uma guerra vivida como gesta histórica.  

A narrativa é a historia do trabalho de luto realizado pela dor de lembrar. A trama da 

ficção consiste em fazer com que uma memória particular, privada, pessoal esteja 

conectada a uma memória social atuando como uma espécie de vírus que desmantela a 
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retórica naturalizadora de mitos cristalizados. A memória percorre a contrapelo uma 

história que insiste na repetição como farsa, desvelando o lado sombrio de uma identidade 

nacional como símbolo da violência, da paranóia, da banalização da morte. Por isso a 

investigação de D. Benito que consiste em estabelecer uma conexão entre a derrota na 

guerra e o roubo das mãos de Perón, mais que um sinal de delírio paranóico, é um símbolo 

das intrincadas relações entre os acontecimentos históricos e a perigosa idealização da 

nacionalidade. A rede intrincada de uma teia de aranha é a imagem que percorre o romance 

como um fio de ariadne funcionando como uma  alegoria da interconexão dos fios da 

história. A lógica narrativa oscila entre os momentos de recuperação da lembrança dos 

horrores da guerra por Félix e os discursos cínicos de Tamerlán, '' la dignidad humana se ha 

convertido en un valor de cambio más''(p.164), como se se tratasse de desvelar uma 

formação discursiva que tem como base a violência, praticada agora, às claras, segundo os 

valores do pragmatismo. As vozes das testemunhas a quem Félix entrevista teatralizam o 

domínio avassalador do mais vil capitalismo, através da retórica neoliberal. Todas as 

testemunhas do assassinato participam como sócias de uma empresa de vendas que tem 

como modelo o método da pirâmide em que cada um dos sócios deve apresentar novos 

participantes para obter maiores porcentagens sobre as vendas:''En Surprise se ha realizado 

por primera vez el sueño dorado y la promesa de nuestro lider y presidente: convertir a 

todos los proletarios en propietarios"(p.199). Cada uma das falas representa uma faceta da 

perversidade da lógica dominante na década menemista. Caricaturalmente, os personagens 

desfilam lugares comuns ("Surprise no es más que un modelo a escala de la selva en que 

vivimos'',p.262) que funcionam como espécie de imenso arcabouço transcendental que 

conta com inesgotável manancial e imensa capacidade adaptativa, retornando sempre com 

nova roupagem.   

Sem que se possa deduzir do movimento narrativo que oscila entre os retrocessos ao 

passado e a continuidade do presente qualquer facilidade maniqueísta do tipo "tal passado, 

qual presente" e superando a mera intenção panfletária de denúncia de degradação dos 

tempos e dos valores, a estratégia parece ser a de capturar certas permanências cúmplices 

entre temporalidades distintas. 



 185 

O sinistro da desumanização está presente tanto na ''irresponsabilidad colectiva que 

se apoyó en el impulso ciego del nacionalismo''217 durante a guerra das Malvinas ( e as 

cartas escritas aos soldados por ''amas de casa pelotudas'' (p.344) são apenas um exemplo), 

quanto na espoliação das consciências pela ganância dos lucros: "lo que se compraba y 

vendía en Surprise no eran fantasías y cosméticos baratos: eran personas"(p.217) 

Quanto mais o movimento narrativo se adensa na inescrupulosidade das máximas 

proferidas por Tamerlán e pelos sócios de Surprise, mais imperativa se torna a volta ao 

passado e a renúncia ao esquecimento: '' ahora estaba condenado a recordar"(p.352). A 

memória não é apenas desculpa para contar, mas emerge como imperativo de uma trama 

que costura duas histórias complementárias em ritmo de thriller de ação, desenhando um 

equilíbrio entre sua autonomia ficcional e a referencialidade histórica.  

A tensão entre o luto e a melancolia cresce à medida que a anamnese se instala ('' no 

tenía más remedio que volver. Adonde podía ir, de todos modos?'', p.102) e resgata a dor, o 

medo e o desconsolo para confrontá-los com a apatia e a imobilidade (''perdí densidad y 

nitidez...conseguí desaparecer- un truco de supervivencia'', p.357).  

Viver a melancolia significa lutar contra a recordação, isolar-se no mundo virtual 

dos computadores, evitar novas relações pessoais, encerrando-se no círculo dos ex-

companheiros de combate, angustiar-se por um futuro nada promissor, desejar a morte. O 

trabalho de luto começa com a vontade de contar e consiste em aceitar a convivência com a 

lembrança de algo traumático, liberando-o para viver o presente, sem culpas por ter 

sobrevivido, tornando possível um renascimento, uma nova identidade, capaz de bailar 

sobre ''los vidrios rotos del pasado''(p.592).  

Essa tensão não é algo que se resolva definitivamente uma vez que a barbárie 

conservará para sempre as marcas das ruínas. No entanto, o trabalho com o luto ensina a 

aprender a bailar, como diria Nietzsche. 

Também a estética realista encontra uma novo modo de atuação em Las Islas. Seu 

jogo consiste em ressaltar a inverrosimilhanca de um real enlouquecido que já não basta 

                                                
217 SARLO, B. Tiempo Presente. Notas sobre el cambio de una cultura. 1a ed. 3a reimp. Buenos Aires. Siglo 
XXI Editores Aregentina, 2002.p.125. 
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enquanto "enunciaciones acreditadas solamente por la referencia''218 que aposta todas as 

cartas do conteúdo representado no efeito de choque sobre o leitor.  Contra as estratégias da 

conspiração e do deciframento ou a obscenidade de um olhar panóptico que prescruta as 

filigranas do horror, o realismo atua para desenfatizar afetos. O romance não funciona 

como catarse para purgar os sentimentos dos leitores em relação a uma memória coletiva. A 

advertência de Gloria a Félix ao mostrar-lhe as cicatrizes provocadas pela tortura que 

sofreu enquanto esteve presa na ditadura militar é também um aviso indireto ao leitor:'' Y 

no te asustes, que tienen más de diez anos. Ya no muerden.¿O sos de los 

compasivos?"(p.300). Os laços realistas amarram a discursividade e não a referência, por 

isso é possível entremear chistes aos momentos de maior tensão da trama. (cf. a descrição 

do momento de rendição para os ingleses na guerra. "!Debe ser inglés! !Hagámosnos los 

muertos! !Dijo che! !Es argentino!, p.548). O humor é um agente corrosivo da 

dramaticidade. 

O embate entre o luto e a melancolia é também o embate para as estratégias do 

romance entre o peso e a leveza. O desafio de se voltar a escrever sobre a ditadura ou a 

guerra só ganha nova razão de ser enfrentando o dilema entre drama e desdramatização. 

Realizar o resgate de uma "historia autofracasada"219, sem dúvida, constitui tarefa das mais 

pesadas, mas isso não significa que os modos de contar essa história (pois é disso que se 

trata: contar e não silenciar) estejam condenados a mimetizar esse peso. Desdramatizar não 

significa se entregar à ''felicidade complacente própria dos que são cegos à catástrofe''220. 

Tão pouco investir na leveza como um valor a condenaria à submissao à ''la coreografia 

publicitaria de lo nuevo que se agota en las variaciones futiles de la serie-mercado"221. 

 Las Islas é uma resposta a qualquer resquício de dúvida: é possível contar histórias 

depois da ditadura, inclusive sobre a própria ditadura. O humor, a mescla de linguagens, a 
                                                
218 BARTHES, R. ''El efecto de lo real'' in: Realismo¿Mito, doctrina o tendencia historica? 1a ed. Ediciones 
Lunaria, Buenos Aires, 2002. 
 
219 CASULLO, N. ''Una historia de la memoria para las muertes en la Argentina'' in:Pensamiento de los 
Confines. numero 9/10, primer semestre de 2001. Diótima/Paidós/UBA. 
 
220AVELAR, I. Alegorias da Derrota. A ficção pós-ditatorial e o trabalho de luto na América Latina. Trad. 
Saulo Gouveia, rev. pelo autor. Belo Horizonte, UFMG, 2003. 
221 RICHARD, Nelly, "Política de la memoria y técnicas del olvido en Residuos y metáforas (Ensayos de 
crítica cultural sobre el Chile de la transición. Santiago, Cuarto Propio, 1998, p. 29-73. 
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variação alucinante do ritmo narrativo, o confronto real/virtual, a capacidade de combinar 

tudo isso de maneira ágil e imprevista sem perder o fio da narrativa, contando uma história, 

é uma resposta aos prognósticos apocalípticos da decadência da literatura. 

Superados os impasses da estética do compromisso ou a culpa pelo fracasso da 

linguagem frente ao horror da catástrofe histórica, a literatura negocia um outro lugar de 

resistência através da memória. 

 

  *    *    * 

A terrível epígrafe de El Secreto y las Voces222 do mesmo Gamerro dá a pista para a 

chave de leitura da narrativa: ''Hablar es mentir. Vivir es colaborar''. Nesse romance, 

publicado em 2002, voltam à cena personagens e referências presentes em Las Islas. O 

povoado em que se desenrola a trama é o mesmo das recordações idílicas da infância de 

Gloria e Felipe Félix. Ainda que, no primeiro romance do autor, o lugar já apareça 

desmitificado como memória de um paraíso perdido de inocência e felicidade (''Malihuel 

no existe más, Felipe'', Las islas, 317), é aqui que o povoado será alegorizado como 

microcosmo da sociedade.  

O argumento narrativo é sintetizado de maneira muito clara:  

'' se comete un crimen en Malihuel. Tres mil habitantes. Todos se conocen. Esa noche no había 

extraños en el pueblo. O sea, el asesino tiene que ser uno de ellos. Todos sospechan de todos.  O quizás, sea 

una conspiración, en la que todo el pueblo esté de acuerdo.''(El Secreto...p.17) 

Trata-se do assassinato de Dario Ezcurra, um habitante de Malihuel que desaparece 

depois que o delegado Neri empreende uma série de consultas às pessoas mais influentes da 

cidade a respeito da, digamos, conveniência, desse desaparecimento. O consentimento de 

toda uma comunidade e a naturalização do acontecido é o enigma para o qual o narrador 

pretende buscar respostas, refazendo o mesmo caminho, vinte anos mais tarde. Apesar de a 

trama ganhar ares detetivescos, a armadura narrativa está baseada em uma ''conspiración de 

locuacidad'' (p.73), e não de silêncio, optando por expor de maneira transparente as falas 

sem reservas dos personagens, fazendo com que cada uma das vozes delate, ainda que pela 

denegação, a responsabilidade pelo crime: '' la verdadera [pregunta] no era ya sobre el 

                                                
 
222GAMERRO, C. El Secreto y las voces. 1a ed. Buenos Aires. Grupo Editorial Norma, 2002. 
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pobre Ezcurra, sino sobre uno mismo."(p.61) As opiniões reificadas pelos preconceitos e 

pelo senso comum insistem em culpabilizar as vítimas, apontando-lhes erros de conduta. O 

pacto de leitura expõe a rasura que as falas pretendem impor sobre a conivência e a 

hipocrisia de toda uma comunidade. A memória que cada um dos depoimentos resgata tenta 

eludir a cumplicidade sem redenção possível. Por isso, o tom narrativo se abstém de atribuir 

a cada uma das vozes uma posicionalidade cínica. Burlonamente, em um dos pequenos 

capítulos intermédios que entremeiam o fluxo caudaloso das falas, o significado etmológico 

do nome do povoado é apresentado como constatação: ''una pobre colección de individuos 

de carácter patético y/o despreciable''(p.225) 

Subrepticiamente o relato expõe o confronto entre duas memórias possíveis: a dos 

moradores de Malihuel, para os quais a memória como ''distracción cotidiana'' (p.54) serve 

para eludir a verdade, e a vontade de saber do narrador que o faz voltar ao passado. A 

memória é uma espécie de ponte que ata os laços de uma identidade pessoal aos destinos 

coletivos de uma sociedade, duas metades de uma mesma história. Por isso, só ao final do 

romance é possível conhecer a identidade do narrador, reconstruída depois de '' aprender 

sobre la marcha'' (p.260) 

A narrativa atualiza o papel da memória como instrumento para prescrutar as 

condições de possibilidade da naturalização do horror, descartando-a como mera crônica do 

passado. A persistência da memória no presente rejeita a ''petrificación nostálgica del ayer 

en la repetición de lo mismo''223 e tão pouco aceita se salvaguardar como reserva de 

dignidade acusando raivosamente a desmemória da atualidade: 

A fim de evitar as armadilhas de uma memória cristalizada em triunfo ou fracasso o 

melhor é 
"no postular una memoria que frente a excepcionalidades ignominiosas y lacras de la historia, se 

piense sustancialmente como dignificadora de la sociedad, en tanto 'fortaleza' de un recuerdo acusatorio de lo 

inhumano frente a una sociedad apática o cómplice''224 

A memória desidealiza a História e atribui a cada gesto individual a 

responsabilidade pela performance coletiva. O presente cobra do passado a consciência de 
                                                
223 RICHARD, Nelly. "Política de la memoria y técnicas del olvido en Residuos ymetáforas (Ensayos de 
crítica cultural sobre el Chile de la transición. Santiago, Cuarto Propio, 1998, p. 29-73. 
 
224 CASULLO, N. ''Una historia de la memoria para las muertes en la Argentina'' in: Pensamiento de los 
Confines. numero 9/10, primer semestre de 2001. Diótima/Paidós/UBA. 
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uma conivência involuntária, impossível de escamotear ("vivir es colaborar''), já que a 

História é a história dos indivíduos, seus fracassos e equívocos e, por certo, há de ser 

também a de seus eventuais acertos. 

Negando-se a aceitar a versão triunfalista do Prof. Gagliardi(''El idealismo 

enclaustrado del profesor quería hacer un héroe de un mártir involuntario'', p.253), o 

narrador nega-se a transformar a sua história em uma História sem fraturas, 

funcionalizante: ''Quizás de tanto leerlos[los libros de su biblioteca], el profesor Gagliardi 

había terminado por creer en la historia, como Don Quijote en la literatura'' (p.229). 

Tão pouco a memória serve como uma lição de fracasso. Usando como referência o 

mesmo Cervantes, Gamerro evoca em Las Islas o paradoxo do enforcado225 para colocar à 

prova a perfeição dos computadores. Como sistemas pensados para a eficiência, as 

máquinas não sabem como resolver a questão surgida do paradoxo: ''Si deciden colgarlo, 

decía verdad y no merece morir; si no muere, mentía y es obligación colgarlo"( Las Islas, 

p.138). A resposta de Verraco a questão ("Ahorcalo, por supuesto. ¿A qué viene todo 

esto?", p.139) reduplica o paradoxo em franca oposição à solução apresentada por Sancho 

("Que viva. Cuando la justicia está en duda, es mejor optar por la misericordia'', p.139), 

enquanto a moral da pequena fábula se explicita com a frase que encerra o episódio: 

"¿Entendés, ahora, por qué somos irremplazables?" (p.139). Também para a História somos 

insubstituíveis, porque se há um passado mítico, heróico, escamoteador de violência e 

morte, também existe a possibilidade de refundar uma memória de "lo que intuimos no 

contado en nosotros y de nosotros''226 , reescrevendo-nos no presente não apenas como 

repetição. 

A melancolia apática e niilista parece definitivamente descartada por um trabalho de 

luto bem sucedido que apesar de carregar o peso da  anamnese, reconhece-o como 

imprescindível para a superação da perda: "de no haber venido, jamás hubiera podido 

                                                
225 O paradoxo do enforcado é sintetizado por Felix: "Vos sos gobernador de una isla. En la isla hay un r ío, 
sobre el río cruza un puente, al cabo del puente hay una horca. Todo el que quiera pasar debe decir adónde va; 
si dice verdad, pasará libremente; si miente, colgará de la horca. El sistema funciona admirablemente, hasta 
que un día llega un hombre que dice venir a ser colgado en esa misma horca. ¿Ves cómo viene? Si deciden 
colgarlo, decía verdad y no merece morir; si no muere, mentía y es obligación colgarlo.¿Qué hacés?'', Las 
Islas. p. 138 
 
226 CASULLO, N. ''Una historia de la memoria para las muertes en la Argentina'' in: Pensamiento de los 
Confines. numero 9/10, primer semestre de 2001. Diótima/Paidós/UBA. 
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encontrarlo" (p.255), diz o narrador pouco depois de revelar-nos que havia uma motivação 

pessoal para a sua volta a Malihuel: Ezcurra era seu pai. 

Apesar da evidente intencionalidade ético-política do gesto em direção ao passado, 

as narrativas não buscam petrificar-se como documento de uma época. O investimento no 

trabalho com a linguagem realça a aposta na ficcionalidade, expondo os personagens 

através de suas próprias falas à ambiguidade e à contradição próprias à linguagem, tornando 

ilegítima e descartável qualquer instância exterior de acusação. Falando, escorando-se em 

frases feitas, os personagens são traídos pela própria linguagem. E essa super-exposição da 

discursividade (quase todo o romance está construído com base no discurso direto, 

respeitando a oralidade) que desonera o compromisso com o elíptico, rechaçando o silêncio 

em favor de uma ''conspiración de locuacidade". 

As passionalidades estão amainadas não apenas pela postura distanciada do narrador 

(apesar de seu envolvimento emocional), mas porque são mediadas pela memória que 

funciona como uma espécie de interface de desdramatização a partir do entendimento de 

sua nova função, permitindo à narrativa flertar com a leveza. Que, claro, não significa 

leviandade, mas outros modos de lidar com o peso. 

 Trata-se de apostar na memória como uma interface capaz de desrecalcar a 

responsabilidade de toda a sociedade em relação aos rumos da história nacional.  

Os momentos de maior dramaticidade são contrabalançados com considerações e 

divagações de brutal desimportância, servindo para desenfatizar o que está sendo contado.  

A leveza só é possível porque é a contraface mesma do peso de contar uma história 

sinistra, numa eterna tensão entre drama e desdramatização. Ao tentar burlar a tarefa 

irrealizável de descrever o horror e superar o impasse da poética da negatividade e seu 

elogio ao indizível, o contar em tom pesado abdica da negatividade em favor da leveza. No 

difícil equilíbrio entre as duas medidas, a leveza conta com um realismo que "no es 

referencial, sino abiertamente discursivo"227, com a memória desmitificada como redenção 

ou fracasso, até mesmo com um humor refinado, sem se abster de cuidar da linguagem para 

falar às claras, evitando o enclausuramento críptico dos não-ditos. 

                                                
227 BARTHES, R. ''El efecto de lo real'' in: Realismo¿Mito, doctrina o tendencia historica? 1a ed. Ediciones 
Lunaria, Buenos Aires, 2002. 
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Ao invés da “normalização” inevitável228 e contrariando vereditos de 

degeneração(“uma sociedade que se tornou incapaz de lidar com o tempo e com a 

história”)229, a narrativa contemporânea argentina que volta à história,  recuperando uma 

memória coletiva como uma interface para experimentar nossa própria época, dribla a 

estética da negatividade e aposta em uma resistência leve. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
228 SAER, Juan José. “O democratismo totalitário pós-moderno”, in: Mais! 21/10/01. 
229 JAMESON, F. “ O Pós-modernismo e a sociedade de consumo”. In: O Mal-estar no Pós-Modernismo. 
Teorias, Práticas. Org. Ann Kaplan. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Ed. 1993. p.27 



 192 

 

 

 

 

5. Conclusão 
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Através do esforço para caracterizar novas estratégias da literatura contemporânea, 

foi possível identificar duas vertentes, contíguas e contrárias, convivendo na cena literária. 

Ambas operam pelas exclusões que realizam na escrita da sua prosa, já que o que está em 

uma vertente, não aparece na outra. 

A literatura da delicadeza aposta na fruição da complexidade narrativa, cujo suporte 

principal é o jogo com um segredo dito-não dito, através do “domínio do pormenor”230, 

investindo na recuperação da memória para valorizar uma afetividade. A literatura do 

entrave reivindica um leitor cuja capacidade máxima deve ser a de gozar dos efeitos 

provocados pelo texto sendo capaz de perceber a simulação performática de uma verve 

agressiva. 

Os textos da literatura do entrave e da delicadeza parecem disputar distâncias 

apropriadas em relação ao real, de acordo com suas estratégias. Resgatando certa 

transcendência, a fim de preservar uma profundidade literária que a literatura do entrave faz 

questão de chafurdar na superficialidade, a literatura da delicadeza evita negociar 

diretamente com a realidade.  

 Conforme tentamos mostrar, a tática da literatura do entrave rejeita maneirismos e 

vai direto às piores brutalidades, regozijando-se em mimetizar certo mal-estar provocado 

pelos acontecimentos do contemporâneo. Haveria aí uma dimensão kúnica de resistência 

medindo forças com o domínio das hegemonias que aposta na provocação polêmica. 

A estratégia dessa resistência é a mímesis da bestialização cotidiana: “si ce qui nous 

emporte est brutal, nous aussi sommes brutaux”231. A sátira funcionaria como método 

eficaz de oposição sem se deixar enredar pela autodestruição e pela obsessão do 

negativismo: “En dépit de tout son irrespect, le kunique adopte une position au fond 

sérieuse et sincère à l’égard de la vérité et, satiriquement déguisé, entretient avec elle des 

relations pathètiques”232 

                                                
230 ARRIGUCCI, D. A Poesia de Manuel Bandeira. Humildade, Paixão e Morte. S.P. Cia das Letras, 1990. 
p.25. 
231 SLOTERDIJK, Peter. Critique de la Raison Cynique. traduzido do alemão por Hans Hildenbrand. Paris, 
Christian Bourgois Éditeur, 1987. p.488. 
232 SLOTERDIJK, Peter. Critique de la Raison Cynique. traduzido do alemão por Hans Hildenbrand. Paris, 
Christian Bourgois Éditeur, 1987. p. 372. 
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Nesse sentido, é possível afirmar a dupla posicionalidade da literatura da delicadeza 

no panorama da atualidade: sua opção pela memória, pelo deslindar de um ritmo narrativo 

marcado pela desacelaração, pela dilação descritiva dos pormenores é não apenas uma 

alternativa à opção kúnico-cínica como a reinvenção do antagonismo ao imaginário 

globalizado de homogeneidades normalizadoras. 

Segundo nossa hipótese, as diferentes táticas de enfrentamento do presente pelas 

vertentes aqui apresentadas negociam a reinvenção de uma resistência que redimensiona a 

capacidade crítica da literatura, lançando mão da leveza e renunciando à pretensão da 

incomunicabilidade. 

Acreditando que “hoje, existem diversas formas de conhecer a fatalidade do mundo. 

[e que] Esse tipo de conhecimento do ponto de vista estético, não está sujeito a priori à 

coerção da dissonância”233, tentamos mostrar como a crise só se torna impasse catastrófico 

se for avaliada de um ponto de vista que ficou para trás, aquele que se regozija com o 

“êxtase negativo do valor”234. Talvez os novos valores apostem numa positividade sem 

culpa e sem rendição, apenas a reelaboração de outras formas de diálogo com a realidade. 

É sob perspectiva semelhante que tentamos enfrentar o desafio da perspectiva 

comparada. Embora esperamos ter demonstrado ser possível mapear as estratégias 

características às literatura do entrave e da delicadeza também no contexto argentino, não é 

possível eludir o fato de que o presente literário argentino negocia para sair da “fossilização 

traumática”, livrando-se da fixação melancólica. Segundo nossos pressupostos, as tramas 

literárias do presente contrariam a hipótese de um luto incompatível com a representação 

mimética, sem que isso implique uma “satisfeita adaptação ao presente”, conforme defende 

Idelber Avelar.  

É possível entender a dominante memória coletiva do período repressivo resgatada 

pelas histórias argentinas como uma estratégia que pensa o presente através do passado não 

resolvido, uma interface que conjuga palimpsesticamente a violência da repressão militar à 

violência da barbarização neoliberal que culminou com a grave crise de 2001.  

                                                
233 SLOTERDIJK, Peter. Mobilização Copernicana e Desarmamento Ptolomaico: ensaio estético. (Trad. 
Heidrun Krieger Olinto). Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro, 1992. p.41. 
234 BAUDRILLARD, J. “La simulación en el arte”, in: www. Analitica.com/va/arte/portafolio/4417813.asp. 
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Tanto em sua dimensão afetiva, como acontece na literatura da delicadeza, quanto 

em sua recuperação coletiva, a memória é apenas uma das alternativas estratégicas, 

dividindo a cena com a performance da literatura do entrave, para lidar com o presente.  

Apostar na idéia-força da leveza não significa que a arte esteja contaminada pela 

normalização do mercado. Ao pressupormos a superação da negatividade que tece elogios a 

“um texto ilegível para seu presente”235, insistimos tanto na recuperação da capacidade de a 

literatura continuar contando histórias, quanto na rejeição em ver nisso um sintoma de 

conservadorismo estético e político, produto da sedução do mercado. 

Nesse sentido, poderíamos afirmar que as histórias lidas aqui sugerem a liberação 

do “peso do mundo”. A ambivalência performática do kúnico-cínico, a elegante delicadeza 

que vale-se da memória para dizer- não dizer um segredo e a volta ao passado histórico 

recente que domina as narrativas argentinas constituiriam estratégias que negociam uma 

resistência em relação ao imaginário globalizado, massificado, e configurariam uma 

alternativa ao pensamento da negatividade radical.  

Conforme comentamos na introdução, pensar o presente implica riscos. Talvez o 

maior deles seja o de lançar hipóteses que podem ser tão transitórias quanto o objeto 

estudado. Voltando à aproximação com o fim do século XIX, Paulo R. Pires chama a 

atenção para tempos que podem ser marcados pela transitoriedade: “É claro que está 

acontecendo um monte de coisa que não tem nada a ver, assim como no século XIX. A 

gente jamais saberá o que não tinha nada a ver no século XIX”236. A proposição das 

estratégias identificadas aqui sob os rótulos de literatura da delicadeza e literatura do 

entrave e a hipótese de as idéias-força da leveza e da resistência estarem sondando a cena 

literária contemporânea assumem não apenas sua possível efemeridade de análise de 

ocasião quanto aceitam correr o risco de apostar no que pode ter a ver no século XXI.  

 
 

 
                                                
235 AVELAR, Idelber. Alegorias da Derrota. A ficção pós-ditatorial e o trabalho de luto na América Latina. 
Trad. Saulo Gouveia. verif. pelo autor. Belo Horizonte, UFMG, 2003. p. 124. 
236 PIRES, Paulo Roberto. “Novas rotas literárias”. Entrevista a Jaime Gonçalves Filho para o site 
www.paralelos.org. em 02/03/2004. 
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RESUMO 

 

Este trabalho consiste no esforço de caracterizar novas estratégias da literatura 

contemporânea brasileira e argentina para enfrentar o presente. Identificando duas 

vertentes, contíguas e contrárias, convivendo na cena literária (literatura do entrave e 

literatura da delicadeza), nossa hipótese é a de que as diferentes táticas de enfrentamento do 

presente pelas vertentes aqui apresentadas negociam a reinvenção de uma resistência que 

redimensiona a capacidade crítica da literatura, lançando mão da leveza e renunciando à 

pretensão da incomunicabilidade. Nesse sentido, poderíamos afirmar que as histórias lidas 

aqui sugerem a liberação do “peso do mundo” e apostam numa resistência leve, repudiando 

os diagnósticos apocalípticos do fim da literatura através de estratégias próprias. A 

ambivalência performática do kúnico-cínico, a elegante delicadeza que vale-se da memória 

para dizer- não dizer um segredo e a volta ao passado histórico recente que domina as 

narrativas argentinas constituiriam estratégias que negociam uma resistência em relação ao 

imaginário globalizado, massificado, e configurariam uma alternativa ao pensamento da 

negatividade radical.  
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RESUMÉ 

 

Ce travail consiste en l'effort de caractériser les nouvelles stratégies de la littérature 

contemporaine brésilienne et argentine pour faire face au présent. À partir de l'identification 

de deux versants, contigüs et contraires, coexistant au sein de la scène littéraire (la 

littérature de l'entrave et la littérature de la délicatesse), notre hypothèse est que les 

différentes tactiques pour faire face au présent par ces deux versants ici presentés négocient 

la réinvention d'une résistance qui mesure à nouveaux frais la capacité critique de la 

littérature en tirant parti de la légèreté et en renonçant à la prétension de 

l'incommunicabilité. Dans ce sens, nous pouvons affirmer que les histoires ici lues 

suggèrent le soulagement du "poids du monde" et qu'elles parient dans une résistence 

legère, rejetant, par des stratégies particulières, les diagnostiques apocaliptiques de la fin de 

la littérature. L'ambivalence performatique du kunique-cinique, l'élégante délicatesse qui se 

vaut de la mémoire pour dire et à la fois ne pas dire un secret ainsi que le retour au passé 

historique récent qui domine les narratives argentines constitueraient des stratégies qui 

négocient une résistance par rapport à l'imaginaire globalisé, massifié, et configureraient 

une alternative à la pensée de la negativité radicale. 
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