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APRESENTAÇÃO

De 25 a 27 de junho de 2012, realizou-se, na Universidade de Brasília, o IV
Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea, tendo essa edição
como tema “Autoria, experiência e aportes críticos rasurados”. 1
O simpósio internacional é organizado anualmente pelo Grupo de Estudos em
Literatura Brasileira Contemporânea – GELBC (UnB/CNPq) e tem por objetivo reunir
os/as pesquisadores/as para promover uma avaliação crítica colaborativa sobre as
pesquisas individuais desenvolvidas no âmbito do grupo e programar as atividades para
o período subsequente. Nas palavras da coordenadora do Grupo, professora Regina
Dalcastagnè, o simpósio “não é apenas um espaço de trocas sobre pesquisas. Ele
recupera nossa certeza de que a literatura brasileira contemporânea é um terreno fértil
para discussões que aparecem em vários domínios de investigação.”
O terceiro dia do evento foi dedicado à participação dos/as alunos/as, a maioria
de pós-graduação, orientados por pesquisadores membros do GELBC. As comunicações
tiveram o escopo de apresentar ao público as pesquisas que estão sendo desenvolvidas
pelos/as alunos/as em seu percurso acadêmico e foram distribuídas em quatro diferentes
mesas nos turnos da manhã e tarde.
Esta publicação, portanto, reúne os textos apresentados pelos alunos e mostra um
pouco da pluralidade de análises possíveis que estão atraindo a atenção dos alunos no
campo da literatura brasileira contemporânea hoje.
Boa leitura!

Laeticia Jensen Eble
Organizadora

1

Programação completa disponível em: <http://gelbcunb.blogspot.com.br/2012/05/iv-simposiointernacional-sobre_02.html>.
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“BRANCA PARA CASAR, MULATA PARA FODER, NEGRA PARA
TRABALHAR”: RELAÇÕES AFETIVO-AMOROSAS DE MULHERES NEGRAS
NO RAP E NO ROMANCE BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO
Andressa Marques da Silva ∗

Resumo:
Este artigo apresenta parte do problema que será desenvolvido na dissertação de Mestrado da autora. O
trabalho discute a representação das personagens femininas negras em algumas obras da literatura brasileira
contemporânea, especificamente nos gêneros romance e rap, pensando as relações afetivo-amorosas
vivenciadas por aquelas. Redimensionando o corpus analítico da pesquisa para esta breve apresentação,
delimito-me a analisar as construções afetivas destinadas à personagem Rísia de As mulheres de Tijucopapo,
de Marilene Felinto, bem como as representações das personagens femininas negras nas letras de rap do
grupo Atitude Feminina e da rapper Vera Verônika.
Palavras-chave: Personagens femininas negras; Marilene Felinto; Atitude Feminina; rap.

“Branca para casar, mulata para foder, negra para trabalhar” foi um ditado popular
recorrente nos séculos XVIII e XIX que evidencia uma forte carga de estereótipo e
preconceito vigentes na época. Entrelaçando as interações das categorias de raça e gênero,
historicamente carregadas de subalternidade, essa frase sintetiza as opressões acentuadas a
partir da intersecção de certas marcas sociais. O conceito de interseccionalidade foi
formulado por Kimberlé Crenshaw para chamar a atenção aos problemas específicos de
certos grupos de mulheres que estavam sendo mascarados no bolsão dos Direitos
Humanos. A autora diz que:

Assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres estão, de algum modo,
sujeitas ao peso da discriminação de gênero, também é verdade que outros
fatores relacionados à suas identidades sociais, tais como classe, casta, raça, cor,
etnia, religião, origem nacional e orientação sexual, são ‘diferenças que fazem a
diferença’ na forma como vários grupos de mulheres vivenciam a discriminação.
(Crenshaw, 2002, p. 3)

As dimensões do afeto socialmente reconhecido, do prazer e da necessidade,
respectivamente ajustados à gradação de cor, compõem as entrelinhas desse ditado popular
tão sintomático. O afeto destinado às mulheres brancas selaria as famílias e frutificaria os
∗

Mestranda em Literatura na Universidade de Brasília. E-mail: aandressammarques@gmail.com
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descendentes que essa terra precisava para ser uma nação. Já o prazer e a necessidade seriam
sanados pelas representantes impuras da classe das mulheres, aquelas diferentes por não
levarem em sua tez a cor que as aproximava, minimamente, do homem branco e seu poder.
Minha dissertação toma como mote investigativo o ranço afetivo deixado e
(re)criado por esse imaginário na Literatura Brasileira. Parto do momento em que a
literatura e os anseios políticos do Brasil caminhavam juntos com o objetivo de formar o
país que ali se consolidava, para chegar até o discurso contemporâneo no qual a “formação
da nação” já não tem mais o fôlego de outrora e perceber como a representação dessas
personagens femininas negras é cunhada no atual contexto social sob a ótica de obras
literárias que apresentam representações complexas dessas personagens, as construções
mais densas das personagens femininas negras estão presentes nas obras de autoras negras.
Ao problematizar a experiência da negritude feminina e sua relação com a escrita,
Conceição Evaristo diz que essas mulheres:

Criam então uma literatura em que o corpo-mulher-negra deixa de ser o corpo do
“outro” como objeto a ser descrito, para se impor como sujeito-mulher-negra que
se descreve a partir de uma subjetividade própria experimentada como mulher
negra na sociedade brasileira. (Evaristo, 2005, p. 54)

O primeiro capítulo do trabalho realiza uma discussão teórica acerca dos
estereótipos, da subalternidade e da representação das personagens femininas negras na
literatura do período em que o ditado, título do trabalho, era recorrente. A historiografia da
literatura brasileira mostra que por muitas vezes as personagens femininas negras foram
representadas como corpos capazes de “oferecer” o prazer aos senhores brancos, o trabalho
às senhoras brancas e o cuidado aos filhos de ambos. A representação massiva delas como
objetos que serviam sexualmente aos seus donos, ou a apresentação das mesmas como
seres assexuados que focalizavam todo seu afeto aos filhos da casa grande, preterindo os
seus, foi sendo alimentada e descrita por muitas obras literárias. 1 Essa representação
violenta é fundamentada nas relações desiguais de poder que permitiram o acesso de
apenas um grupo ao discurso altamente valorizado que é o literário, o que permitiu a
1

São exemplos de personagens com essas características a Rita Baiana d’O cortiço, de Aluísio Azevedo e,
ainda, a Vidinha de Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antonio de Almeida. Mais sobre essas
representações pode ser visto no artigo CORRÊA, Mariza. “Sobre a invenção da mulata”. In: Cadernos Pagu
(6-7) 1996: pp. 35-50. Sobre a representação da mãe preta, temos a figura benevolente que cuida do Menino
de Engenho, de José Lins do Rego. Para ver mais: RONCADOR, Sônia. “O mito da mãe preta no imaginário
literário de raça e mestiçagem cultural. In: Revista de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea. n. 31.
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promoção dos próprios interesses desses sujeitos que lançaram sobre a outra, ou outro, um
olhar vertical e taxativo. Isso ocorre pelo fato de a literatura ser um espaço de legitimação
de discursos, desprestígio e/ou silenciamento de outros, já que é dotada de caráter político
e produzida por um ser impregnado de ideologias e pontos de vista próprios, como
analisou Terry Eagleton em Teoria da literatura: uma introdução, de 1994.
Para não perder a oportunidade de discutir a emergência de outros olhares sendo
propagados na literatura com estudiosos(as) especialistas na produção contemporânea, me
limitarei, na presente apresentação, à discussão da representação da afetividade da
personagem protagonista do romance As mulheres de Tijucopapo (1992), de Marilene
Felinto, uma das obras que integram o corpus da minha dissertação. Além de lançar um
breve olhar sobre as relações de afeto representadas no rap, um gênero contemporâneo que
toma para si o protagonismo discursivo do gueto, problematizando as construções das
experiências dos sujeitos periféricos. Na obra de Felinto e nas letras de rap escolhidas para o
corpus desse trabalho, temos a representação de outra possibilidade para as personagens
femininas negras que se desvincula daquelas marcadas pelas violências impeditivas da
constituição plena de suas afetividades? Para responder a esta pergunta central do meu
estudo, divido a análise em dois momentos: 1º) traçarei a compreensão das redes afetivas
constitutivas da identidade da narradora-personagem Rísia; 2º) farei uma breve discussão
acerca da construção da afetividade das narradoras-personagens das letras “Mulher
Guerreira”, do grupo de rap Atitude Feminina e “Mulher de aço”, da rapper Vera Verônika.

Rísia e as teias afetivas
As mulheres de Tijucopapo (1992), lançado inicialmente em 1980, é uma narrativa
em primeira pessoa que propaga a voz da protagonista Rísia através de sua memória de
forma não linear. Rísia é uma menina no começo da obra, migra para São Paulo com sua
família na adolescência e quando adulta sente a necessidade de retornar ao barro origem
formador de sua avó nascida em Tijucopapo a fim de reconstruir sua identidade que fora
entrecortada pela cidade grande, pela miséria da infância em Recife, pelo pai ausente, pela
mãe silenciada, pelos irmãos não solidários, pela raiva, pelo fim da relação amorosa com
Jonas, enfim, por toda uma vida de perdas. Diante das entrelinhas da vida dessa
personagem, considero relevante compreender como as dificuldades maturadas em meio às
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opressões configuradas a partir da intersecção das categorias sociais de raça, gênero e
classe proporcionam desdobramentos singulares às experiências afetivas de Rísia.
Sueli Carneiro disse que o ideal de branquitude “é uma violência invisível que
contrai saldos negativos para a subjetividade das mulheres negras, resvalando na
afetividade e sexualidade destas” (Carneiro, 2003, p. 3). A forma com que Rísia interage
com seu corpo afeta diretamente o momento em que a mesma busca estabelecer
relacionamentos amorosos, a autoestima, nesse caso, atua de maneira determinante. bell
hooks 2 falou sobre isso no artigo “Alisando nosso cabelo”, texto que parte das
reminiscências da autora sobre o momento em que ela teve permissão para alisar seus
cabelos, ritual marcava a passagem para a vida adulta e era partilhado apenas entre as
mulheres adultas de sua família. No artigo é interessante notar o quanto o alisamento
capilar ainda não funcionava para a menina como uma tentativa frustrada de parecer-se
fisicamente com as mulheres brancas, o importante para ela era poder estabelecer um laço
profundamente íntimo entre ela e seus pares. bell hooks esmiúça a compreensão daquela
prática e os pesados desdobramentos que ela confere às mulheres negras:

Dentro do patriarcado capitalista – o contexto social e político em que surge o
costume entre os negros de alisarmos os nossos cabelos –, essa postura
representa uma imitação da aparência do grupo branco dominante e, com
frequência, indica um racismo interiorizado, um ódio a si mesmo que pode ser
somado a uma baixa autoestima. (hooks, 2005, p. 3)

Logo no início do livro, Rísia explica o porquê de gostar tanto de Libânia,
coleguinha da escola particular em que ela estudava na condição de bolsista: “Eu gostava
de Libânia porque ela era tão limpa e bonita, porque os cadernos dela eram limpos e a letra
bonita, e o cabelo dela era liso e o meu era crespo, e, e Libânia tinha uma calma que eu não
tinha” (Felinto, 1992, p. 27). A narradora constrói fragmentos de sua identidade colocandose em contraponto ao que representa seu outro, o tipo de cabelo e a cor conferem ao outro
de Rísia um bem estar, uma calma que não cabia na experiência da narradora-personagem.
O descentramento das identidades modernas é um dos reflexos da sociedade
contemporânea que hoje se vê obrigada a mediar conflitos insurgentes em um cenário
social cada vez mais estilhaçado. Stuart Hall, em A identidade cultural na pósmodernidade (2001) define o sujeito pós-moderno como aquele que ultrapassou a barreira
2

A autora, por questões políticas, grafa seu nome em letras minúsculas.
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das identidades unificadas e estáticas, fragmentando-se e compondo-se entre várias
percepções de si, às vezes contraditórias e/ou não resolvidas. A marcação do eu na pósmodernidade ocorre de maneira intensa, as contraposições vivenciadas pelo sujeito são
potencializadas diante de tantas fragmentações, o que o obriga a demarcar-se no sistema
“igual/diferente” constantemente. Sobre isso, o antropólogo Kabenguele Munanga enuncia:

A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades humanas.
Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico sempre selecionou
alguns aspectos pertinentes de sua cultura para definir-se em contraposição ao
alheio. A definição de si (autodefinição) e a definição dos outros (identidade
atribuída) têm funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a proteção do
território contra inimigos externos, as manipulações ideológicas por interesses
econômicos, políticos, psicológicos, etc. (Munanga, 1994, pp. 177-178).

Rísia se contrapôs ao que era alheio e assim redimensionou o entendimento que
tinha de si. Nesse momento, ela sentiu raiva por ser diferente das meninas de sua escola,
gordas, rosadas e que tomavam guaranás inteiros na hora do recreio. O momento de
autodefinição de Rísia e a definição que ela fez da gente felizarda, como ela denominava
os “outros” que não os pares, foi importante para a defesa que ela forjou para si no mundo,
defesa composta pelo ódio, a casca de Rísia. Não combinaria com essa personagem
choramingos dizendo sentir-se feia, mas também quase não há passagens em que ela
demonstrasse o contrário do sentimento expresso ao se notar o oposto de Libânia. A
ambiguidade da seguinte afirmação condiz mais com o limbo constante em que Rísia
formou sua identidade: “Às vezes eu me olho no espelho e me digo que venho de índios e
negros, gente escura, e me sinto como uma árvore, me sinto raiz, mandioca saindo da terra.
Depois me lembro que não sou nada”. ( Felinto, 1992, p. 35)
Neusa Sousa Santos em Tornar-se negro (1983), adentrou a Psicanálise para
compreender os caminhos percorridos por negros e negras na construção de sua
subjetividade. Segundo a autora, negros e negras tiveram de “organizar e lidar
dinamicamente com o mosaico de afetos” uma vez que sua emocionalidade foi marcada por
um processo histórico de inferiorização. Lidar com a concepção que os definia econômica,
política e socialmente como submissos(as) e inferiores perpassou a construção de identidade
desse grupo. Rísia é uma personagem revolvida por essa historicidade que teima em
reverberar ainda hoje. A personagem perde o amor de um homem e caminha quinhentas mil
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milhas à margem da BR, chorando de morte e medo. Como ela diz: “Estou indo para
Tijucopapo agora; depois de papai, mamãe, e a perda do amor” (Felinto, 1992, p.19).
Esse denso histórico de inferiorização implicou em especificidades na subjetividade
de negros e negras, como já disse Neusa Sousa Santos, e foi estabelecido a partir de
processos de identificação possíveis dentro do jogo de reconhecer-se diferente frente ao
outro. O que ocorreu com Rísia, inicialmente, pelas marcas raciais e de classe que as
distanciava das meninas de sua escola:

Em Manjopi eu soube de minha diferença. Manjopi – meus cabelos eram cordas
duma forca amaciada de brilhantina que mamãe passava e o sol derretia ao meiodia. Meus cabelos não eram lisos como os de Libânia ou os de Maísa. Eu tinha
cabelo duro. Eu tinha cambitos finos (...). Além disso as meninas eram filhas de
sargentos ricos. Eu era pobre e minha mãe era crente. Eu era bolsista da minha
classe de meninas gordas rosadas que estalavam beijos no rosto de Dona Penha.
Aquele intimidade toda com Dona Penha. Beijos. Acho que eu nunca beijara
ninguém. Em Manjopi fiquei horas inteiras imaginando como seria beijar o rosto
bonito de Dona Penha” (Felinto, 1992, p.70).

O beijo desejado e não dado na professora é uma ponta do afeto cerceado,
prejudicado e impossibilitado de ocorrer diante do fosso criado pela malha de opressões
tecidas nas intersecções das categorias sociais historicamente subjugadas. O afeto que
Rísia conseguiu estabelecer com Jonas foi muito substancial em sua vida, uma vez que
essa foi marcada pelo desmantelamento do amor já na rede familiar. A perda desse amor a
desestabilizou de uma forma tão profunda que foi necessário reestabelecer-se
identitariamente não se contrapondo ao diferente, mas buscando força e semelhança em
sua ancestralidade formada pelas mulheres que guerrearam em defesa de Tijicupapo. Rísia
precisava, voltar para gostar de si.
Rísia é uma personagem que deixa transparecer em sua representação um afeto
esfacelado e recheado de impedimentos históricos de crescimento. O afeto vivenciado por
ela retoma séculos de impossibilidades de construção das famílias negras, não
vislumbrando, de fato, (re)construções possíveis para tal amor. Rísia (re) compõe o corpomulher-negra de frente, encarando suas fissuras e possibilita ao(a) leitor(a) contato com um
modelo representativo mais cuidado e livre dos estereótipos outrora construídos e
referendados pela literatura brasileira canônica. Contudo, aqui as opressões tornam quase
improváveis a representação de uma vivência outra, uma que construa alicerces com
materiais alternativos e em terrenos precários, mas que ainda assim se erga.
10
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Mulheres guerreira e de aço no rap
Ainda sigo na construção do meu estudo, indiquei no anteprojeto que analisaria
apenas os romances Ponciá Vicêncio (2006), de Conceição Evaristo e As mulheres de
Tijucopapo (1992), de Marilene Felinto, porém me deparei com uma conclusão que limita,
de certa forma, os anseios e protagonismos muito recentemente incorporados como
possibilidades para o corpo-mulher-negra. Partindo da minha experiência diária enquanto
jovem, negra e estudante que figura nos meios comuns para aqueles(as) que transitam entre
a academia e os espaços populares, percebo que a representação do corpo-mulher-negra
construída por Marilene Felinto, ainda que seja um fôlego, nos prende atrás de obstáculos
afetivos que a minha geração derruba paulatinamente. Em A ordem do discurso (1996),
Foucault disse que a luta pelo discurso é uma luta pelo poder, atualmente vejo jovens
negras protagonizando esse embate pelo poderio não nos romances, mas no rap. Diante
dessa leitura, optei por acrescentar algumas letras de rap feito por jovens negras ao corpus
do meu trabalho, a fim de entender melhor o afeto outro que vem sendo representado por
elas nesse gênero.
Segundo Richard Shusterman, “as raízes culturais do rap e seus primeiros adeptos
pertencem à classe baixa da sociedade negra norte-americana; seu orgulho negro militante
e sua temática da experiência do gueto representam uma ameaça para o status
quo complacente da sociedade” (Shusterman, 1998, p. 143). O que me interessa nessa
formulação do autor não é apenas destacar o caráter contestatório do rap, mas compreender
que a “temática da experiência do gueto” confere especificidades ao processo criativo
desse discurso.
Rythm and Poetry é uma expressão da língua inglesa que sintetiza a mescla entre o
lirismo marcado pelas críticas sociais e o ritmo permeado por elementos diversos, da
combinação de suas iniciais formou-se a sigla RAP. As periferias de Nova York, nos
Estados Unidos, foram o berço desse gênero que transpõe para a arte, de maneira muito
efusiva, as significações que as opressões econômicas, raciais, políticas e sociais
imprimem na vida dos(as) jovens negros(as). As décadas de 1970 e 1980 foram o cenário
formativo do rap nos Estados Unidos, já no Brasil, as primeiras manifestações do gênero
ocorreram nas periferias de São Paulo e datam do final dos anos 1980.
A subalternidade marca a temática e os corpos enunciadores do rap, a voz dos(as)
excluídos(as) colocando em evidência seus problemas faz com que o gênero seja encarado
11
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como criação artística menor ou até mesmo o destitui do poder que envolve a palavra “arte”,
mesmo que acompanhada de um adjetivo depreciativo. O tema da experiência do gueto, da
qual fala Shusterman, presente nas letras de rap de jovens negras é o caminho pelo qual
continuarei problematizando a representação da afetividade do corpo-mulher-negra. O rap é
um gênero contemporâneo que se constitui através de elementos do cotidiano das periferias
do mundo, a experiência de quem o cria possibilita novas representações no campo artístico
historicamente impregnado pela perspectiva do sujeito universal e isso é importante para a
formulação de novos modelos representativos para a literatura.
As jovens rappers escolhidas para a dissertação são genuínas das periferias do
Distrito Federal e seu entorno, o grupo Atitude Feminina e a cantora Vera Verônika são
representantes do gênero bastante reverenciadas dentro do movimento hip hop. O Atitude
Feminina é constituído por duas jovens negras moradoras da cidade satélite de São
Sebastião e aborda problemas enfrentados pelas mulheres como a violência doméstica e o
machismo, a carreira da rapper Vera Verônika oriunda do Valparaízo, cidade goiana do
entorno do Distrito Federal, segue a mesma linha temática. Essas artistas são engajadas em
lutas sociais e suas letras representam o corpo-mulher-negra em enfrentamento direto com
as opressões forjadas para suas vidas. Letras como “Mulher Guerreira”, do Atitude
Feminina, e “Mulher de aço”, da Vera Verônika problematizam a figura da jovem
periférica que constrói para si e para os seus possibilidades cotidianas de enfrentamento
dos problemas que podiam silenciá-las.
A reivindicação pelo amor inicia a letra “Mulher guerreira”, do Atitude: “Exijo ser
tratada com amor (...) provando a cada dia que tenho meu valor, por amor vou cantar onde
quer que eu for”. Toda a canção é perpassada pelo anseio do possível ecoado por um eulírico ciente dos limites arquitetados para oprimi-lo. Tanto na letra do Atitude Feminina,
quanto na letra de Vera Verônika a representação das mulheres negras está atrelada a uma
história de sobrevivência e de construção no escasso, as narradoras dessas canções buscam
reconhecimento no trabalho, estudam, cuidam de seus filhos e filhas, amam e reivindicam
respeito por parte do companheiro. Há muito para analisar na representação construída por
essas jovens negras no rap, sem dúvidas, um gênero que contribui com experiências novas
para os discursos literários. Um afeto possível e reivindicado surge no rap, diante disso,
vislumbro uma resposta às representações violentas que sufocaram os corpos femininos
negros com explorações de toda a sorte.
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O PERSONAGEM E SUA IDENTIDADE NUMA NARRATIVA QUE SE
EXPANDE ATRAVÉS DAS MÍDIAS
Camila Gonzatto da Silva ∗

Resumo:
Diferentes mídias possibilitam diferentes maneiras de narrar e se comunicam com seus leitores de diferentes
formas. O que acontece com um personagem cuja história se estende através das mídias? Sua identidade é
alterada nessa transição? Como manter certa unidade e, ao mesmo tempo, trabalhar “respeitando” as
singularidades narrativas de cada mídia? Esta comunicação pretende investigar as relações entre personagens
e mídias numa mesma narrativa a partir de estudos da narratologia e das teorias de criação.
Palavras-chave: personagem, transmídia, narrativa.

Comecemos pela transmídia. O termo transmidia storytelling, que em português foi
traduzido para narrativa transmidiática ou narrativa transmídia, foi cunhado pelo
pesquisador norte-americano Henry Jenkins, nesta década, a partir de sua pesquisa no
laboratório de Mídias Comparadas do MIT. No livro Cultura da Convergência (2006),
Jenkins define esse tipo de narrativa e o explora a partir da análise de vários exemplos,
como Matrix, Star Wars, Twin Peaks e Survivor, que possuem narrativas que se expandem
para além de seus meios-base, no caso destes exemplos, a televisão e o cinema.
Segundo o autor, a narrativa transmídia é aquela que é contada em mais de uma
mídia de maneira complementar.

A narrativa transmidiática representa um processo onde elementos integrais de
uma ficção são dispersos sistematicamente através de múltiplos canais com o
propósito de criar uma experiência de entretenimento unificada e coordenada.
Idealmente, cada meio faz uma contribuição única para o desdobramento da
história. (Jenkins, 2009) 1

É importante ressaltar que, apesar do termo narrativa transmídia ser relativamente
novo, narrativas contadas em várias mídias já existem há muito tempo. Basta pensar nas
∗
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1
Tradução livre da autora: “Transmedia storytelling represents a process where integral elements of a fiction
get dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and
coordinated entertainment experience. Ideally, each medium makes its own unique contribution to the
unfolding of the story.”
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religiões, que se munem de diversos meios – livro, objetos, reuniões presenciais etc. – para
expor suas ideias e criar sua história, seu legado e universo. A importância da pesquisa de
Jenkins está, no entanto, em entender um movimento contemporâneo das narrativas
associado a novas possibilidades de mídia e de relação entre leitores, produtores e
conteúdos.
De acordo com Jenkins, a narrativa transmídia surge em resposta à convergência
das mídias. Mas antes deste fenômeno acontecer, é preciso pensar no surgimento das novas
mídias – ou seja, das mídias digitais: computador, internet, games eletrônicos, telefone
celular, entre outros. Para Kieren Kelly (2009), o termo novas mídias é mais adequado do
que mídias digitais, uma vez que não se limita a questões tecnológicas.

Podemos pensar que as novas mídias são mais produtos de forças sociais,
políticas e econômicas do que um desenvolvimento tecnológico. Mídias não
somente influenciam o modo como nós vemos e experienciamos nosso mundo,
mas são produtos do mundo em que vivemos 2. (Kelly, 2009, Loc. 5963-65)

Como prática social, as novas mídias rapidamente passaram a ser exploradas não
apenas para fins técnicos e comunicacionais, mas também artísticos, o que inclui o seu uso
nas mais diversas áreas, inclusive para contar histórias. Esse uso nunca foi feito sem
problematização. Marie-Laure Ryan, no livro Narrative across media (2004) pontua essa
questão ao afirmar: “Desde o início da revolução que transformou os computadores de
máquinas de negócios em mecanismos poéticos, a relação entre narrativa e mídia digital
tem sido objeto de opiniões contraditórias” (2004, p. 337).
Esse debate, porém, não é o foco deste texto, mas pensemos nele e nas novas
mídias como fenômenos culturais e sociais e não apenas tecnológicos. Pois, é assim que
Henry Jenkins compreende a convergência dos meios.

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de
comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de
entretenimento. Convergência é uma palavra que consegue definir
transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais.
A circulação de conteúdos – por meio de diferentes sistemas midiáticos, sistemas
administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais – depende
fortemente da participação ativa dos consumidores. (...) A convergência
2

Tradução livre da autora: “In this way we can see that new media are as much the product of social,
political and economic forces as they are of technological endeavour. Media not only influence the way in
which we see and experience our world but are products of the world in which we live.”
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representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são
incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a
conteúdos midiáticos dispersos.
(...)
A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que
venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros dos consumidores
individuais e em suas interações sociais com outros. (Jenkins, 2006, p. 27 e 28)

É nesse contexto que o autor defende o surgimento da narrativa transmídia. Para
Jenkins, como já foi dito, ela é uma estética que vem em resposta à convergência das
mídias.

Esta estética faz novas exigências aos consumidores e depende da participação
ativa de comunidades de conhecimento. A narrativa transmidiática é a arte da
criação de um universo. Para viver uma experiência plena num universo
ficcional, os consumidores devem assumir um papel de caçadores e coletores,
perseguindo pedaços da história em diferentes canais, comparando suas
observações com as de outros fãs, em grupos de discussão online, e colaborando
para assegurar que todos que investiram tempo e energia tenham uma
experiência de entretenimento mais rica. (Jenkins, 2006, p. 47)

Para ilustrar, pensemos em um dos exemplos estudados pelo próprio autor: Matrix.
Podemos partir do pressuposto que a sua mídia-base é o cinema, para a qual foram
realizados três filmes. Mas eles, mesmo vistos em sequência não explicam todo o universo
da narrativa. Ela se expande para outras mídias como o jogo de videogame de console 3,
onde o jogador realiza missões, que nos filmes estão em elipse. Ela também se desdobra
em uma série de curtas-metragens de animação, que trazem outros contextos e personagens
secundários que não estão desenvolvidos no filme. E, ainda, há muitas HQs que seguem
desenvolvendo outros pedaços do universo da narrativa e suas personagens, além do jogo
na internet, em que um dos protagonistas da narrativa, a personagem Morpheus morre em
2005, alguns anos após a exibição dos três filmes no cinema.
Com base nisso, pode-se pensar que há dois elementos da narrativa essenciais a
essa forma de contar histórias através de mais de uma mídia: a ideia de universo da história
e as personagens. É o jogo bem desenvolvido entre esses dois elementos que vai garantir o
“sucesso” de uma história bem contada de forma dispersa entre diferentes meios.
Ian Condry, pesquisador do Comparative Media Studies / MIT Cambridge, defende
as personagens como elos essenciais nesse tipo de narrativa:
3

Jogo de consolo é aquele feito para ser jogado em aparelhos de videogame e não no computador ou na
internet.

17

IV Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea – Fórum dos Estudantes
Brasília, 25 a 27 de junho de 2012.

Muitas análises de mídia e filmes giram em torno de histórias. Mas quando eu fiz
trabalho de campo sobre a indústria do entretenimento japonês, fiquei
impressionado em como a lógica dos novos projetos não estava construída em
torno de histórias, mas na verdade estavam construídas em torno de personagens.
Alguns personagens que combinavam e estavam juntos em volta de algumas
premissas... a maneira como certos personagens se moviam em certos mundos.
Eles não eram tanto parte da história, mas parte um mundo. Se nós analisarmos
as mídias não em termos de histórias, mas em termos de personagens, isso vai
nos permitir fazer diferentes tipos de perguntas. (Condry, 2010) 4

Passemos, então, à personagem. De acordo com Fotis Jannidis (2010), o termo
personagem é usado para referenciar os participantes no mundo das histórias, criadas em
várias mídias, em contraste com “pessoas” como indivíduos no mundo real 5. Personagens,
portanto, existem nos mundos das histórias e desempenham um papel, não importa se
grande ou pequeno, em diversos momentos e eventos contados na narrativa. Mas como e
onde elas existem? “Na esfera da nossa imaginação, como um objeto de pensamento, e na
esfera da comunicação pública, como um objeto do discurso. Informalmente, esses são
alguns dos preceitos básicos da abordagem da personagem pela teoria contemporânea 6”,
escreveu Uri Magolin (2009, p. 67), no livro The Cambrigde companion to narrative. O
autor complementa:

Tecnicamente falando, a personagem pode ser definida a partir dessa perspectiva
como contingencialmente criada, uma entidade cultural abstrata, cuja existência
depende essencialmente de seu envolvimento verdadeiro em um tempo e um
espaço e na atividade intelectual dos autores e leitores. Nessa visão, personagens
são inventadas ou estipuladas pela mente humana e geradas em circunstâncias
culturais e históricas particulares, através do uso da linguagem e seguindo certas
convenções literário-artísticas. Elas são, finalmente, um constructo semiótico ou
criaturas de palavras. É o ato cultural e socialmente definido de contar histórias
ficcionais que constitui e define a personagem. (2009, p. 67) 7

4

Transcrito de trecho do vídeo Storytelling Part 1: Change of Storytelling, da série de vídeos sobre como as
novas mídias estão modificando a forma de contar histórias, realizado pela núcleo de Ciências Aplicadas e
Arte da Universidade de Zurique. 03:09 a 03:51. Disponível em: <http://vimeo.com/12999733>.
5
Tradução livre da autora: “The term ‘character’ is used to refer to participants in storyworlds created by
various media in contrast to “persons” as individuals in the real world.”
6
Tradução livre da autora: “In the sphere of our individual imagination as an object of thought, and in the
sphere of public communication of an object of discourse. Such, informally, are some of the basic tenets of
this approach to character, rooted in contemporary aesthetic theory.”
7
Tradução livre da autora: “Technically speaking, character can be define from this perspective as a
contingently created, abstract cultural entity, depending essencialy for its existence on actual objects in
space and time ando n the intellectual activity of authors and readers. On this view, characters are invente
dor stipulated stances through the use of language, following certain literary-artistic conventions. They are
ultimately semiotic constructs or creature of the Word, and it is the socially and culturally defined act of
fictional storytelling that constitutes and defines them.”
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Mas nem sempre foi assim. A personagem, desde Aristóteles, foi estudada
teoricamente de diferentes maneiras e com diferentes focos. A ideia da personagem como
imagem do ser humano, numa visão ético-representativa inaugurada por Aristóteles,
perdurou até meados do século XVIII (Beth Brait, 1985, p. 37). Na Arte Poética,
Aristóteles afirma que “como a imitação se aplica aos atos das personagens e estas não
podem ser senão boas ou ruins, daí resulta que as personagens são representadas melhores,
piores ou iguais a todos nós” (p. 2).
A partir da segunda metade do século XVIII, a personagem passa a ser entendida
como a representação do universo psicológico de seu criador, ou seja, uma projeção do
escritor. É só no século XX que a personagem começa a ser vista como um ser de
linguagem, a partir do Formalismo Russo e seus desdobramentos no Estruturalismo, que
passa a defini-la não como um ser, mas como um participante da narrativa. (Roland
Barthes, 2008, p. 45).
Independentemente de estar relacionada diretamente à pessoa, ser vista como um
ser psicológico ou como um ser de papel, a personagem quase sempre foi entendida como
um dos principais elementos da narrativa, seja ela literária, fílmica ou dramatúrgica, pois
ela é o agente da ação e é com quem o público pode se identificar.
Categoria fundamental da narrativa, a personagem evidencia a sua relevância em
relatos de diversa inserção sociocultural e de variados suportes narrativos. Na
narrativa literária (da epopeia ao romance, do conto ao romance cor-de-rosa etc.)
como na narrativa cinematográfica, na telenovela, ou na banda desenhada, ela é
normalmente o eixo em torno do qual se organiza a economia do relato. Os
próprios estudos literários (e nos últimos tempos a narratologia) regularmente
valorizam as potencialidades semânticas da personagem: “manifestada sob a
espécie de um conjunto”, observa Philippe Hamon 8, “a personagem é uma
unidade difusa de significação, construída progressivamente pela narrativa”; e
acrescenta: “Uma personagem é, pois, o suporte das redundâncias e das
transformações facultadas sobre o que ela é e sobre o que ela faz”. (Carlos Reis,
2003, p. 360)

A personagem, no entanto, não é constituída sozinha, ela não flutua numa narrativa.
Ela está ancorada num tempo e num espaço – mesmo que abstratos, simbólicos ou que
estão apenas no fluxo de consciência da própria personagem. Teresa Bridgeman (2009)
destaca a relevância do espaço e do tempo na narrativa, afirmando que esses elementos são
muito mais do que plano de fundo. Para a autora, eles fazem parte do tecido da obra e
8

P. HAMON. Le personnel du Roman. Le système des personnages dans “Rougon-Macquart” d’Émile Zola,
Genève, Droz, 1983, p.20
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afetam o entendimento básico da narrativa e os protocolos das diferentes narrativas (2009,
pg. 52-53). “Nosso engajamento emocional com uma narrativa é frequentemente associado
a parâmetros temporais (tédio, suspense) e espaciais (segurança, claustrofobia, medo do
desconhecido), através da identificação com a experiência do protagonista em seu mundo”
(2009, p. 63). 9
A personagem também está colocada em relação aos demais elementos da
narrativa, como outras personagens, narrador, contexto ideológico etc. Antonio Candido
(2007) reforça essa ideia ao afirmar que a personagem só adquire pleno significado no
contexto da construção estrutural do romance: “a vida da personagem depende da
economia do livro, da sua situação em face dos demais elementos que a constituem: outras
personagens, ambiente, duração temporal, ideias” (2009, p. 75). Em A arte da ficção,
David Lodge (2009) reitera que os efeitos ficcionais são múltiplos e interligados, sendo ao
mesmo tempo interdependentes e complementares (2009, p. 65-66).
Se a construção da personagem está relacionada com os diversos elementos da
narrativa, como podemos pensá-la quando é construída em mais de uma mídia? De que
forma as especificidades das diferentes mídias influi na maneira de contar histórias? Como
essa história seriada, mas não em termos de tempo dentro de uma mídia apenas, e sim
dividida em diferentes plataformas, contribui com a construção da identidade da
personagem? Esses são alguns tópicos a serem estudados e discutidos no aprofundamento
desse texto.
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OUTSIDERS: OS PERSONAGENS DE JOÃO GILBERTO NOLL E BERNARDO
CARVALHO
Carlos Henrique Vieira ∗

Resumo:
Diferentes escritores contemporâneos têm utilizado como personagens centrais de suas narrativas os
outsiders. Os outsiders são aqueles renegados e estigmatizados como inferiores, que manifestam um
comportamento desviante do apresentado por um grupo estabelecido e que consequentemente ocupam as
margens de grandes cidades, da ordem social ou do meio cultural. Nas narrativas de João Gilberto Noll e
Bernardo Carvalho, recorrentemente, encontramos personagens deslocados, que aparecem cercados pelo
desajuste e pela inadequação. Pretendemos, nesse trabalho, analisar as circunstâncias e características que
permitem entender tanto o narrador-personagem de Lorde (2004) quanto os personagens centrais, Ruslan e
Andrei, de O filho da mãe (2009) como outsiders, destacando, ainda, as semelhanças e aproximações
existentes entre essas duas obras de dois dos mais ativos e reconhecidos autores de nossa produção literária
atual.
Palavras-chave: João Gilberto Noll; Bernardo Carvalho; outsiders; marginalidade.

Analisando a produção literária de João Gilberto Noll e Bernardo Carvalho podemos
notar que os autores não excluem de sua literatura a temática da violência e exclusão social
nas grandes cidades que caracterizou a literatura brasileira a partir da década de 1960; 1 mas a
abordam de um viés subjetivo e tocam em questões problemáticas da pós-modernidade,
como, por exemplo, a fragmentação da identidade individual, sexual e nacional.
Já adianto que as personagens de Noll e Carvalho não são os excluídos sociais
típicos dos romances urbano das décadas de 1960 e 1970, como por exemplo, os
moradores de favelas, bandidos, delinquentes e prostitutas, mas escritores frustrados ou
fracassados, imigrantes, viajantes sem destino, homossexuais. São personagens à deriva
sobre as quais recaem características, como a inadequação, a sensação de não
pertencimento e a solidão. Sendo justamente tais características que por um lado conduz
essas personagens à marginalidade e por outro nos permite entendê-las como outsiders.

∗

Graduando em Letras na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail:
carlos.h.vieira@gmail.com
1
A violência, a exclusão e a desigualdade social dos grandes centros urbanos marcam tematicamente a
literatura brasileira a partir da década de 1960. O romance urbano deste período (sobretudo, das décadas de
1960 e 1970), é caracterizado “pelas descrições e recriações da violência social, entre bandidos, prostitutas,
leões-de-chácara, policiais corruptos e mendigos” (Schollhammer, 2008:63); e têm em escritores, como
Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna dois de seus maiores representantes.
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Outsiders: desajuste e não pertencimento
Segundo Howard Becker (2008), a existência de todos os grupos sociais está
baseada em regras que em determinado momento são impostas. No entanto,
costumeiramente, essas regras não são aplicáveis ou seguidas por todos os membros de
uma coletividade, encontrando assim aqueles que são desviantes do padrão esperado.
Logo, aquela pessoa que infringiu a regra é “vista como um tipo especial, alguém de quem
não se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Essa pessoa é encarada
como um outsider” (Becker, 2008, p. 15).
Em toda exclusão ou rotulação há a aplicação de um juízo de valor; assim, na
oposição entre os outsiders e os pertencentes dos grupos estabelecidos ou “establishment”,
termo de Elias e Scotson (2000), os primeiros são vistos como, diferentes, estranhos e em
certos casos representam, ainda, uma ameaça aos segundos; que são, na maioria das vezes,
vistos como superiores, normais, e considerados a “boa sociedade”.
Ao utilizarmos o termo outsider, estamos nos referindo aos desajustados que lidam
com a inadequação à sociedade na qual estão inseridos, constituindo, assim, as minorias
estigmatizadas que aparecem, sobretudo, às margens dos grandes centros urbanos.
Mas quem são os outsiders das narrativas de Noll e Carvalho?

Lorde: em busca de uma identidade estabelecida
Em Lorde (2004), o protagonista e narrador do romance é a figura na qual podemos
reconhecer algumas das características de um outsider. Ele é um homem de meia idade, um
escritor, com sete romances já publicados, que vive precariamente em Porto Alegre, até
receber um incerto e misterioso convite para ir a Londres. E aceita, pois não havia nada,
nem ninguém, que o fizesse pensar em permanecer na cidade brasileira.
O motivo da viagem é incerto, não é esclarecida que “missão” o escritorpersonagem fora realizar em Londres, ou, quem estava por trás do inglês que lhe enviara as
passagens. No entanto, podemos observar desde o princípio que o aceite da personagem
deve-se mais a sua aversão a Porto Alegre, que uma atração pela capital inglesa. Há,
sobretudo, a fuga de uma vida precária e solitária, que o impulsiona a deslocar-se.
Em Londres o escritor-personagem torna-se uma figura desterritorializada. E, a
partir de então começa a sua difícil empreitada na tentativa de encontrar um lugar naquela
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outra cidade, de ocupar uma casa desconhecida, e por fim, de adquirir uma outra
identidade.
A partir do momento que manifesta o desejo por essa outra identidade, o escritor
lança mão de recursos artificiais, como pó compacto e tintura para o cabelo; praticamente
travestindo-se naquilo que desejava ser: um londrino. Tenta apagar não só da memória,
mas também do corpo qualquer traço ou resquício de sua origem brasileira.
No entanto, não é simples apagar o passado, para isso seria necessário nascer de
novo. Logo, a súbita doença do escritor, pode ser explicada pela necessidade de
renascimento: “Naquela cama eu como que nascia de novo. Que não me perguntassem pelo
passado, por outras nacionalidades, por nada mais” (Noll, 2004, p. 74).
Porém, a tentativa de tornar-se parte integrante de Londres é, invariavelmente,
frustrada. Tal fato pode ser ratificado pela errância solitária do narrador-personagem e a
consequente identificação com os excluídos da cidade inglesa que perambulam solitários pelos
subúrbios londrinos.
Tal identificação com os desabrigados que dormem a beira do Tâmisa antecipa a
condição que o escritor-personagem enfrenta a partir do suicídio do inglês: sem dinheiro,
moradia ou destino. Sozinho ele vaga pelas ruas londrinas até que num quarteirão de
Bloomsbury2 se dá conta do seu novo fracasso.
Sem sequer cogitar voltar para Porto Alegre, segue em frente. E, para que isso seja
possível, não há outro meio que não o ilícito; logo, a marginalização do escritorpersonagem atinge seu extremo, ele entra numa estação de trem, escolhe uma vítima, um
homem bem vestido, e roubar-lhe a carteira. O dinheiro do furto lhe permite pegar um trem
para Liverpool e hospedar-se num Hotel.
Desde a sua chegada a Londres, o escritor buscara, sem sucesso, um companheiro
para a sua jornada. A princípio, o inglês representa este possível companheiro, e ainda,
Mark, um professor de Estudos Latino-Americanos, de quem o escritor foge diante da
possibilidade de envolvimento. Mas apenas em Liverpool, quando conhece George, um exfuncionário do porto da cidade, o escritor encontra uma solidão igual a sua e acredita ter
encontrado o seu homem. 3
2

Área do centro de Londres que na primeira metade do século XX tornou-se conhecida pelo “Grupo de
Bloomsbury”, que reuniu nomes, como Virginia Woolf, E. M. Forster e Lytton Strachey, Desmond
MacCarthy, Clive Bell e Leonard Woolf.
3

“Eu tinha encontrado a cidade, o meu lar, o meu homem” (id., p. 106)
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E com este homem ele divide a nudez do corpo já “maduro in extremis” (id., p. 47).
E, ao despertar na manhã seguinte, quando volta a se colocar diante de um espelho,
estranhamente, é o corpo de George que enxerga. “Qual dos dois de fato vingaria?” (id., p.
110) torna-se mais uma das perguntas sem respostas.
Contudo, podemos supor que caso o escritor assuma não só o corpo de George, mas
também a sua identidade, por um lado experimentaria uma vida que nunca fora sua, mas,
por outro, voltaria a vivenciar a mesma solidão e precariedade que havia abandonado ao
deixar Porto Alegre.
Por outro lado, caso a identidade do escritor brasileiro se sobreponha à identidade
original daquele corpo, ele voltaria a empreender uma busca por um lugar naquela cidade, na
qual não deixa de ser um estranho. Ou seja, não há solução, apesar de o desejo e da busca
constante por torna-se parte. Não há alento ao fim da narrativa, o escritor-personagem não
deixa de ser um outsider onde quer que esteja.

O filho da mãe: degradação e vulnerabilidade em São Petersburgo
Em O filho da mãe (2009) podemos identificar diversas personagens outsiders, o que
é comum nas narrativas de Bernardo Carvalho, mas manteremos nosso foco sobre Ruslan e
Andrei. Ruslan é um estudante de medicina tchetcheno que vai para São Petersburgo fugindo
da guerra, quando chega à cidade russa trabalha na sua reconstrução durante o dia e à noite
furta carteiras de turistas desprevenidos com a esperança de um dia conseguir roubar um
passaporte estrangeiro; Andrei é de Vladivostok e está em São Petersburgo para servir ao
exército, mas torna-se um desertor quando Ruslan furta-lhe o dinheiro obtido através da
prestação de serviços sexuais.
Ao contrário de outras personagens da literatura contemporânea que sofrem com a
sensação de não pertencimento estando fora de seu país, Ruslan e Andrei, apesar de
migrarem de uma República que busca a sua independência e do extremo oriente da Rússia,
respectivamente, não se encontram separados de sua nação de origem, são personagens
apátridas, que não se sentem parte da sociedade à qual deveriam pertencer. São Petersburgo é
a cidade opressora e inóspita para ambos, praticamente um “território inimigo” (Carvalho,
2009, p. 132).
Numa narrativa que tem como pano de fundo uma guerra, a Segunda Guerra da
Tchetchênia, essas personagens têm motivos suficientes para temê-la e tentar evitá-la a
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qualquer. A guerra acrescenta uma atmosfera de destruição e apreensão constante a narrativa,
bem como, torna incerta e perigosa a permanência de Ruslan e Andrei em São Petersburgo.
Segundo lemos: “A Guerra os assombra. Como recordação para o ladrão, que precisa fugir
do passado, e como ameaça para o recruta que tenta evitar o futuro” (id., p.139).
O sentimento de orfandade, ou ainda, de terem sido renegados pelas próprias mães
é também compartilhado por ambos. Ruslan fora abandonado pela mãe dois meses após o
seu nascimento, e quando este, já adulto, a procura é renegado novamente. Já Andrei sentese abandonado por sua mãe, a partir do momento em que deve se apresentar ao exército,
por imposição do padrasto, e essa prefere não se opor à vontade do segundo marido.
Se a omissão caracteriza as mães dessas personagens, a figura paterna está
diretamente ligada à ausência. Haja vista que o pai de Ruslan está morto, enquanto,
Alexandre Guerra, pai de Andrei, retornara ao Brasil, seu pais de origem, há mais de uma
década, período no qual manteve contato esporádico com o filho.
Outro fator que decisivamente contribui para a inadequação de Ruslan e Andrei é,
sem dúvidas, a questão da sexualidade. Pois, estão inseridos numa sociedade onde a
heterossexualidade é “compulsória” (Butler, 2008, p. 168), que afirma não existir
homossexuais em seu território, de modo que esses se tornam invisíveis. Assim, ao
manifestarem uma sexualidade destoante da maioria eles encontram no seu próprio desejo
outro elemento que serve para acentuar ainda mais a sua exclusão.
Devemos observar que se por um lado, as características e circunstâncias destacadas
até aqui servem para acentuar a inadequação e aumentar a solidão e a vulnerabilidade de
Ruslan e Andrei, por outro lado possibilita o reconhecimento desde a primeira vez em que
eles se veem. O que resulta num fugaz envolvimento afetivo entre as personagens.

Conclusão
Personagens à deriva, que manifestam sentimentos como a solidão, o desamparo, e
a inadequação, que ocupam bairros periféricos e adentram no mundo da marginalidade
ocupam espaços centrais tanto em Lorde, quanto em O filho da mãe.
Além destes, outros temas semelhantes são abordados por Noll e Carvalho. O
primeiro deles é a relação não idealizada daquelas personagens com os seus locais de
origem, tanto o escritor-personagem, quanto os jovens que se encontram em São
Petersburgo manifestam o desejo de evadir-se da nação a qual deveriam pertencer. Logo,
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os deslocamentos observados não são turísticos e essas personagens aproximam-se
daqueles que se deslocam sem paragem, que Bauman (1998) classifica como
“vagabundos”, 4 pois, enquanto “os turistas se movem porque acham o mundo atrativo, os
vagabundos se movem porque acham o mundo insuportavelmente inóspito” (Bauman,
1998, p. 118).
Para essas personagens não há um “lar” para o qual voltar ou onde permanecer com
segurança. A transitoriedade e incerteza quanto ao futuro é evidenciada também pelos
locais que habitam. Pois, ocupam lugares ou “não-lugares”, segundo o conceito de Marc
Augé (2005), onde a permanência é invariavelmente temporária.
O trânsito contínuo do escritor-personagem em Lorde e os deslocamentos pelas
cidades russas das personagens de O filho da mãe nos permitem observar, também, como o
espaço urbano recriado pelos autores é a cidade global. Tanto Porto Alegre, quanto
Londres, Liverpool, São Petersburgo ou Moscou apresentam espaços e problemas
semelhantes, como os bairros periféricos onde se alocam imigrantes e pessoas de baixa
renda; os pontos turísticos típicos de uma metrópole que dividem espaço com a
degradação; as áreas centrais movimentadas e efervescentes durante o dia, mas que à noite
são tomados por excluídos e marginais; e até mesmo os seus McDonalds. 5 Assim, o espaço
urbano globalizado, que encontramos nas narrativas analisadas apresenta-se reconfigurado,
pelo que Silviano Santiago (2004) define como “cosmopolitismo do pobre”. Que segundo
ele, é:
uma nova e até então desconhecida forma de desigualdade social, que não pode
ser compreendida no âmbito legal de um único estado nação, nem pelas relações
oficiais entre governos nacionais, já que a razão econômica que convoca os
novos pobres para a metrópole pós-moderna é transnacional (Santiago, 2004,
p.51).

Apesar do deslocamento constante e do desejo de fuga, que ressaltamos até o
momento, podemos notar em ambas as narrativas que tanto o escritor, quanto Ruslan e
Andrei manifestam, em algum momento, o desejo de fixar-se a algum lugar, mas,
sobretudo, a alguém.

4

No original, “vagabond”; que segundo o Collins Cobuild dictionary é alguém que perambula de um lugar a
outro sem ter casa ou emprego [tradução minha].

5

Refiro-me, particularmente, a um episódio de O filho da mãe, no qual o encontro entre Marina, uma das
mães do Comitê das mães dos soldados, e Olga, mãe de Andrei, acontece num McDonald’s de Moscou.
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Porém, ao mesmo tempo em que manifestam o anseio pelo relacionar-se, pela
“segurança do convívio e pela mão amiga” (Bauman, 2004, p. 8), por outro lado, relutam em
estabelecer um forte vínculo afetivo, e quando o fazem tal vinculo é frouxamente atado, pois
pode ser (e acaba sendo) rapidamente desfeito. Os relacionamentos são fugazes, como
aqueles típicos da contemporaneidade. Assim, o envolvimento do escritor-personagem com
o George, em Lorde, não dura mais que uma noite. E o envolvimento de Ruslan e Andrei não
dura sequer duas semanas. Ressaltamos, ainda, que o fim da relação afetiva entre Ruslan e
Andrei deve-se ao fato de Marina, uma das mães do Comitê das Mães dos Soldados,
conseguir o passaporte de Andrei; logo o marco da ruptura é um símbolo material da
facilidade de deslocamento em nossos dias.
Por fim, podemos observar que apesar da “multiplicidade” que, segundo Beatriz
Resende (2008), caracteriza a literatura brasileira contemporânea, o que permite a existência
não excludente de obras literárias heterogêneas com diferentes convicções sobre a literatura e
o fazer literário, ainda é possível estabelecermos relações entre autores que, apesar de não
fazerem parte de um projeto literário coletivo, aproximam-se, sobretudo, por suas escolhas
temáticas.
É o que procuramos fazer ao recorrermos ao termo “outsider”, no intuito de
ressaltar os personagens desajustados e marginalizados, que empreendem a busca por
encontrar um lugar ao qual se sintam parte integrante, que vêm ocupando os espaços
centrais das narrativas de J. G. Noll e de Bernardo Carvalho nos últimos anos. Afinal, além
de Lorde e O filho da mãe, personagens com características semelhantes aquelas que
procuramos destacar estão presentes em outras narrativas dos autores, como Berkeley em
Bellagio (2002) e Hotel Atlântico (2004), de Noll; e em Mongólia (2003) e O sol se põe em
São Paulo (2007), de Carvalho.
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ENTRE MUROS E ABRIGOS: CORPOS NARRADOS EM TRÊS CASOS DA
LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA
Edma Cristina de Góis ∗

Resumo:
A cidade orienta e organiza as relações familiares, sexuais e sociais na medida em que divide a vida dos
sujeitos nos domínios público e privado. A cidade separa geograficamente as posições sociais e as
localizações dos indivíduos no espaço doméstico. De acordo com Elizabeth Grosz, nela, os corpos são
individualizados, tornando-se sujeitos. Pensando a casa como um micro espaço das cidades, também
como concentração da estrutura familiar, ela é co-responsável pela formação dos sujeitos e pela
reprodução ou ruptura de determinados papéis de gênero. Nesse sentido, a casa também ajuda a construir
os gêneros por meio de um corpo, porque nela há tanto a repetição dos atos performativos quanto
tentativas de não realização de um padrão. A partir dos romances de três autoras brasileiras
contemporâneas; Elvira Vigna, Livia Garcia-Roza e Tatiana Salem Levi, investigo como os papéis de
gênero, os estereótipos e a feminilidade aparecem ou são apagadas dos corpos das personagens em
romances contemporâneos. As obras das autoras analisadas trazem em comum os jogos de representação.
Nelas, a casa é o muro que separa novas e velhas representações ou abrigo de outras possibilidades de
narrar as corporalidades femininas.
Palavras-chave: representação, literatura brasileira contemporânea, gênero

Três narrativas em primeira pessoa. Três casas cujas paredes sustentam histórias
familiares

e

individuais

de

mulheres

representadas

na

literatura

brasileira

contemporânea. Neste artigo, trago os casos dos romances Solo Feminino (Livia GarciaRoza, 2002), Nada a dizer (Elvira Vigna, 2010) e A chave de casa (Tatiana Salem Levy,
2007), analisados a partir do conceito de casa, em uma tentativa de investigar como o
espaço privado condiciona a formação e a perfomance dos corpos das personagens.
O nome “Entre muros e abrigos” se inspira na exposição da artista portuguesa Ana
Vieira (1940-) cuja obra traz a ideia de casa sem a presença física de seus moradores, mas
onde, nitidamente, os sujeitos estão presentes a partir dos objetos em cena. Trata-se de um
exercício de enxergar com todo o corpo e não apenas reagir ao que é mostrado e/ou
ocultado pela artista. Do mesmo modo que Ana Vieira nos instiga a enxergar o que “não
está lá”, procuro, nas obras dessas três escritoras brasileiras, as casas que abrigam suas
personagens, os espaços que as sufocam, oprimem, ou que as libertam.
Na instalação Santa Paz Doméstica, domesticada? (1977) a artista portuguesa
teatraliza o espaço doméstico pelo ordenamento do que nele é posto, mas sobretudo pela
∗
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intimidade forjada, pelos segredos escondidos em cada objeto a mostra. O espaço é o
principal narrador da obra. Formado por pedaços, objetos soltos, dá a ver uma
personagem feminina a partir de uma experiência sensorial, sugerida no plano
arquitetônico com espelho, flores e esmalte para unhas. Trata-se de uma sala apertada,
opressiva, assemelhando-se a uma caixa.
O título da obra, anexado à parede, delata o que de fato a artista quer falar. Além
da legenda, os visitantes recebiam um texto em que era descrita uma mulher, de costa
para o público, na varanda, acenando com a mão e entrando em de casa para mais um
dia de trabalho. Em vez da mulher tradicionalmente representada, a mulher artista
coloca no espaço da sala de estar um corpo invisível e uma narrativa completa sobre
uma personagem feminina. A casa como espaço doméstico é o lugar de domesticação,
de disciplinarização dos sujeitos, vivam estes com companheiros, mães, filhos ou avós.
No espaço da casa, cada qual cumpre o seu papel, teatraliza a própria vida às custas, por
vezes, de submissões e violências.
É a partir das ideias de casa e de um corpo feminino sugerido e construído a
partir desse espaço arquitetônico que trago a obra de Ana Vieira para um diálogo
interartes. Opto pela artista portuguesa porque no romance analisado, Solo Feminino, o
espaço doméstico é a moldura da trama. Ou ele mesmo o cenário onde se desenvolvem
os conflitos da narradora Gilda e os personagens que a acompanham em diferentes tipos
de relações. Interessante também me parece o nome, que pode remeter a mais de uma
interpretação; solo musical, solidão, ou ainda solo como terreno, territorialidade,
espaço, casa.
O livro de Livia Garcia-Roza é um dos romances brasileiros contemporâneos em
que se pode observar as duas faces de uma mesma experiência feminina. Por um lado, os
papéis de gênero seguidos a partir da disciplinarização dos corpos, por outro os pontos de
fuga de mulheres e homens tolhidos pela tecnologia do gênero. Se por um lado a
protagonista Gilda atende a vários estereótipos femininos, numa narrativa rápida, direta e
por vezes propositalmente confusa como representação da personagem em meio à crise,
no decorrer do livro, essa mesma mulher ganha nova postura, mais reflexiva e propositiva
sobre a própria vida. Em vez da mãe e do amante ditarem-lhe o que deve ser feito, Gilda,
com seu próprio passo, resolve que desfecho quer para si, ainda que suas decisões
impliquem em desacertos, decepções e sofrimento. O “acordar” dessa personagem, a
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simples possibilidade de dar um desfecho improvável para si, configura um tipo de
resistência a partir da literatura, faz dessa mulher a dona de sua própria narrativa.
O primeiro capítulo do romance Nada a dizer, nomeado sem indicativo de dia e
mês, chama-se “A casa”. Além dele, apenas o último capítulo, “A morte”, repete o
formato, fazendo com que todo o livro se assemelhe a um diário da narradora. São os
dois únicos momentos em que a autora (ou narradora) escolhe outro tipo de titulação, o
que pode indicar quais temas são relevantes no desenvolvimento narrativo. Quando os
capítulos não expressam dia específico, são nomeados apenas com o mês em que a
história ocorreu. Esta observação se soma às demais interpretações da obra feitas por
mim, para que a ideia de casa seja mantida na análise da narrativa. Nesta, em vez de
personagens mulheres mais jovens, conforme observado na pesquisa A personagem do
romance brasileiro contemporâneo: 1990-2004, e seus dilemas, encontra-se a voz
narrativa centrada em uma mulher madura e seu relacionamento com um homem de
mais de 60 anos. 1
A casa da narradora aparece sempre inacabada, em suspenso, como o
relacionamento que declina e põe em causa as crenças e as certezas de uma vida
construída juntos. A casa incompleta, ao invés da casa “aparentemente” pronta, com
modelos pré-fabricados de espacialidade, convivência e papéis de gênero, é habitada por
personagens que também se soltam das amarras sociais, embora em uma situação banal,
a traição dos cônjuges, a própria liberdade de modelos seja questionada. Traçando um
paralelo com Solo Feminino, em que na casa padronizada figuram a mãe, a filha
solteirona, o tio problemático e os papéis que devem ser exercidos independente da
falência daquela família, Nada a dizer problematiza a despadronização dos
relacionamentos amorosos, da família e da casa, enquanto arquitetura que incorpora e
constrói algumas instâncias de relacionamento.
O trecho a seguir mostra a casa em mudança, uma pequena pincelada do que
seria a “casa padrão” (com filhos, bichos e plantas) e o modo como o casal leva a vida,
numa espécie de improviso permanente:

1

De acordo com a pesquisa, as mulheres representadas são mais jovens que os homens. A maioria se
concentra na idade adulta (43,3%), em segundo lugar vêm as mulheres jovens (33,8%), seguida das
mulheres na maturidade (21,4%). Quando as personagens são homens, a ordem de maior representação é
idade adulta (48,4%), maturidade (29,8%) e juventude (19,9%).
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A casa ainda estava com os caixotes da mudança no meio, porque havíamos
chegado de São Paulo no dia 20 de outubro. Nem um mês antes dessa viagem
de Paulo ao Rio. Além de não ter passado nem um mês, o pouco tempo para
arrumações havia sido agravado por outra viagem dele, anterior, no dia 1º de
novembro.
Tínhamos decidido nos mudar para São Paulo de repente, que era como
decídiamos as coisas. Vontade, desde sempre. Até que um dia dissemos
Vamos?
“Vamos”.
E fomos (viemos), com todos os filhos, bichos e plantas. (Foster, 2010, p. 21).

As sequências acrescentam uma imagem interessante; a do tijolo e a constatação,
pela narradora, de que o lugar onde vivem, não tinha aparência de casa. Se há um modelo
de casa, o que dizer sobre quem nela vive. A falta de padrões ou a ruptura proposital dos
padrões para o espaço arquitetônico são espelhados no espaço da intimidade.
Ao trazer elementos de outro campo de análise para o campo literário, recordo
dois trabalhos que demonstram o fim das barreiras que separam áreas distintas de
interesse. Um deles é o de Hal Foster, Recodificação, em que o autor expõe como a pósmodernidade torna possível o fim das áreas limítrofes. De acordo com ele, isso
aconteceu na medida em que a relação da arte com as representações sociais foi
alterada. Conforme esclarece Foster:

É nesses termos que o objeto de arte de fato, o campo da arte mudou, na
medida em que o velho decoro iluminista de formas distintas de expressão
(visual versus literária, temporal versus espacial), enraizado em áreas separadas
de competência, já não é mais obedecido. E com essa desestruturação do objeto
e de seu campo, surgiu um descentramento do sujeito, tanto em relação ao
artista quanto ao público. (Foster, 1996, p. 178)

Um caso prático do que coloca o autor pode ser pensado a partir da pesquisa de
Paola Berenstein Jacques intitulada Estética da Ginga – a arquitetura das favelas na
obra de Hélio Oiticica. Nesta obra, a autora se movimenta entre a arquitetura e a
estética, assumindo o estudo da obra de Hélio Oiticica como “ferramenta teórica para
essa tentativa de resgatar a estética própria do espaço das favelas cariocas” (Jacques,
2011, p.16). Jacques analisa o que, em termos formais, seria a “não arquitetura” a luz da
obra de Oiticica, um dos mais representativos artistas brasileiros, criador do termo
“Tropicália” em instalação homônima realizada no Museu de Arte Moderna (MAM) do
Rio de Janeiro em 1967.
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A noção de uma espacialidade própria, conectada a conceitos como Fragmento,
Labirinto e Rizoma, é o ponto de partida para se pensar a temporalidade como marca
das favelas. O que me chama atenção neste trabalho é a lucidez com que a pesquisadora,
na tentativa de amarrar duas pontas distintas, coloca ao leitor/a as próprias dificuldades
que uma empreitada como esta apresenta. O que ela chama de figuras conceituais são na
verdade figuras formais que pretendem tocar o “conceitual” e a partir dele o “real”, com
o objetivo de analisar o processo propriamente e não a forma 2.
Esta espécie de “contrabando” conceitual torna-se pertinente quando
observamos o modo pendular com que artistas se movimentam entre mais de um tipo de
arte. A escritora Elvira Vigna tem em sua trajetória trabalhos como pintora e desenhista,
embora não se defina como artista plástica e afirme não produzir mais nessa área 3. De
todo modo, a passagem da artista pelo desenho e pela pintura dialoga com a leitura que
proponho, por isso não se trata de um mero detalhe curricular. O fato de Elvira Vigna
alguma vez ter pintado quadros, ainda desenhar, indica que a autora, seja na literatura
seja nas artes plásticas, procura diferentes códigos para se comunicar a respeito dos
temas de seu interesse. Além do que, demonstra um olhar que declina à observação, aos
detalhes, ao pormenor.
É na capacidade de registrar com tinta uma imagem aparentemente abstrata ou
banal ou imperceptível aos olhos dos outros/as, é na probidade para tornar um enredo ou
tema comum (traição?) no gancho para uma narrativa que disseca as angústias de uma
mulher, que Elvira Vigna se localiza como artista contemporânea.
O último caso de análise é o do romance de estreia de Tatiana Salem Levy, A
chave de casa. Nele, a casa da família (por vezes parecendo imaginária) é o mote de
uma viagem, que leva a personagem para a Turquia e para dentro de um
passado/presente doloridos. Divididos em dois momentos narrativos, o livro parece
trazer duas personagens distintas, quando na verdade muda apenas a perspectiva de uma
mesma mulher. É no avanço da narrativa que constatamos os espaços de violência
simbólica, os lugares de fuga, a procura de um abrigo por parte dessa mulher.

2

Mais detalhes em JACQUES, Paola Berenstein. 2011. Estética da Ginga: a arquitetura das favelas
através da obra de Hélio Oiticica. 4ª edição. Rio de Janeiro: Casa da Palavra.
3
Em conversa com a autora em janeiro de 2012, Elvira Vigna disse que não se define como “escritora e
artista plástica”. Elvira Vigna expos basicamente em galerias de arte e não tem catálogo ou “livro objeto”
publicados. Apesar da declaração, seu nome aparece como ilustradora em publicações recentes como em
Pensar com Sócrates (Walter Omar Kohan), editora Lamparina, 2012.
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Casa, corpo, herança, feminino se misturam em A chave de casa, romance
encorajado por vozes femininas e onde as personagens mulheres são mais trabalhadas
que os homens. Elas são a narradora, a mãe, a tia-avó, e a ex-namorada do avô. A
viagem, aparentemente imaginada, é usada como motor para fazer a narradora levantarse da cama, onde se encontra paralisada. A voz da mãe (morta?) diz: “[Você não
imagina o alívio que acabo de sentir. Há quanto tempo está esparramada nessa cama,
inamovível? Há quanto tempo lhe peço para se levantar?]”. (Levy, 2010, p. 11). Como
nos romances comentados anteriormente, neste livro, a casa não é apenas metáfora ou
elemento conceitual para discutir a obra. É um espaço simbólico que corrobora a
construção de marcas fundamentais das personagens.
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FIGURAÇÕES DO GESTO LITERÁRIO: O ESCRITOR-PERSONAGEM NA
NARRATIVA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA
Igor Ximenes Graciano ∗

Resumo:
Partindo-se do pressuposto de que o escritor é o personagem mais recorrente na produção romanesca
contemporânea, pretende-se discutir os possíveis motivos e implicações dessa incidência no campo
literário brasileiro. Sobre esse fenômeno, recorre-se à imagem do gesto literário, uma vez que as obras são
resultados de um ato “real” – ou seja, a efetiva escrita e publicação dos romances – que ao trazerem o
escritor como protagonista dão a ver, no âmbito da ficção, o gesto que mais o caracteriza: o ofício da
escrita e os problemas em seu entorno.
Palvras-chave: Gesto literário. Escritor-personagem. Autocentramento.

Gesto literário é uma imagem – entendida aqui como metáfora-síntese a um
conjunto de romances – que se refere à representação da escrita literária na prosa de
ficção. A definição dessa imagem central traz, consequentemente, o recorte mais geral
do corpus: narrativas que tematizam sua própria feitura, que têm como protagonista o
escritor de ficção no exercício íntimo de seu ofício. O gesto literário representado é, por
fim, um falso flagrante, como se o leitor observasse entre as fímbrias da ficção os
movimentos furtivos do escritor – os bastidores da escrita – e assim pudesse descobrir
algo mais no texto: a confissão sobre o que motivou a escrita e as condições em que ela
se realiza. Espécie de espiadela por traz da mímesis.
Mas qual a especificidade desse gesto? A hipótese aqui está justamente em seu
caráter de “falso flagrante”. O gesto literário, por se dar no espaço da ficção, é ensaiado,
cuidadosamente construído para a cena em que o autor se expõe, o que revela – com a
clara intenção de revelar – os motivos e as condições da escrita literária. Por isso, diante
de uma quantidade significativa de autorrepresentações do escritor na narrativa
brasileira contemporânea, em que o fazer literário emerge como tema recorrente,
questionamos o que isso significa, em termos amplos, no atual campo literário
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brasileiro 1. Haveria hoje um projeto implícito que se afasta do “mundo” e se volta para
aquele que o expressa literariamente na prosa romanesca? Um projeto que não se
reconhece como projeto, mas que se mostra na reiterada exploração do escritor como
personagem, em obras com temas e perspectivas diferentes, porém sempre voltadas para
este (eu) que escreve.
Em sua tentativa de imaginar uma estética das condutas humanas, Jean Galard
faz uma distinção entre as abordagens sobre o gesto a partir das obras de arte – as
representações, por assim dizer – e sua beleza fora do enquadramento artístico: o gesto
lançado no mundo. Apropriando-se do conceito de função poética de Jakobson, Galard
estabelece também a diferença entre ato e gesto, definindo-os:
O gesto nada mais é que o ato considerado na totalidade de seu desenrolar,
percebido enquanto tal, observado, captado. O ato é o que resta de um gesto
cujos momentos foram esquecidos e do qual só se conhecem os resultados. O
gesto se revela, mesmo que sua intenção seja prática, interessada. O ato se
resume em seus efeitos, ainda que quisesse se mostrar espetacular ou
gratuito. Um se impõe com o caráter perceptível de sua construção; o outro
passa como uma prosa que transmitiu o que tinha a dizer. O gesto é a poesia
do ato (Galard, 2008, p. 27).

Ou seja, se o ato tem sempre uma funcionalidade, existindo a propósito de um
determinado fim, o gesto é autossuficiente, bastando por si, valendo-se apenas de sua
realização no espaço, onde possa ser captado. Se o ato é prosaico, o gesto é poético, pois
se “impõe com o caráter perceptível de sua construção”.
Ainda que o ensaio de Galard tenha outros propósitos que não os deste trabalho,
suas distinções e conceitos não deixam de ser estimulantes para a discussão do gesto
literário. Se o teórico francês se interessa pelas condutas de fato, aqui ficamos no plano
da transposição de uma conduta para o interior da obra de arte: a representação da
escrita literária na prosa de ficção. O gesto literário é produto de um ato “real”, no caso
a efetiva escrita das obras estudadas e sua posterior publicação.
O interesse, portanto, recai sobre narrativas que representam ficcionalmente o
escritor, em um espelhamento que beira o solipsismo: a verdade de quem produz
irrealidades, e faz de si o protagonista que se inscreve nas paisagens forjadas para atuar
pleno, ciente do único papel possível: o dele próprio, como escritor.

1

O termo “campo literário” é empregado aqui de acordo com a acepção de Pierre Bourdieu (1996), que o
define como o espaço em que ocorre um conjunto de relações e práticas sociais relacionadas aos diversos
agentes ligados à produção, consumo e reprodução da literatura.
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Representado, o gesto literário “não se reduz aos resultados que se esperam de
um ato. O gesto se mostra. Ele tem sentido, ao marcar um tempo de pausa no
encadeamento dos atos” (Galard, 2008, p. 59). Esse tempo de pausa é o espaço propício
à autorreflexão da prática literária em seu próprio território. Mostrando-se quando
escreve, o escritor expõe as possibilidades e os limites dessa escrita quando aponta o
que é próprio à ficção, enquanto instância que transfigura os índices do real. Como
ressalta o narrador de um dos romances a serem analisados, acerca de sua própria
narrativa, “esta não é uma obra de memórias, apenas de retalhos, alguns falsificados
pela recordação e pela fantasia” (Sanches Neto, 2000, p. 17). Daí decorre a aproximação
do romance às conformações mais afeitas ao real, com referências diretas à “pessoa
física” do autor – o eu empírico que assina a obra – onde o gesto literário se mostra não
para dizer dele, mas da prática que o define.

Algumas vozes na cena contemporânea
O ficcional, sendo uma modalidade discursiva que se revela como
“possibilidade”, não pretende guardar uma verdade subjacente, legitimada pelos fatos.
Quando o escritor, no espaço da ficção, representa o gesto literário, ele afirma e nega
uma certa especificidade da literatura. Afirma quando elege o literário como sua
incidência no mundo; e nega ao testar os limites da ficção, aproximando-a de outras
modalidades discursivas, em especial a autobiografia, a teoria, o ensaio.
Uma vez que a prosa de ficção contemporânea no Brasil refere-se cada vez mais
ao escritor, pretende-se investigar, reiteramos, o que tal fenômeno significa no campo
literário nacional, quais suas implicações e consequências. Um bom indicador é a
pesquisa feita pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da
Universidade de Brasília, coordenada pela pesquisadora Regina Dalcastagnè (2005).
Dentre os resultados da pesquisa, Dalcastagnè apresenta um perfil dos escritores
brasileiros a partir dos romances publicados pelas principais editoras nos períodos entre
1965-1979 e 1990-2004 (recorte válido para outros indicadores).
Com isso, o que resulta é a evidência em números (algo aquém e além do que se
espera de uma abordagem teórica “literária” do fenômeno literário): a maior parte dos
escritores são homens, brancos, com diploma universitário, moradores dos grandes
centros urbanos e que portanto realizam, nas obras, seu imaginário a partir dessa
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perspectiva. No que diz respeito ao mapeamento dos personagens, o índice mais
significativo para a discussão empreendida aqui é o que mostra a ocupação dos
personagens masculinos. No universo dos romances escritos entre 1965 e 1979, os
personagens-escritores estão na terceira colocação, com 6,1% do total. Já entre 1990 a
2004 – período em que se verifica aumento considerável do número de publicações –
eles ocupam o topo da tabela, com 8,5% do total de personagens.
A despeito de se deter às causas e consequências do silenciamento, no âmbito da
expressão literária, dos diversos grupos que se encontram à margem das publicações
(em se tratando dos autores) e da representação ficcional (em se tratando dos
personagens), o enfoque desejado recai justamente sobre as fissuras desse centro
privilegiado, pressupondo-se que tal fissura surge do mal-estar que o ofício da escrita
tem causado entre aqueles que historicamente a tem praticado. Sendo a escrita ficcional
o tema recorrente, quais as implicações de sua expressão literária hoje? Haveria um
projeto comum, não declarado (talvez inconsciente), em que se figura não só o fazer
literário, mas sua intimidade por vezes inconfessável?
Outra questão se volta, portanto, para como se dão as representações do mundo,
do outro e do eu as narrativas do gesto literário, uma vez que no espaço movediço da
ficção o que se apresenta como fatual é relativizado, incluindo-se aí a pretensa coerência
do indivíduo e o “chão histórico” inconteste da nação ou qualquer outra coletividade. O
discurso ficcional “não postula uma verdade, mas a põe entre parênteses. Já a
historiografia tem um trajeto peculiar: desde Heródoto e, sobretudo, Tucídides, a escrita
da história tem por aporia a verdade do que houve. Se se lhe retira essa prerrogativa, ela
perde sua função” (Lima, 2006, p. 21).
Para isso, escolhemos autores “canônicos” da narrativa brasileira contemporânea
(ou seja, com carreiras já sedimentadas, premiações importantes e publicados por
grandes editoras) que têm exposto reiteradamente o gesto literário em obras onde os
narradores e/ou protagonistas são escritores. São eles: Sérgio Sant’Anna, Bernardo
Carvalho, Cristóvão Tezza, João Gilberto Noll e Miguel Sanches Neto. Com
abordagens e perspectivas estéticas diversas, esses autores colocam o escritor em cena,
o que dá um estatuto consideravelmente autocentrado à prosa romanesca produzida no
Brasil, e que é sintoma de um fenômeno mais geral da vida literária no país, basta ver a
escrita personalista dos blogs e as festas e encontros literários cada vez mais numerosos,
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em que o escritor, muitas vezes, mais que as próprias obras e o que delas decorre, é o
objeto de interesse.
É importante salientar que a proliferação do gesto literário na produção
contemporânea não indica necessariamente a elevação da carga crítica na ficção,
podendo simplesmente ser um sintoma de uma postura egocêntrica, ou que
simplesmente fetichiza a prática literária. Em verdade, autorreflexão e vaidade são
elementos que quase sempre andam juntos em qualquer criação artística. O anonimato é
o outro lado indissociável do sucesso estético: “a iminência da derrota se apresenta tão
terrível que ameaça o contista com o não obter êxito nem com a narrativa de seu
fracasso, fazendo dele, o contista, radicalmente, um homem comum com sua angústia,
um rosto sofrido e anônimo na multidão” (Sant’Anna, 2006, p. 54).
A insuficiência do gesto literário – e também suas possibilidades – são
elementos bastante matizados nas obras desses autores que, apesar de também
insuficiente, acreditamos ser paradigmático para o problema colocado, problema que
entendemos se desdobrar para muito além de suas produções.

O gesto literário e as marcas do real
A leitura das narrativas brasileiras recentes que enfocam o gesto literário acaba
por suscitar problemas que não se restringem a uma discussão tão-somente
contemporânea, mas que por serem repetidas vezes colocadas na produção recente
sugere uma novidade temática da literatura no Brasil, justamente por sua insistência.
Como conjunto, essas obras não se voltam para os símbolos e problemas do país, das
regiões, para os desníveis sociais e alegorias políticas, ou mesmo para a expressão de
uma subjetividade romântica autista e/ou pequeno burguesa nos centros urbanos. O
tema geral parece ser a literatura e sua relação problemática com todos esses índices,
como se os escritores voltassem um passo em seu ímpeto de abarcar o mundo e seus
viventes por meio da ficção e se perguntassem sobre o sentido desse gesto.
A relação entre mundo e escrita nessas narrativas está inevitavelmente
vinculada às características do gênero em que se apresentam. Assim, o problema da
especificidade da representação literária tem no narrador romanesco seu elemento
central, afinal é através do seu ponto de vista que a tessitura ficcional se realiza, de
maneira que tudo, da caracterização do espaço à construção das personagens – incluindo
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aí o eu que fala – depende do seu lugar privilegiado. O narrador revela-se na ficção, de
modo que a ficção se abre como janela com vistas ao narrador, pois a partir do
referencial da narrativa institui-se o discurso autoral em sua aparência ideológica,
íntima, não factual: espaço em que qualquer “verdade” – e toda carga ontológica que há
nesta palavra – se transfigura em um “como se”.
Quando o narrador é um escritor e, mais ainda, quando carrega seu nome e
características biográficas, cria-se uma tensão que abala o que seria a pedra de toque da
ficção literária, aqui entendida enquanto escrita inventiva. Tal proximidade, no entanto,
é exercida ao mesmo tempo em que se demarca incisivamente o espaço do romance,
espécie de vidro (translúcido, porém intransponível) colocado entre o real e a invenção,
esta desejada consequência do gesto literário:
Talvez eu esteja a serviço de alguma coisa falsa, um secreto diamante de
vidro de que sou vítima. O que não seria – ele admite, assustado – de todo
mau. Escrevendo, pode descobrir alguma coisa, mas sem confundir – isso o
escritor percebe logo – a vida e a escrita, entidades diferentes que devem
manter uma relação respeitosa e não muito íntima. Sou interessante se me
transformo em escrita, o que me destrói sem deixar rastro, ele imagina,
sorrindo, antevendo algum crime perfeito (Tezza, 2007, p. 194).

Não cabe “confundir a vida e a escrita”, uma vez que a vida, assim como o
escritor, pó si só, não interessam. O interesse advém da invenção, ou da reinvenção de
si, do eu transfigurado pela escrita inventiva. Nas obras abordadas essa transfiguração
carrega traços não só da autobiografia, mas de outras modalidades discursivas mais
atreladas ao real, por assim dizer, como a especulação teórica e a história.
A despeito de se aprofundar tais aspectos agora, o que pretendemos é elencar as
indagações suscitadas a partir da leitura dessas narrativas: o que, em meio às diversas
modalidades discursivas, leva à escolha do discurso ficcional? Quais afinal os motivos
para a ficção, já que os problemas sobre o ofício do escritor a princípio teriam melhor
vazão no ensaio, por exemplo? A tentativa de resposta pressupõe uma espécie de
engajamento pelo literário apesar de suas intersecções às formas discursivas não
ficcionais, ao menos no sentido de tentar descobrir o papel da ficção na constituição do
sujeito e suas relações. Como se a ficção, para além do nosso espelhamento, como uma
segunda natureza, fosse também a maneira pela qual nos inserimos no mundo,
imaginando-nos assim como imaginamos/construímos o outro.

Em suma, ao voltar-

se insistentemente para si, o escritor parece querer descobrir-se a partir da exposição de
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seu gesto mais característico, que se desdobra em metáforas diante do espelho: “Eram
assim meus dias, e eu avançava no meu livro, encontrava nele caminhos insuspeitados,
atalhos, trilhas abertas a machadadas, e de repente perdia o fôlego, ele, este que em mim
chamavam de livro, refluía exaurido para a concha da pausa” (Noll, 2003, p. 94).
Assim, o intervalo da pausa se abre para a espetacularização desse momento antes ou
durante a expressão acabada da escrita. Disso resulta um conjunto de narrativas em que
o escritor-personagem torna espetáculo não somente a porosidade da linguagem,
conforme os programas vanguardistas, mas o que condiciona seu lugar e papel no
mundo.
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UMA QUEBRADA QUE FALA, UMA PERIFERIA QUE SE ESCREVE:
LITERATURA E MOVIMENTO HIP-HOP
Laeticia Jensen Eble ∗

Resumo:
Este trabalho analisa a produção literária de diferentes autores da periferia urbana inseridos no
movimento hip-hop e, por isso mesmo, imbuídos de um compromisso social com aqueles
tradicionalmente deixados à margem pela sociedade capitalista e pela literatura de elite. As obras serão
analisadas enquanto textos que, ao narrar experiências pessoais, falam por uma coletividade, e retratam
uma condição de protagonismo até então pouco comum na tradição literária.
Palavras-chave: literatura brasileira contemporânea; hip-hop; representação.

A responsa de mudar o mundo
com a ponta de uma caneta
Emicida

Começo este texto tendo por mote o verso em epígrafe, colhido em uma letra de
Emicida, rapper de São Paulo, em cujo refrão ele diz “Se eu cair vai ser rimando, se eu
me levantar vai ser / Rimando, no comando, nunca a mando de ninguém”. É
considerando essa noção de empoderamento e protagonismo que me interessa pensar a
produção dos autores da periferia ligados ao movimento hip-hop, ou seja, interessa-me
compreender melhor esses textos produzidos no contexto de um movimento que tem
seu lado artístico, mas também um viés declarado de engajamento político em prol de
uma parcela da sociedade que permaneceu por muito tempo silenciada, não apenas na
literatura, mas nas artes de um modo geral.
De acordo com Bourdieu (1996, p. 261), toda posição é objetivamente definida
pela situação dos ocupantes em relação à estrutura de distribuição do capital e/ou do
poder que “comanda a obtenção dos lucros específicos (como o prestígio literário)
postos em jogo no campo”. Assim também
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o princípio de mudança das obras reside no campo de produção cultural e,
mais precisamente, nas lutas entre agentes e instituições cujas estratégias
dependem do interesse que têm, em função da posição que ocupam na
distribuição do capital específico (institucionalizado ou não), em conservar
ou em transformar a estrutura dessa distribuição, portanto, em perpetuar as
convenções em vigor ou em subvertê-las (Bourdieu, 1996, p. 264).

Ferréz é um autor que sempre soube observar e subverter muito bem esses jogos
de poder que permeiam o campo literário. É interessante observar, por exemplo, que na
edição de Capão Pecado editada primeiramente pela editora Labortexto, havia uma
menção à participação de Mano Brown na capa. Essa participação, na verdade,
correspondia a um pequeno texto que abria a primeira parte do livro. 1 Já na edição mais
recente, da editora Objetiva, o texto de Mano Brown passou a compor a orelha do livro,
espaço editorial geralmente reservado para que um especialista, um crítico literário ou
um escritor de renome ateste a qualidade do livro e o recomende.
O que esse simples deslocamento propõe é o alçamento de Mano Brown, de uma
posição que antes era acessória, para uma posição de superioridade, passando a figurar,
assim, como referência para os leitores e para o campo literário que o recebe dessa forma.
Não é novidade entre os pesquisadores constatar que, no Brasil, o hip-hop se
configurou como “espaço de partilha e experiências e de elaboração de estratégias de
enfrentamento do racismo e do preconceito”. Conforme afirma a professora Wivian
Weller, compartilhando experiências comuns vividas no contexto urbano – em especial,
da periferia –, bem como um passado de escravidão e um legado de africanismos, entre
outros aspectos em comum, muitos jovens se apropriam do hip-hop visando à
“construção de identidades, no enfrentamento da segregação socioespacial e da
discriminação étnico-racial” (2011, p. 16). No que diz respeito ao hip-hop e ao
protagonismo negro, não por acaso, a primeira posse brasileira 2 tinha o nome de
Sindicato Negro.
Fazendo-se um retrospecto, a emergência e a influência da black music
internacional em São Paulo, na década de 1970, fortalecia a identidade coletiva do
negro tanto esteticamente quanto politicamente, porque permeado por uma posição
claramente de protesto contra as desigualdades e contra o racismo. Essas manifestações
1

O livro se divide em cinco partes e, da mesma forma, nas outras partes, também havia um texto de
abertura de outros representantes do movimento hip-hop.

2

As primeiras posses brasileiras surgiram inspiradas na Posse Zulu Nation (Nação Zulu), fundada por
Afrika Bambaataa nos anos 1970, no Bronx, distrito de Nova York.
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artísticas puderam, aos poucos, esclarecer a população acerca do mito da democracia
racial, 3 o que era proibido até então, em virtude da censura imposta pela ditadura.
Com a ascensão do movimento hip-hop, começaram a surgir as parcerias com
ONGs, como a parceria com o Geledés (Instituto da Mulher Negra) a partir de 1991,
que, entre outras atividades, promovia a publicação da revista Pode crê, primeira revista
brasileira especializada em hip-hop. Com esse apoio, os jovens puderam aprofundar, de
forma mais organizada, seus conhecimentos acerca da história do movimento negro. A
partir daí o rap passou a ter entrada também nas escolas públicas, onde eram
promovidos shows de rap e palestras com os jovens.

Figura 1: Primeira edição da revista Pode crê! (fev./mar. 1993), com Mano Brown, então com 23
anos, na capa.

Por sua vez, o sociólogo Mário Augusto Medeiros da Silva (2011) também
constata, em sua pesquisa de doutorado sobre literatura negra e literatura
marginal/periférica, que a literatura produzida por autores negros é praticamente
indissociável de seu papel como ativistas. Ou seja, atualmente, quase todos os escritores
periféricos estão engajados em algum movimento cultural e atuam na cena pública.
Nesse sentido, Écio Salles também afirma que
3

Para saber mais sobre a questão do mito da democracia racial, recomendo os textos de Antônio Sérgio
Alfredo Guimarães ([s.d.]; 2006).
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para o rap a coletividade é um dos quesitos mais importantes de seu impulso
criador e militante. Tudo o que fala ou faz tem como objetivo o bem geral da
comunidade da qual faz parte, entendida no sentido mais abrangente de toda
a comunidade negra e pobre (2007, p. 47).

Assim, diante da imposição de subalternidade a que historicamente são
submetidos os negros – a quem é negado quase tudo, inclusive o direito a se manifestar
artisticamente –, quando ocorre “a negação da negação”, instaura-se o que Silva chama
de “insólito”, ou o tipo de produção que, no nosso grupo de pesquisa, costumamos
chamar de “objeto indisciplinado” para a crítica literária tradicional, que nem sempre
aceita passivamente a entrada desses textos nos circuitos acadêmicos.
O grupo de pesquisa – o qual eu integro –, coordenado pela profa. Regina
Dalcastagnè, trabalha com a questão da representação dos grupos marginalizados na
literatura brasileira contemporânea.
Apenas para ilustrar, gostaria de comentar que, em 2004, concluiu-se uma
extensa pesquisa (Dalcastagnè, 2005) sobre os personagens da literatura brasileira
contemporânea em que foram lidos os 258 romances publicados pelas três principais
editoras brasileiras entre 1990 e 2004, 4 tendo sido analisados 1.245 personagens. Os
dados são interessantes de serem citados e destaco alguns no box a seguir.

Cor (narradores, protagonistas e coadjuvantes): 79,8% brancas; 7,9% negras
Narradores x cor: 86,9% brancas; 2,7% negras
Estrato socioeconômico x cor: quando brancos, a maioria é classe média (56,6%); quando negros, a maioria é
pobre (73,5%)
Ocupação principal: quando brancos 1º dona de casa; 5 2º artista, 3º escritor; quando negros 1º bandido, 2º
empreg. doméstico, 3º escravo.
Autores: de um total de 165 autores, 93,9% eram brancos.

4

Record, Rocco e Companhia das Letras.

5

Como entre os homens há maior variedade, e entre as mulheres brancas a maioria é retratada como dona
de casa, na listagem geral de ocorrências, sobressai-se esta ocupação como a mais recorrente.
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Esses poucos dados são suficientes para comprovar que, na cena literária
brasileira, alguns grupos estão radicalmente sub-representados e, quando aparecem, em
geral, são representados por meio de estereótipos negativos.
É claro que há exceções e alguns autores se empenham em quebrar esse
paradigma. Mas, mesmo quando há exceções e quando se adota uma postura crítica, é
preciso considerar que ainda existe a questão latente da legitimidade. Como afirma a
profa. Regina Dalcastagnè, no texto que apresenta os dados da pesquisa:

o problema da representatividade não se resume à honestidade na busca pelo
olhar do outro ou ao respeito por suas peculiaridades. Está em questão a
diversidade de percepções do mundo, que depende do acesso à voz e não é
suprida pela boa vontade daqueles que monopolizam os lugares de fala
(Dalcastagnè, 2005, p. 16).

Por um lado, a invisibilização desses grupos oprimidos é operada de forma tão
dissimulada que, por vezes os próprios grupos oprimidos internalizam as imagens
estereotipadas e inferiorizadas oferecidas pelos dominantes. Por outro, eles resistem a
essas visões desvalorizadoras de si mesmos e buscam reconhecimento como seres
plenos de subjetividade, de desejos e possibilidades. E um meio de alcançar isso tem
sido por meio da literatura, que tem um papel importante na formação de opinião.
Vejo, então, que a produção dos autores desse universo hip-hop distingue-se de
outras expressões por reafirmar a diferença, colocando-se claramente em oposição, por
exemplo, à noção de democracia racial que se fez presente no discurso de alguns
intelectuais, devedores das ideias de Gilberto Freyre. Um exemplo paradigmático é uma
das letras mais famosas do grupo de rap Racionais MCs, Negro drama.
Ao longo de sua letra, Negro drama remete a todo um histórico de injustiça e
questiona, sobretudo, o padrão preconcebido atribuído ao negro no imaginário social e
cultural brasileiro, alertando para o diferencial da sua perspectiva, quando diz: “eu não
li, eu não assisti / eu vivo o negro drama, eu sou o negro drama”.
Esse tema é tratado também pelo escritor Ferréz, no conto “Fábrica de fazer
vilão”, do livro Ninguém é inocente em São Paulo (2006). Nesse conto, o personagem e
sua família são surpreendidos à noite por uma batida da Rota, e o diálogo é bastante
marcado pela violência policial.

48

IV Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea – Fórum dos Estudantes
Brasília, 25 a 27 de junho de 2012.

Quando a dona da casa, ofendida por ter sido chamada de macaca, manifesta-se
afirmando que “todo mundo na rua é preto”, o policial retruca: “Ah! Ouviu essa, cabo,
todo mundo na rua é preto. Por isso que essa rua só tem vagabundo” (p. 12).
Na sequência, o policial pergunta em que o narrador trabalha, e ele responde que
está desempregado. Então o policial o corrige dizendo: “Tá é vagabundo”. E sentencia:
“Você é um lixo [...], vai roubar, caralho, sai dessa.” E ele responde: “Sou trabalhador”.
E pensa consigo mesmo: “Eu canto rap, devia responder a ele nessas horas, falar de
revolução, falar da divisão errada do país, falar do preconceito, mas...” (p. 13). No não
dito das reticências entendemos que, intimidado pela pistola na mão do policial,
correndo risco de perder a vida, ele se vê forçado a permanecer calado.
O cientista social Gabriel de Santis Feltran lembra que o termo “vagabundo”,
quando utilizado por policiais, refere-se a suspeitos e criminosos, principalmente
aqueles oriundos das classes populares. 6 Feltran observa que esse olhar supostamente
“técnico” dos policiais não é neutro, e que não por acaso são jovens negros e pobres que
são encontrados assassinados nas favelas e periferias. Se, ao contrário do caminho do
crime, o jovem de periferia opta pelo mundo do trabalho, é comum que ele tenha
dificuldades de conseguir um posto e esteja em alguns momentos desempregado, de
modo que “o estigma do vagabundo os ronda” (Feltran, p. 2003, 128).
É pelo mesmo motivo que Emicida retoma o bordão de Tupac para abrir a letra
de Cê lá faz ideia (2010), em que critica a lógica que sustenta a distinção racial: “Tupac
já dizia: Algumas coisas nunca mudam. / São regras do mundão / Perdi as contas de
quantos escondem a bolsa se eu digo: que horas são?” Referindo-se também à ideia do
“vagabundo”, Emicida escreve: “Nasci vilão, só veneno / Com o incentivo que me dão,
errado tô se eu não virar mesmo”.
Ainda, nessa letra, Emicida forja um personagem que narra em primeira pessoa e
conta que, para batalhar por um emprego, precisa levar seu currículo a pé, porque onde
mora o ônibus não para (o que indica a ausência do Estado). Por causa disso, suado e
com os pés cheios de barro, chega ao meio-dia com uma imagem deplorável, como ele
diz, “inspirando piada nos boy, transpirando medo nas tia”. Emicida vai narrando as
emoções que surgem com a experiência da injustiça sofrida pelo personagem da letra,
6

No Brasil, a Lei de Contravenções Penais, ainda hoje, atribui o crime de vadiagem a quem se entregar
“habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes
de subsistência” (para o que a lei prevê prisão de quinze dias a três meses).
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que sente dor e ódio quando se compara com a gente “católica, de bem, linda” que
encontra em seu percurso. Até o momento em que, depois de todo esse relato, o
narrador-personagem surpreende o ouvinte chamando-o à consciência para o cerne do
problema: “Cê já notou, e ó que eu nem falei a minha cor ainda?”
Em contraste com a associação corrente do negro ao crime, reforçada, sobretudo,
pela polícia e pela imprensa, Emicida apresenta o outro lado, o lado de quem se sente
violentado psicologicamente em sua honra diariamente: “Cê lá faz ideia do que é ver,
vidro subir, alguém correr quando avistar você?”
Para Antônio Sérgio Guimarães, ao serem definidos por meio de atributos
raciais, determinados grupos “ocupam, de modo permanente, posições de poder e
posição social assimétricas, com resultado da operação de mecanismo de
discriminação” (1999, p. 217). Trata-se de mecanismos psicológicos ou individuais que
alimentam a baixa autoestima de um grande número de pessoas pertencentes a esses
grupos, reforçando sistematicamente a inferiorização em função de suas características
(somáticas ou culturais) e a socialização desses valores, tanto por meio da escolarização
formal ou mesmo por redes informais de comunicação, quanto por meio da exclusão ou
da discriminação direta, ainda que de forma discreta ou disfarçada (p. 217). Sensível a
esse problema, o narrador da letra de Emicida conclui:

Quantos da gente sentam no final da sala pra ver se ficam invisível
Calcula o prejuízo
Nossas crianças sonham que quando crescer vai ter cabelo liso [...]
Cê sabe o quanto é comum, dizer que preto é ladrão
Antes mesmo de a gente saber o que é um
Na boca de quem apoia, desova e se orgulha da honestidade que nunca foi
posta à prova
Eu queria te ver lá, tiriça
Pra ver onde você ia enfiar essa merda do teu senso de justiça

Portanto, o que vejo nesses textos é um processo de abertura e a busca por um
reconhecimento por muito tempo recusado. É uma resposta a uma violência que não
apenas privava esses sujeitos de sua liberdade de ação e lhes prejudicava social e
economicamente, mas também era lesiva, uma vez que, enquanto existia apenas uma voz
possível – a do dominante –, essas pessoas eram feridas numa compreensão positiva de si
mesmas. Aquela imagem da periferia como o lugar de seres humanos descartáveis, dos
“resíduos estatísticos”, das massas “que não têm história a escrever, nem passado, nem
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futuro” e cuja força “é o silêncio” 7 vive hoje um momento histórico de renovação na cena
cultural brasileira, e o hip-hop, sem dúvida, é um dos protagonistas nesse processo.
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silenciosa, e esta é sua vingança” (p. 23, grifo do autor).
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MULHERES QUE ESTÃO FAZENDO A NOVA LITERATURA BRASILEIRA:
GÊNEROS EM CENA
Lígia de Amorim Neves ∗

Resumo:
Este projeto tem como objetivo traçar uma visão panorâmica das formas de representação da personagem
em contos de autoria feminina brasileira publicados após a década de 1990, a partir da perspectiva teórica
dos estudos de gênero e da crítica literária feminista. Para tanto, foram escolhidas as antologias 25
mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (2004) e Mais 30 mulheres que estão fazendo a
nova literatura brasileira (2005), ambas organizadas por Luiz Ruffato.
Palavras-chave: Literatura de autoria feminina; Crítica Feminista; Representação.

A representação, por meio de seus mecanismos de organização e significação,
constitui um influente espaço de manutenção do poder. Isso porque, conforme Schmidt
(1999, p. 37), “estamos na representação e somos gerados por ela”, ou seja, ela cria e
molda o sentido das realidades. Daí a importância de a literatura de autoria feminina
conquistar um espaço mais amplo, para que a mulher “expresse a sua sensibilidade a
partir de um ponto de vista e de um sujeito de representação próprios, que sempre
constituem um olhar da diferença” (Lobo, 2010).
Essa escrita de autoria feminina, quando marcada pela quebra de paradigmas
hegemônicos e pela descoberta de novos horizontes de expectativas, tem implicado
significativas mudanças na desconstrução do teor discriminatório das ideologias de
gênero historicamente construídas, tal como observa Zolin (2009, p. 106): “o
resultado, sinalizado pelas muitas pesquisas realizadas no âmbito da Crítica
Feminista desde os anos 1980 no Brasil, aponta para a re-escritura de trajetórias,
imagens e desejos femininos”.
Mas em que medida as representações de gênero na literatura brasileira
contemporânea de autoria feminina têm articulado as complexidades que o real vem
assumindo? Segundo conclui Dalcastagnè (2008, p. 106), em sua pesquisa sobre a
personagem do romance brasileiro contemporâneo, tais representações, salvo algumas
exceções, ainda apresentam uma percepção reduzida a esquemas tradicionalmente
∗
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disseminados na literatura: “Infelizmente, a perspectiva feminina, tal como
apresentada por nossas escritoras, tende a ser muito mais limitada do que o é a vivência
complexa e multifacetada das mulheres no Brasil de hoje”.
Em face dessa conclusão a que chega a extensa pesquisa de Dalcastagnè, que
compreendeu os romances publicados entre 1990 e 2004, pelas três grandes editoras
brasileiras – Companhia das Letras, Record e Rocco –, é pertinente investigar se esse
perfil também é reproduzido nos contos brasileiros contemporâneos. As duas antologias
organizadas por Luiz Ruffato e publicadas pela Record despertam interesse nesse
sentido, afinal, diante dos títulos 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura
brasileira (2004) e Mais 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira
(2005), tem-se uma pequena mostra de contos de autoria feminina produzidos na
contemporaneidade que permitem questionar: Que literatura nova é essa? Será, enfim,
que as representações de gênero ali construídas nos contos são realmente
representativas

dentro

do

conjunto

de

perspectivas

sociais

presentes

na

contemporaneidade?
Para dar início à articulação de algumas proposições, foi realizada uma leitura
inicial dos 55 contos dessas duas coletâneas, a partir da qual foram obtidos dados
interessantes para uma análise dos papéis de gênero ali reproduzidos e desconstruídos.
Dentre os dados coletados, serão destacados neste texto aqueles referentes à época e ao
espaço em que ação da narrativa transcorre, ao número de personagens do sexo
feminino e masculino e à posição que eles assumem no conto (protagonista,
coadjuvante, narrador ou narrador-protagonista), bem como informações sobre a
orientação sexual, a faixa etária, a cor, o estrato socioeconômico, a ocupação, as
relações sociais e o ambiente (social ou privado) em que circulam as personagens.
No que diz respeito à época, os contos praticamente ou se passam no período
democrático pós-1985 ou não revelam uma época histórica definida – apenas duas
narrativas são registradas dentro do período da ditadura militar. Isso evidencia uma
propensão dentro desse grupo de escritoras em situar a narrativa na cena contemporânea
ou, então, em evidenciar a atemporalidade da ação.
O referencial espacial urbano é predominante nos contos. Enquanto a cidade está
presente em quase 91% das narrativas, os espaços indeterminados somam apenas 3
ocorrências, o litoral 2 e a aldeia indígena e o espaço rural apenas uma. Observa-se,
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portanto, uma tendência entre as escritoras em mostrar o espaço urbano como o lugar
onde se vive efeito da urbanização da sociedade.
Dentre

as

111

personagens

selecionadas

como

importantes

para

a

configuração do conflito em suas respectivas tramas, predomina as do sexo feminino
com 56,8% de incidência, em contraste com as 39,6% identificadas como do sexo
masculino, proporção mantida de forma aproximada dentro da categoria protagonista
ou narrador-protagonista: são 47 mulheres que ocupa uma dessas duas posições e
apenas 16 homens situados nessas. Aliás, os homens estão presentes em apenas 36
dos 55 contos, o que revela a importância dada à presença e à voz das mulheres
nesses contos.
A cor das personagens tende a não ser marcada: 87 não apresentam indícios;
13 são brancas, sendo apenas duas delas protagonistas; 6 são negras, sendo metade
delas protagonista; e tem-se apenas um caso de indígena que, por sua vez, é
coadjuvante. Embora reduzida à presença da personagem de cor negra e da
personagem indígena e, ainda mais, representada como coadjuvante, miserável e não
pertencente à elite cultural, elas desempenham um papel fundamental na trama e
revelam uma sabedoria instintiva que é valorizada no conto.
Com relação ao estrato econômico, tem-se um número quase equivalente
entre as personagens pertencentes à classe média e aquelas em que não há indícios
sobre esse aspecto, tanto em relação aos homens quanto às mulheres. No entanto,
embora sejam poucas as personagens pobres ou miseráveis, quase 50% delas ocupam
a posição de protagonista ou de narrador-protagonista.
As personagens tendem a ocupar a esfera social: 40 transitam somente nesse
espaço, 30 alternam entre o social e o privado e somente 26 estão circunscritas na
casa, proporção mantida dentro da variável sexo, a saber, somente 15 mulheres
permanecem enclausuradas no lar (aproximadamente 25%).
No entanto, apesar de as mulheres estarem mais presentes no espaço social,
das 23 personagens femininas cuja ocupação foi identificada, a maioria ainda
permanece restrita a tarefas tradicionais: 9 estão ligadas à área das artes e da
comunicação (2 escritoras, 2 redatoras, 1 professora, 1 jornalista, 1 roteirista, 1
quiromante, 1 artista plástica) e 10 relacionadas ao cuidado do outro (5 donas-decasa, 2 enfermeiras, 1 empregada doméstica, 1 costureira, 1 profissional do sexo).
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Apenas 4 personagens estão circunscritas em um ambiente de trabalho diferenciado: 2
militantes, 1 prefeita e 1 gerente.
Quanto às personagens masculinas, elas também tendem a reproduzir ofícios
tradicionalmente ligados ao homem: dentro dos serviços braçais, tem-se o oleiro (1),
o catador de material reciclável (1), o pescador (1) e o trabalhador de serviços gerais
(1); nas esferas de poder, o militante (1), o proprietário (2), o empresário (2) e o
arquiteto (1). É identificada, ainda, uma gama de profissões dentro das artes e da
comunicação: escritor (6), diretor de filme (2), redator (1), roteirista (1) e artista
plástico (1).
Cerca de 50% das personagens femininas e 35% das masculinas não tiveram
a sua ocupação definida ou mesmo algum indício de que desempenhassem um ofício.
Ao se pensar esse resultado ao lado do fato de que a maior parte das relações sociais
entre as personagens é aquela que envolve os relacionamentos amorosos (43%), é
possível afirmar que a importância dada à esfera pessoal nesses contos tem sido mais
intensa de modo que a preocupação com a profissão é dispensável. As outras relações
identificadas foram: as familiares com 22%, as de amizade com 17%, as profissionais
com 11% e as de inimizade com 8%.

As proporções são mantidas de forma

aproximada tanto em relação às personagens femininas quanto às masculinas, seja nas
posições de protagonista ou de coadjuvante.
Isso pode explicar a incidência de jovens e adultos entre as personagens
femininas e masculinas, pois as relações amorosas tendem a ser representadas na
literatura nessa faixa etária, reforçando o mito de que tal tema não é pertinente à faixa
etária idosa. Apesar disso, é significativo o fato de 2 das 3 personagens protagonistas
idosas (são 10 no total) terem a relação amorosa como tema na narrativa: em um
conto, tem-se a relação incestuosa, em outro, a descoberta do prazer sexual é posta em
questão. A faixa etária menos explorada foi a da infância e da adolescência, não
chegando a 3%.
Além de ter as relações amorosas como o foco nos contos, e ainda entre
jovens e adultos, a orientação sexual dentro dessas relações são predominantemente
heterossexuais: aproximadamente 65% das personagens. São apenas 5 homossexuais,
2 bissexuais e 3 cuja orientação é ambígua, três categorias que não somam 10% do
total das personagens – o restante não tiveram a orientação identificada. Embora este
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seja um valor ínfimo, é relevante o fato de mais da metade dessas personagens que
fogem à matriz heterossexual ocuparem a posição de protagonista ou de narradorprotagonista.
Tendo em vista esses resultados, observou-se que muitos deles se aproximam
daqueles obtidos na pesquisa da Regina Dalcastagnè, que também identificou a
ausência de muitas representações de cor, estrato, espaço, ocupações e relações
sociais nos romances brasileiros contemporâneos. Aqui, nessas duas coletâneas de
contos contemporâneos, as personagens do sexo feminino, que constitui a grande parte
do número total, são predominantemente heterossexuais, sem cor definida, jovens ou
maduras, pertencentes à classe média ou sem estrato marcado e tendem a circular
no espaço urbano e social, assumindo a posição de protagonista ou de narradorprotagonista e desempenhando frequentemente as funções restritas ao lar, à
comunicação

e

às

extensões

delas.

Aos

homens,

cabem-lhes

as

mesmas

características, exceto a posição de coadjuvante mais recorrente e as ocupações
comumente associadas a eles. Em ambos os sexos, as relações sociais predominantes
são as amorosas e se passam em um período histórico indeterminado ou
contemporâneo.
Ainda que muitas dessas escolhas sejam tratadas de forma crítica no texto
literário, não se pode negar o fato de que são essas as opções ainda feitas pelas
escritoras contemporâneas, o que significa dizer que muitas representações continuam
silenciadas ou pouco recorrentes, como é o caso da mulher índia ou negra, da
mulher homossexual ou bissexual, da mulher infantil ou idosa – casos presentes nos
dois volumes em uma quantidade pouco representativa.
Mesmo assim, é preciso relevar o esforço de muitas dessas 55 escritoras em
romper com padrões hegemônicos ainda que dentro dessas escolhas perpetuadas na
literatura há tempos. Por exemplo: embora o índice de mulheres circunscritas na
esfera doméstica seja alto, trata-se já de um espaço revisitado, como no conto “Uma
alegria”, em que a esfera privada e íntima é o lugar ideal para a protagonista, uma
mulher idosa, tocar-se e descobrir o prazer sexual. Ainda, apesar de serem
predominantes as relações amorosas e entre personagens jovens e adultas
heterossexuais, o mecanismo tradicional foge ao esperado quando a protagonista
mulher abandona o parceiro depois de ouvi-lo dizer “eu te amo” no conto “Um oco
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e um vazio”. As relações familiares, também em maior incidência do que as
profissionais, revelam, no entanto, uma subversão dos papéis familiares, como no
conto “Mãe, o cacete”, em que a protagonista desconstrói a ideia do amor de mãe,
pois aqui essa cobra até o leite amamentado. O espaço urbano, embora predominante,
não é mostrado apenas como o lugar de oportunidade e ideal para se viver, a violência
é presente e tema de contos como em “Teoria freudiana do medo”, em que não há
tranquilidade e segurança nem mesmo durante a consulta no psiquiatra para tratar o
pânico da personagem.
Feita, então, uma leitura mais atenta sobre os contos, mas ainda introdutória,
verificou- se que mais da metade dos contos rompem ou tentam romper com padrões
hegemônicos de representação que amarram a mulher ao lado inferior das assimétricas
estruturas de poder engendradas ao longo dos séculos. Ou seja, diferentemente da
tradicional objetificação estereotipada que marcava a representação da mulher na
literatura, esses contos tendem a pôr em cena mulheres-sujeito que buscam encontrar a
sua identidade e autonomia ou mesmo apenas afirmar a sua emancipação no sentido
etimológico da palavra “(ex + manus + capere = sair de baixo da mão de alguém)”, o
que significa dizer que “já se livraram do jugo da opressão, seja ela do pai, do marido,
do padre, do presidente, e, finalmente, encontraram sua autonomia, mesmo que em
um mundo ainda regido por leis e regras masculinas” (Navarro, 2008, p. 37).
É nesse sentido que se direciona este estudo: embora as escolhas feitas nas
narrativas ainda não indicam um rompimento notadamente relevante no que diz
respeito aos paradigmas literários hegemônicos, o modo como eles são abordados
pelas escritoras merecem atenção. Afinal, a reescritura da literatura não deve ser feita
somente com a inserção de outras vozes, mas também com a reescrita de perspectivas
sociais que já tem o seu espaço na tradição literária.
Com o objetivo de analisar, portanto, como essas 55 escritoras constroem a
personagem em relação às formas miméticas perpetuadas ao longo dos anos, a
pesquisa empreende a perspectiva teórica da Crítica Feminista e dos Estudos de Gênero,
por oferecerem instrumentos que permitem ler a literatura de um ponto de vista
desconfiado em relação aos discursos totalizantes, promovendo, assim, a desconstrução
do caráter discriminatório das ideologias de gênero.
Para realizar esta pesquisa, o estudo percorre as seguintes etapas. No capítulo 1,
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compreendem-se as questões extraliterárias que atravessam a constituição do fato
literário. Primeiramente, investigam-se questões mercadológicas que envolvem o
processo de seleção das 55 escritoras das duas antologias, isto é, as instâncias que se
interpõem no circuito autor-obra-público e que são responsáveis, por sua vez, pelo
processo de legitimação da escritora e do fato literário. Em seguida, contextualiza-se a
Crítica Feminista como uma corrente teórica de contestação da prática androcêntrica
dentro desse contexto mercadológico, que tende a restringir o espaço das vozes
femininas na arena literária e a sustentar um cânone literário constituídos por homens.
O capítulo 2 dedica-se à representação da mulher nos contos das duas antologias.
Após debater a representação e a questão da representatividade da voz feminina na
literatura, uma das linhas de pesquisa da Crítica Feminista, passa-se à leitura dos 55
contos desses dois volumes, a partir da qual são obtidos dados fundamentais para uma
análise dos perfis das personagens femininas ali encenadas, isto é, das recorrências e das
exclusões de representações de mulheres nessas narrativas.
É no terceiro capítulo que essas representações são analisadas em seu plano
estético. Tendo em vista que o caráter quantitativo da etapa anterior, responsável por
traçar uma cartografia da personagem feminina nesses contos, não permite compreender
a atitude emancipadora ou reprodutora das personagens em relação aos valores
hegemônicos de dominação, faz-se, neste momento, uma análise da estrutura interna de
alguns contos representativos de algumas perspectivas.
Finalmente, os resultados são postos em discussão: Afinal, que mulheres são
essas que estão fazendo a nova literatura brasileira? Em que medida elas rompem e
reproduzem paradigmas hegemônicos no plano temático e estrutural? Essa literatura é
realmente “nova” dentro do panorama da literatura contemporânea e da literatura
contemporânea de autoria feminina? O que ela representa dentro desse cenário
contemporâneo?
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CRESCER NAS MARGENS: TRAJETÓRIAS DE MENINAS NEGRAS EM
ROMANCES PÓS-COLONIAIS
Lorena Sales dos Santos ∗

Resumo:
Partindo de um paralelo entre a opressão do sistema patriarcal e o colonialismo, sendo que pode se
afirmar que as mulheres no colonialismo encontram-se em situação de dupla opressão, é possível
estabelecer um paralelo entre o Feminismo e os Estudos Pós-coloniais, discursos de reação contra a
opressão. Deste modo, compreender o sistema patriarcal e o colonialismo, assim como os discursos que
contra eles reagem, tais quais os estudos pós-coloniais, o discurso feminista e a teoria de gênero é um dos
objetivos da pesquisa em andamento. A análise das narrativas do corpus selecionado e das trajetórias de
suas protagonistas considera, portanto, as aproximações e distanciamentos das trajetórias e das questões
identitárias e étnicas que aqui se fazem mais prementes, visto que os romances foram escritos por
mulheres negras e tem como protagonistas: meninas negras de ex-colônias, em geral periféricas.
Palavras-chave: Negra, Menina, Estudos de Gênero, Pós-colonialismo.

O verbete “Feminism and post-colonialism” de Key Concepts in Post-colonial
Studies, 1998, apresenta um paralelo entre a opressão do sistema patriarcal e o
colonialismo, sendo que pode se dizer que as mulheres no colonialismo encontram-se
em situação de dupla opressão. Ele indica também que, assim como há um paralelo
entre Sistema Patriarcal e Colonialismo, é possível estabelecer um paralelo entre o
Feminismo e os Estudos Pós-coloniais, visto que ambos são discursos de reação contra
a opressão. Compreender o sistema patriarcal e o colonialismo, assim como os discursos
que contra eles reagem, tais quais os estudos pós-coloniais, o discurso feminista e a
teoria de gênero é fundamental, portanto, para a análise das narrativas do corpus
selecionado e das trajetórias de suas protagonistas. Acrescente-se a isso as questões
identitárias e étnicas, inerentes aos estudos pós-coloniais, mas que aqui se fazem mais
prementes, visto que os romances que formam o corpus são escritos por mulheres
negras e tem como protagonistas: meninas negras de ex-colônias, em geral periféricas.
São cinco romances contemporâneos: Purple Hibiscus, de Chimamanda Adichie
(Nigéria); Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo (Brasil), Mulheres de Tijucopapo, de
Marilene Felinto (Brasil), Lucy, de Jamaica Kincaid (Antigua) e The Bluest Eye, de Toni
Morrison (EUA).
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Cabe, aqui, justificar a presença de um romance estado unidense no corpus
selecionado, visto que os Estados Unidos são uma sociedade de posição central e,
mesmo, imperialista. O romance aqui em análise, The Bluest Eye, foi publicado pela
primeira vez em 1970, é o mais antigo dos romances do corpus, e apresenta uma
sociedade americana extremamente segregacionista, o que permite inferir que, embora o
país apresente-se como a força imperialista pós Segunda Guerra Mundial, sua população
negra permanece como uma “colônia interna”, sujeita à dominação semelhante à
imposta às colônias distantes de que vem a tratar os outros romances. Dominação essa
que, em contrapartida, permite comparar o discurso negro americano com o discurso
pós-colonial presente nos outros romances.
No caso dos dois romances brasileiros, por sua vez, a situação de ex-colônia não
aparece explicitamente como no caso do romance caribenho ou africano, embora guarde
semelhanças de contexto com esses, pelo subdesenvolvimento do país apresentado nas
obras, e com o romance de Toni Morrison, por apresentar na dicotomia racial uma
dicotomia social que se pode comparar com a oposição Metrópole versus Colônia.
Os dois outros romances, Purple Hibiscus e Lucy apresentam uma ligação e
também uma oposição mais forte a suas ex-metrópoles, o que não é de surpreender,
visto que a independência delas chegou de maneira mais tardia. No caso do romance da
escritora antiguana, observa-se a relação de oposição colônia versus metrópole não só
no que diz respeito à ex-metrópole, Inglaterra, mas também no que concerne os Estados
Unidos, para onde a protagonista migra, assim como o faz a própria autora. No romance
nigeriano, o peso da influência da ex-metrópole também se faz sentir, na mesma medida
em que se podem observar as forças de resistência e rejeição.
As trajetórias das meninas negras protagonistas dos romances em foco são lidas
como romances de formação, não em sua forma tradicional, mas como uma apropriação
dessa forma pela literatura pós-colonial. Do mesmo modo em que se estabeleceram
acima os paralelos entre Colonialismo – Patriarcalismo e Pós-Colonialismo –
Feminismo, é possível observar que o Romance de Formação, ou Bildungsroman, em
sua forma clássica encontra-se vinculado à ideologia colonialista. Tendo isso em mente,
é fundamental notar que essa vinculação contrasta sobremodo com o número de
escritores de antigas colônias que recorrem a esse gênero para narrar experiências de
protagonistas das suas nações de origem. José Santiago Fernández Vázquez,
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pesquisador da Universidad de Alcalá, Espanha, e autor de diversos ensaios sobre
literaturas de língua inglesa de antigas colônias, considera, em sua obra Reescrituras
postcoloniales del Bildungsroman (2003), o romance de formação pós-colonial como
uma subversão da fórmula clássica do gênero, utilizada em princípio pelos
colonizadores. Essa hipótese encontra-se em acordo com a tese defendida pela crítica
pós-colonial que concebe “o discurso literário como um instrumento emancipador,
mediante o qual é possível apropriar-se das representações colonialistas” (Vàzquez,
2003, p. 11, tradução minha). 1
O Bildungsroman clássico apresenta características básicas que o definem como
gênero e dentre elas é importante considerar a presença de uma estrutura linear e
teleológica em que se observam quatro etapas, sendo a primeira a separação, em que o
herói abandona o meio familiar, criando um enfrentamento com os adultos. A segunda é
a iniciação ao mundo adulto, ligada ao aperfeiçoamento de diversas experiências de
vida. Em seguida, ocorre a escolha, quando o herói demonstra haver adquirido
maturidade para enfrentar seu futuro e toma a decisão de integrar-se à sociedade adulta.
A última etapa é o retorno, que consiste na volta ao âmbito comunitário e na resolução
do conflito inicial.
Estabelece-se uma correspondência entre a progressão teleológica observada no
Bildungsroman clássico e os sistemas historicistas que favoreceram o desenvolvimento
do colonialismo europeu. O autor afirma que ao descrever a aprendizagem do herói em
etapas sucessivas que parecem contradizer-se, mas que de fato se complementam,
formando um todo homogêneo, o Bildungsroman incorpora ao texto a visão dialética
que Hegel e outros filósofos historicistas usaram para descrever o devir histórico. Por
sua vez, a existência de um processo educativo, capaz de dar sentido a tudo que
acontece, conecta-se ao modelo teleológico proposto por essa escola filosófica que
reivindica a existência de uma racionalidade histórica universal. O historicismo defende
também a ideia de um progresso unitário ao qual todas as nações devem submeter-se e
essa ideia foi usada como pretexto para justificar a intervenção dos poderes coloniais
em territórios não europeus. Tendo em mente esse progresso unitário a que todas as
nações devem submeter-se, é possível traçar uma analogia entre a evolução pedagógica
do protagonista do Bildungsroman e o projeto civilizador posto em prática nas colônias.
1

“El discurso literario como un instrumento emancipador, mediante el cual es posible apropiarse de las
representaciones colonialistas”
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Sendo assim, pode se afirmar que a relação mentor e bildungsheld nos romances de
formação clássicos reproduz a distinção kantiana entre os indivíduos que já alcançaram
um grau de maturidade suficiente e aqueles que ainda permanecem em um estado de
imaturidade e devem ser submetidos à tutela de outros seres humanos.
A própria mobilidade geográfica, que aparece frequentemente no Bildungsroman
clássico, pode ser relacionada com a necessidade colonial de formar sujeitos
empreendedores e dispostos a viajar a territórios longínquos em busca de melhorias
econômicas e profissionais, em acordo com o capitalismo mercantil sobre o qual se
baseou o colonialismo europeu. Além disso, a existência de um vínculo entre o ethos
colonialista e a construção da subjetividade do Bildungsheld se manifesta na difusão dos
valores burgueses do racionalismo, positivismo e individualismo que presidiram o
processo de aculturação dos sujeitos colonizados. A marginalização do mundo
fantástico, típica do romance realista ocidental, faz parte, em verdade, de uma intenção
mais ampla de ignorar certas formas de subjetividade com o objetivo de manter a ilusão
de um eu unitário. Partindo desse pressuposto, o Bildungsroman apresenta, de acordo
com Vázquez (2003), uma relação com as idéias lacanianas que afirmam que a
repressão da alteridade constitui o corolário do processo de construção do sujeito, sendo
que a repressão da alteridade no Bildungsroman clássico ocorre, não apenas, pela
contenção do discurso fantástico, mas por outros procedimentos, como os esforços do
bildungsheld em controlar seus impulsos homoeróticos; a omissão da temática
colonialista que é incorporada ao texto por referências encobertas; a eliminação de
personagens que se opõem aos valores em torno dos quais deve gravitar a formação; e,
de uma perspectiva formal, a intenção de limitar a interação das vozes do narrador e do
protagonista, criando um relato coerente que evita a sensação da existência de uma
divisão na mente do herói.
Vázquez (2003) procura demonstrar em seu estudo do Bildungsroman póscolonial a existência tanto de uma influência dos modelos europeus nas literaturas póscoloniais quanto de um desejo dos colonizados de realizar uma “descolonização mental”
(Vázquez, 2003, p. 115, tradução minha) 2 por meio da apropriação dos modelos de seus
antigos opressores e da utilização desses meios em proveito próprio. A esse respeito, o
autor cita o exemplo mencionado por Chmweizu et al. (1985, p. 14) sobre o piano que,
2

“Descolonización mental”.
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apesar de ser uma invenção européia, foi utilizado por músicos de diversas partes do
mundo para interpretar outros tipos de melodias, com a modificação, inclusive, dos
sistemas rítmicos para os quais havia inicialmente sido concebido. Além disso, afirma
que o uso do Bildungsroman na literatura pós-colonial pressupõe uma alteração dos
padrões narrativos e ideológicos associados ao gênero, introduzindo inovações formais
e temáticas em sua tradição para adaptar essa forma literária à realidade das ex-colônias
e se opor a uma ideologia imperialista sedimentada na forma clássica do gênero.
Considerando os romances do corpus como Bildungsromane Pós-Coloniais,
pretende-se analisar a trajetória das cinco meninas negras, protagonistas das narrativas,
buscando verificar as aproximações e afastamentos entre as trajetórias de cada uma delas,
meninas conectadas originalmente ao Continente Africano, aos movimentos diaspóricos e
ao referencial histórico da escravidão. Tem-se também como objetivo observar as
estratégias de resistência e/ou de sobrevivência a que elas recorrem para traçar seus
caminhos nas diversas sociedades violentas, racistas e patriarcais em que vivem.
Embora os estudos ainda estejam em sua fase inicial, há duas questões
importantes que merecem ser mencionadas no que diz respeito à análise do corpus.
Primeiramente, observa-se que a maioria dos mentores conferidos às cinco
protagonistas mostram-se inadequados para tutelar um desenvolvimento real e afetivo
do herói/heroína nos moldes do que ocorre no Bildungsroman tradicional. Essa falta de
mentores adequados é uma das principais diferenças entre o Bildungsroman tradicional
e sua variante pós-colonial, visto que nesta o mentor é geralmente identificado com o
poder (neo) colonialista, priorizando a defesa da ordem estabelecida em detrimento do
bem estar do herói. A atuação negligente do mentor pode invalidar o processo de
formação do protagonista, favorecendo o surgimento de sentimentos de culpa e
insegurança que dificultam sua entrada na sociedade adulta. No Bildungsroman póscolonial, existe uma incompatibilidade entre as duas funções normalmente exercidas
pelo mentor (proteção do protagonista e salvaguarda da ordem social). Isso ocorre como
consequência da natureza repressora e da falta de legitimidade dos valores sociais em
que se pretende iniciar o protagonista.
Em Lucy, quando a protagonista homônima vai para os Estados Unidos, como
Au pair, encontra em sua patroa Mariah uma mentora às avessas, visto que em suas
tentativas de apresentar o mundo à Lucy e ao esperar que ela reaja do mesmo modo que
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ela reagiria, ignora o mundo originário da protagonista que, por sua vez, rejeitando a
visão de Mariah, impõe sua alteridade, forçando a americana a uma reflexão sobre as
limitações de seu próprio universo e a existência de outras formas de se pensar e viver.
A não aceitação passiva do pensamento colonizador de Mariah e a contestação desse
pensamento criam uma situação diversa daquelas do Bildungsroman tradicional. Em
Lucy, a protagonista passa a aprender por seus mecanismos internos de reflexão,
desenvolvendo-se mais por meio das vivências proporcionadas pela mentora do que
pelos ensinamentos que ela procura passar.
Em Ponciá Vicêncio, a protagonista enquanto cresce na roça possui mentores
adequados que a protegem e preparam para a vida naquele ambiente. A Mãe é uma
dessas mentoras que lhe transmite o saber da arte do barro e lhe fornece uma imagem
positiva de mulher. Nêngua Kainda também é uma mentora positiva que representa a
tradição e a religiosidade africana em que se baseia a comunidade. Os mentores
inadequados são, por sua vez, todos externos e ineficazes. Pode-se citar como exemplo
os missionários que vem para o interior e ensinam letras, sílabas, mas que quando ela
começa a formar palavras, vão embora. Outra mentora inadequada é a primeira patroa e,
possivelmente, as outras que a seguiram. A patroa lhe ensina o saber da cidade, isso é
dado a entender quando a narradora observa que Ponciá, recém-chegada: “Foi
aprendendo a linguagem dos afazeres de uma casa da cidade.” e que também “Errava
muito, mas ia aprendendo muito também.” (Evaristo, 2005, p.42). Desse modo, apesar
de não afirmado pelo texto, o fato de ter trabalhado em várias casas, permite inferir que
algum aprendizado se deu, embora não seja considerado útil, visto que a protagonista
não consegue se adaptar e sobreviver nesse novo lugar e entra em um processo de
depressão, alheamento e loucura.
Em The Purple Hibiscus, o primeiro mentor de Kambili é seu pai, um homem
rico, empresário dono de fábricas e de um importante jornal que serve de referência
contra o governo golpista que assume o comando da Nigéria pouco antes do início da
guerra civil. Ao mesmo tempo que mantém essa posição na sociedade, ele se mostra
como um homem assimilado pelos valores do colonizador branco. Essa assimilação é
observada, na opção pelo uso da língua inglesa em detrimento do Igbo, em sua
religiosidade cristã e na negação de toda a tradição religiosa africana, inclusive pela
exclusão de seu pai “Papa Nnukwu”, a quem ele considera um herege, do convívio
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familiar. Em oposição a essa figura pública admirada pela sociedade, a atuação do pai
de Kambili no ambiente doméstico é de um homem rígido e violento. Tendo acesso a
esses dois lados do pai, Kambili o admira e teme na mesma medida, procurando
satisfazê-lo de todos os modos para evitar que sua fúria seja desencadeada. Com a
viagem, típica dos Bildungsromane, Kambili passa a ter mentores mais positivos como
sua tia Ifeoma, professora universitária, e o Padre Amadi. Todavia, seu aprendizado e
desenvolvimento ocorrem sempre em um contexto de traição ou lealdade à figura
patriarcal opressora de seu pai de quem ela precisa se libertar.
Em The Bluest Eye e As Mulheres de Tijucopapo é mais difícil localizar os
mentores, visto que as personagens parecem caminhar no mundo em completo
abandono. Pecola, protagonista de The Bluest Eye, encontra mentoras nas meninas
Claudia e Frieda. Todavia, sendo as crianças as únicas dispostas a apoiar Pecola em seu
processo de desenvolvimento, a menina permanece sozinha em sua trajetória que lida
com a ausência de amor, o racismo e a violência, culminando na cisão da personagem e
na loucura. Em As Mulheres de Tijucopapo também é mais complexa a identificação de
mentores, que aparecem fragmentados na narrativa não linear de Rísia. Pode-se
mencionar, todavia, a presença da Tia, que trabalhava fazendo os lanches da Varig;
Dona Penha, a professora que a obriga a pedir desculpas à colega que ofende em carta;
Nema, que a contradiz em suas revoltas e mesmo o grupo de estudantes com quem se
reúne em São Paulo. Todos esses potenciais mentores são, entretanto, recusados
expressamente por Rísia que os vê como falhos.
A segunda questão a ser mencionada é relativa ao final dos romances estudados.
O final dos romances de formação pós-coloniais difere daquele dos romances
tradicionais do gênero, distanciando-se do triunfalismo deles e semeando dúvida quanto
ao futuro do/da protagonista. Além disso, a ausência de provas do êxito do processo de
formação, junto à alteração da estrutura linear e cronológica da narrativa, põe em
questão a trama teleológica própria do Bildungsroman clássico, bombardeando a relação
mantida pelo gênero com os sistemas historicistas e o progresso em geral.
Desse modo, os romances também se distanciam do modelo de Romance de
Formação Clássico e aproximam-se das características já descritas do Bildungsroman
Pós-Colonial. Não há triunfalismo, nem um progresso que leve a um sucesso absoluto.
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De fato, o futuro, para as protagonistas é apresentado como incerto. Alguns apresentam,
no entanto, uma maior dose de otimismo que outros.
Em Lucy e Purple Hibiscus as protagonistas, pertencentes à classe média e alta
das sociedades de origem, possuem mais recursos, principalmente no que concerne à
educação formal, do que aqueles de que dispõem Ponciá, Rísia e Pecola. Desse modo,
mostram-se mais capazes de libertar-se das amarras patriarcais e raciais e dos papéis de
gênero pré-determinados, refletindo sobre sua condição de Outro, colonizado e mulher
de maneira crítica. Mesmo assim, é possível observar que o enfrentamento de Kambili é
precipitado pela ação de outros, sua mãe que envenena o pai após anos de abuso e após
testemunhar a reprodução dessa violência no espancamento que o pai inflige a Kambili.
Lucy, por sua vez, traça seu caminho em terra estrangeira, deixando para trás as
determinações patriarcais do país de origem, mas também negando as regras impostas
pela nova sociedade em que opta viver. Mais ainda, para tornar-se um adulto funcional,
Lucy precisa, diferentemente dos protagonistas clássicos, aceitar sua subjetividade
como múltipla e fragmentada, uma identidade pós-moderna, conforme o conceito de
identidade cultural na pós-modernidade, de Stuart Hall (1998), que considera o sujeito
pós-moderno não como proprietário de uma identidade única e estável, mas composto
por diversas identidades, por vezes contraditórias ou não resolvidas.
Para Ponciá, o afastamento da comunidade rural e do meio familiar, termina por
transformá-la em uma personagem opaca e, sendo assim, seu processo vivenciado na
cidade grande é narrado por outrem, devido ao estado de isolamento psíquico em que
ela chegou. Seu encontro com o irmão, no final da narrativa, ocorre porque, em um
delírio, ela desce o morro em direção à estação de trem como se estivesse se dirigindo
ao rio onde encontraria o barro para moldar suas esculturas. O retorno anunciado à sua
terra é uma tentativa de recuperação da identidade de Ponciá, mas não é promovido por
ela mesma, nem é sua decisão. A família se reencontra no final do romance e decide
retornar para o interior.
É preciso ter em mente a condição prévia de Ponciá, uma mulher negra, pouco
letrada e de uma comunidade rural em que a relativa igualdade entre os membros reduz a
possibilidade de preconceito e opressão, que, ao chegar à cidade, torna-se portadora de
diversas marcas negativas em um sistema patriarcal e branco para o qual não estava
preparada. Nesse novo meio, passa a ser vista como negra, semianalfabeta e mulher. A
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respeito da definição dos papéis da mulher na mitologia social das sociedades patriarcais,
de acordo com Mussel (Fleenor, 1983), a mulher é definida primariamente de três formas:
como esposa, como mãe e como dona de casa, sendo esses os papéis que definem as
esferas de atuação apropriadas às mulheres, os limites do seu universo e o conteúdo
pertinente a esse universo. As mulheres que não tiverem as três áreas de definição
disponibilizadas a elas se encontrarão em um vácuo social parcial, não podendo
desempenhar algumas das atividades esperadas. No caso da ocorrência desse vácuo, ou
seja, de uma mulher não poder ou não ter a oportunidade de desempenhar uma dessas
funções, ela precisa se redefinir. Ponciá exerce inicialmente o papel de esposa e dona de
casa, mas perde sete filhos e não consegue transcender a impossibilidade de exercer o
papel de mãe, deixando também de exercer os outros papéis impostos sem encontrar
alternativa. Além disso, sua atividade artística, que poderia talvez levá-la a transcender
esses papéis, não pode ser realizada na cidade. Sendo assim, ela permanece imobilizada
até que o delírio a movimente e a família a socorra.
Para Rísia e, especialmente para Pecola, entretanto, os finais parecem se mostrar
mais pessimistas ainda, visto que as personagens enveredam, como Ponciá, em um delírio
como alternativa para a dura realidade que não conseguem mais enfrentar e desvinculamse dessa realidade, criando outra, alternativa. Rísia segue pela estrada rumo à lendária
terra de Tijucopapo, terra de mulheres fortes, de amazonas, e nesse caminho acredita
encontrar Lampião com quem faz amor; Pecola, por sua vez, passa a acreditar que possui
o olho mais azul do mundo, solução que ela encontra para seus problemas, tendo como
base a estética branca imposta pela sociedade racista em que vive e, com sua
personalidade cindida, trava diálogos com “uma outra” que lhe serve de companhia,
ressaltando a posse desse olho mais azul de todos e justificando o distanciamento e o
desprezo dos outros por um sentimento de inveja. A única saída para Pecola, Rísia e
Ponciá parece ser uma realidade alternativa, a loucura, embora se possa considerar que a
última ainda possua maiores chances de restabelecer um contato social graças ao apoio e
amor recebido de sua família e comunidade, enquanto que para Rísia e Pecola, a falta de
amor e a violência vivenciadas, dificultam no caso da primeira e parecem mesmo impedir
a segunda de qualquer relação positiva com a sociedade em que vivem.
Embora aqui se tenha tratado apenas de dois dos tópicos a serem abordados em
maior detalhe quando da análise das narrativas na tese em andamento, faz-se necessário
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registrar alguns questionamentos e observações que já despontam, mesmo no início do
trabalho. Além dos mentores aqui apresentados, outros mentores encontram-se
presentes em todos os romances e atenção especial deverá ser dada também a eles. Em
Lucy, tem-se a mãe da protagonista e a amiga irlandesa, por exemplo; enquanto em The
Bluest Eye e As Mulheres de Tijucopapo, os mentores parecem ser os mais
fragmentados, inadequados e ineficientes, quer seja pelo desinteresse e descaso pela
protagonista, quer seja pela não aceitação da tutoria que lhe é oferecida. Três dos
romances do corpus, como acima explicitado, tem suas protagonistas levadas à loucura.
Dois desses romances (As Mulheres de Tijucopapo e Ponciá Vicêncio) são brasileiros e
um americano (The Bluest Eye), da época da luta pelos direitos civis nos Estados
Unidos. O que há de coincidente na realidade dessas personagens que as leve para o
mesmo destino? Em que elas diferem das protagonistas de Purple Hibiscus e Lucy? A
questão estaria na diferença de educação formal proporcionando maior agência para
estas? Estaria na diferença de classe social? No contexto de cada sociedade? Haveria
alguma relação com o momento da escrita? Além das outras questões quanto à
subversão, típica no Bildungsroman Pós-Colonial, das etapas de formação tradicional
das heroínas, que aqui não foram tratadas, os questionamentos acima deverão ser
considerados em profundidade na continuidade dos estudos.
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AUTORES BRASILEIROS PUBLICADOS NA ESPANHA ENTRE 2000 E 2010
Luciana Guedes ∗

Resumo:
O mercado editorial brasileiro cresce a um ritmo acelerado e, consequentemente, aumentam as relações
comerciais com o mercado internacional, seja importando ou exportando produtos literários. O mercado
de língua espanhola foi, desde muito cedo, receptivo aos produtos literários brasileiros, portanto, é de
especial interesse investigar as relações comerciais com a Espanha por se tratar, apesar da crise, do maior
mercado global em língua espanhola. Sendo assim, neste texto trato de oferecer dados objetivos que
ajudem a compreender as dinâmicas e os processos das exportações de livros para a Espanha.
Palavras-chave: mercado editorial, exportação, literatura brasileira

O mercado editorial brasileiro cresce a um ritmo acelerado e, consequentemente,
aumentam as relações comerciais com o mercado internacional, seja importando ou
exportando produtos literários. O mercado internacional tem demonstrado interesse nos
clássicos da literatura nacional, como Machado de Assis, Jorge Amado e Guimarães
Rosa, passando pelo irrefutável êxito comercial Paulo Coelho e culminando nos mais
variados autores contemporâneos, como Marçal Aquino, Luiz Rufatto e Alberto Mussa.
Outra mostra do crescente interesse no Brasil foi a recente disputa pela fatia digital do
mercado editorial do país entre Amazon, Kobo e Apple.
O projeto de pesquisa dos mercados globais, patrocinado pela International
Publishers Association (IPA) e realizado pelo consultor editorial austríaco Rüdiger
Wischenbart, divulgou em 2012 alguns resultados e neles a Espanha figura como o 8º
mercado editorial global seguido pelo mercado brasileiro, o que consolida o Brasil
como o maior mercado editorial da América Latina (Carrenho, 2012). A recente crise
financeira na Europa e o agravamento da crise na Espanha, como era de se esperar,
causou retração na indústria editorial espanhola, de 10% a 15%, segundo especialistas
(Critchley, 2012). Por isso, agentes do mercado editorial espanhol voltaram ainda mais a
sua atenção para a América Latina, consolidando na região a presença de seus grandes
grupos editoriais, como Planeta, Santillana e SM. Tal conjuntura atual do mercado
∗
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produz o fluxo de produtos em vários sentidos, por exemplo, produtos literários
espanhóis são importados por mercados consumidores latino-americanos, produtos
latino-americanos (incluindo os brasileiros) chegam ao mercado espanhol e produtos
brasileiros são importados pelas comunidades vizinhas com a intermediação de agentes
do mercado espanhol. Não é de estranhar, portanto, que a Machado de Assis Magazine1
seja publicada, além de em inglês, em espanhol.
De acordo com as informações das que disponho, as primeiras publicações de
livros de autores brasileiros no mercado internacional foram feitas precisamente ao
espanhol. 2 Em 1902, o braço editorial do periódico uruguaio La Razón publicou uma
tradução feita por Julio Piquet de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de
Assis e, no mesmo ano, o periódico argentino La Nación publicou em livro a tradução
de Inocência de Visconde de Taunay, realizada por Arturo Costa Alvarez. Já o público
leitor espanhol teve à disposição, por primeira vez, um título de um autor brasileiro em
1919, quando a editora A.G. Izquierdo publicou Narraciones escogidas de Machado de
Assis, traduzidas por Ramón Cansinos Assens. Portanto, o mercado de língua espanhola
foi, desde muito cedo, receptivo aos produtos literários brasileiros. E é de especial
interesse investigar as relações comerciais com a Espanha por se tratar, apesar da crise,
do maior mercado global em língua espanhola, já que nenhum outro país hispanoamericano aparece sequer entre os 20 maiores mercados consumidores de literatura.
Sendo assim, neste texto trato de oferecer dados objetivos que ajudem a
compreender as dinâmicas e os processos das exportações de livros para a Espanha,
respondendo a perguntas tais como: quantos livros de autores brasileiros foram
publicados no mercado espanhol entre 2000 e 2010? Houve crescimento das
exportações? E, se houve, foi estável? A que subsetores editoriais correspondem a
1

A Machado de Assis Magazine é uma publicação digital sob a responsabilidade da Fundação Biblioteca
Nacional cujo primeiro número veio à luz em 2012. Tem por objetivo a divulgação da literatura brasileira
no exterior e para tanto proporciona texto de autores brasileiros traduzidos ao espanhol e ao inglês. Os
editores da revista afirmam que é “particularmente importante para el libro y la literatura brasileños, que
cada vez más atraen sobre si la atención de editores, libreros, investigadores y, sobretodo, lectores. Por
fin, en este momento en que personas de todo el planeta buscan conocer y comprender este país que
despunta como potencia mundial, nada más apropiado que recurrir a la cultura y, en particular, a los libros
y a la literatura. No por otra razón, los editores internacionales buscan traducir autores clásicos y
contemporáneos o reeditar obras fundamentales para entender el Brasil y los brasileños, incluso su buena
literatura universal” (Disponível em: <http://www.machadodeassismagazine.bn.br/>).

2

Estão excluídas aqui as edições portuguesas de obras de autores brasileiros e a impressão na França de
títulos brasileiros em língua portuguesa que seriam distribuídos no Brasil; uma prática comum no século
XIX, como faziam a editora Garnier e a casa editorial Lammert.

73

IV Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea – Fórum dos Estudantes
Brasília, 25 a 27 de junho de 2012.

maioria das obras publicadas? Quais autores receberam maior interesse por parte do
mercado editorial espanhol? E quais editoras investiram na publicação de autores
brasileiros? A decisão de fazer este corte temporal da última década completa tem por
objetivo tentar compreender os recentes movimentos do mercado e, portanto, as
tendências para os próximos anos. Anos estes que, devido à atual posição que o Brasil
vem ocupando no campo econômico e no campo do poder (Bourdieu, 1995),
aparentemente seguirão uma forte tendência de crescimento do interesse internacional
na literatura brasileira.
Respondendo já à primeira questão, os dados 3 demonstram que foram editadas
na Espanha, um total de 637 publicações 4 correspondentes a 171 diferentes autores
brasileiros no período de 2000 a 2010, além de outras 54 publicações do subsetor
religioso. 5 Foram publicados 316 títulos distintos, 6 traduzidos por 211 tradutores ou
grupo de tradutores diferentes. As obras que mais vezes foram editadas ou reimpressas
são de autoria de Paulo Coelho, dessas, a mais editada foi O alquimista, com 35
publicações.
Das 179 editoras diferentes que investiram na publicação de autores brasileiros,
a Editorial Planeta, Edicions Proa, Círculo de Lectores, Ediciones SM e Alianza
Editorial imprimiram mais de 20 publicações cada uma. Quanto ao suporte escolhido
para a publicação, a esmagadora maioria chegou ao público leitor em suporte impresso;
e apenas 13 títulos foram editados em suporte digital, quase todos do subsetor de
Científicos, Técnicos e Profissionais. Visto o crescente interesse e desenvolvimento do
mercado digital, provavelmente, um estudo similar da corrente década aponte a
resultados mais favoráveis para o livro eletrônico.
3

Para todos os dados apresentados neste trabalho o processo de criação e revisão das estatísticas seguiu
principalmente os seguintes passos: recolha de dados na Hemeroteca da Fundación Cultural Hispano
Brasileña, cotejo e correção de dados segundo a Base de datos de libros editados en España, cotejo e
correção de dados segundo a Agência Nacional do ISBN (Fundação Biblioteca Nacional) e finalmente a
comparação com as referências bibliográficas do Catálogo da Biblioteca Nacional do Brasil.

4

Com “publicações” entendemos todos os livros impressos, incluindo segundas edições e reimpressões.
Os vocábulos “títulos” e “obras”, referem-se, salvo outra orientação, a uma única edição de uma obra, e
não a suas reimpressões ou reedições.
5

Utilizamos a seguinte classificação dos subsetores do mercado: Didáticos, Obras Gerais, Religiosos e
Científicos, Técnicos e Profissionais. A mesma subdivisão utilizada no informe Produção e vendas do
setor editorial brasileiro (2010) da Câmara Brasileira do Livro. Excluímos das estatísticas aqui
apresentadas as obras do subsetor religioso porque circulam e funcionam em um subcampo do mercado
com normas próprias. Em um texto futuro desenvolveremos o porquê dessa opção de abordagem.
6

No caso das reimpressões, o "ano de publicação" sempre se refere ao ano de impressão. Portanto, não
aparece em lista as primeiras impressões. Podem ser contabilizadas através do registro das reimpressões.

74

IV Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea – Fórum dos Estudantes
Brasília, 25 a 27 de junho de 2012.

Como podemos observar no gráfico abaixo, 2007, 2008 e 2009 são os anos que
apresentam o maior volume de publicações, nessa mesma ordem. Em 2010 há um
descenso, de 2001 a 2006 o número anual de publicações apresenta-se estável, com um
leve descenso nesse último, para recuperar-se no ano seguinte. O fato de que esse triênio
abarque os anos com o maior volume de publicações explica-se, além de outros fatores,
porque a atual crise financeira na Europa iniciou-se a princípios de 2008 e agravou-se
pouco a pouco. Portanto, é natural que em 2010 o volume de negócios do mercado
editorial espanhol tenha caído.

GRÁFICO 1: Número anual de publicações

Elaboração da autora. 7

A maior parte das publicações de livros brasileiros foi feita em castelhano (510),
71 em catalão, 14 em galego, 12 em valenciano e 7 em euskera. E os 23 restantes saíram
como edições bilíngues ou em línguas estrangeiras. Em harmonia, portanto, com o
cenário editorial na Espanha.

GRÁFICO 2: Línguas autômicas de publicação

Elaboração da autora.

7

Volume total de livros publicados (excluem-se 54 publicações do subsetor religioso), inclui títulos
inéditos, reimpressões e publicação de uma mesma obra em edições distintas. Os gráficos 1 a 3 seguem
essa mesma orientação.
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Com respeito ao subsetor do mercado, podemos dizer que os editores espanhóis,
ao publicar obras de autores brasileiros, dão preferência à literatura de ficção,
especialmente à prosa. Seguindo a classificação habitualmente utilizada pelo mercado
editorial, identificamos que 406 publicações pertencem ao subsetor Literatura adulta,
151 a CTP (Científicos, Técnicos e Profissionais), 77 a literatura infanto-juvenil e
apenas três a Didáticos.
Os cinco autores brasileiros de ficção mais publicados na Espanha entre 2000 e
2010 são, por esta ordem, Paulo Coelho, Ana Maria Machado, Jorge Amado, Clarice
Lispector e Machado de Assis. E os autores de não-ficção mais editados são Lair
Ribeiro (21 publicações) e Paulo Freire (19 publicações), aparecendo no quinto e sexto
posto na listagem geral.

GRÁFICO 3: Cinco autores de ficção mais publicados

Elaboração da autora.

Assim como no caso das editoras, também muitos tradutores aparecem como
nomes habituais na tradução de obras literárias brasileiras. Repetem-se nomes como
Mario Merlino, Dolors Ventós, Francisco Ernesto Zaragoza, Joan Salvador, Elena
Losada, Josep Doménech, Monserrat Mira, Basilio Losada e Ana Belén Costas. De fato,
esses são os profissionais da tradução que, respectivamente, mais traduziram as obras
do período analisado. Mario Merlino é também quem traduziu a maior variedade de
autores.
Até não muito tempo atrás, as iniciativas individuais de editores e tradutores
eram quase a única razão para que um título de um autor brasileiro fosse traduzido no
exterior. Atualmente, no entanto, os agentes do mercado contam também, e cada vez
mais, com mecanismos de incentivo e fomento governamentais. A Câmara Brasileira de
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Livros (CBL), a Apex Brasil e a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) têm feito um
esforço conjunto para promover a literatura brasileira no exterior (cfr. Villarino Pardo,
2011, 2012). Não nos cabe aqui analisar e julgar se esse esforço é suficiente ou não, o
que sim comentamos são os resultados. Segundo a FBN em 2012 foram concedidas
“131 bolsas de tradução, 14 de intercâmbio de autores brasileiros no exterior, 10 de
apoio à publicação em países de língua portuguesa e 15 de residência de tradutores
estrangeiros no Brasil” (PublishNews, Redação – 29/11/12). E, para este primeiro
semestre do ano 2012, a Fundação já aprovou 14 novas bolsas de apoio à tradução de
autores brasileiros no exterior. O foco principal das exportações de produtos literários
brasileiros agora é a Alemanha, devido à homenagem ao Brasil na Feira de Frankfurt em
2013, por isso, boa parte das traduções será feita ao alemão. Contudo, isto não impede
que autores clássicos e contemporâneos sejam traduzidos também a outros idiomas com
o financiamento do Programa de Apoio à Tradução da FBN, especial atenção recebem
os mercados de língua espanhola já que grande parte dos tradutores selecionados para o
Programa de Residência de Tradutores Estrangeiros no Brasil trabalham com o espanhol
como língua de chegada.
Nesta ocasião será sobre os cinco autores brasileiros de ficção mais publicados
na Espanha na última década e sobre sua trajetória editorial nesse país que vou centrar
este trabalho. A análise dos casos específicos de tais autores, serve-nos de exemplo do
processo de exportação de produtos literários brasileiros.

Trajetória editorial dos cinco autores brasileiros de ficção mais editados na
Espanha de 2000 a 2010

Para traçar um plano de promoção efetivo da literatura brasileira no exterior é
importante conhecer quais os produtos literários brasileiros têm chamado a atenção do
mercado consumidor internacional até agora. A fim de apresentar uma amostra de tais
predileções, comentaremos a seguir os dados da tradução na Espanha de cinco autores
cujo número de obras publicadas destaca-se dos demais autores brasileiros editados nesse
país. Tomando como base os dados fornecidos pela Base de datos de libros editados en
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España 8 do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, recolhemos e organizamos todas
as referências de obras publicadas disponíveis sobre Paulo Coelho, Ana Maria Machado,
Jorge Amado, Clarice Lispector e Machado de Assis até o ano de 2010.
Analisando as edições de Paulo Coelho 9 até 2010 10 vemos que os anos em que
mais foram editadas obras do autor na Espanha são 2002 e 2001 respectivamente. E nos
anos subsequentes caiu um pouco o volume de publicação, porém, manteve-se
relativamente estável. O aumento do interesse pela publicação de obras de Paulo Coelho
no início da década de 2000 deve-se, entre outros fatores, ao lançamento de quatro livros
entre o final da década anterior e o início dos anos 2000 – Veronika Decide Morrer
(1998), Cartas de Amor do Profeta (1999), O Demônio e a Srta. Prym (2000) e Onze
Minutos (2003) – e também aos vários prêmios que recebeu em países europeus no
mesmo período, citando alguns – Oficial de Artes e Letras (França, 2003), Premio Bambi
de Personalidade Cultural do Ano (Alemanha, 2001), Premio Fregene de Literatura (Itália,
2001), Crystal Mirror Award (Polônia, 2000), Chevalier de L'Ordre National de la Legion
d'Honneur (França, 2000) e Golden Medal of Galicia (Espanha, 1999). Ademais, o
escritor foi eleito em 2002 para a cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras.
Quanto às edições de Machado de Assis, observamos que a publicação de sua
obra manteve-se estável de 1974 a 1998. O período de 1999 a 2001 é o que compreende
um aumento do volume de edições. Porém, foi em 2009 quando mais se publicou sua
obra. Provavelmente devido a que no ano anterior foi comemorado o centenário de
morte do célebre escritor e houve eventos tanto no Brasil como no exterior. Na Espanha,
a Embaixada do Brasil em Madri, o Ministério da Cultura da Espanha, a Secretaria
Geral IberoAmericana (SEGIB), a Fundação Cultural Hispano-Brasileira e o Instituto
Camões organizaram um seminário em sua homenagem e o número 7 da Revista de
8

“Esta base de datos contiene referencias bibliográficas de los libros editados en España desde 1972, año
en que nuestro país se unió al sistema ISBN. Está gestionada por la Agencia Española del ISBN. Los
datos los proporciona el propio editor al tramitar y remitir a la Agencia el impreso de solicitud del ISBN”.
(Base de datos de libros editados en España)

9

Paulo Coelho é o autor que apresenta o maior número de publicações (200) anuais em total. Os dados
para os outros autores são baixos se comparados com ele, por isso, devem ser tomados de maneira relativa
e proporcionalmente. Sendo – Ana Maria Machado (49), Jorge Amado (95), Clarice Lispector (36) e
Machado de Assis (35).
10

Os dados incluem apenas Traduções completas de livro, excluindo portanto Coletânea de obras,
Coletânea de obras VV.AA e Editados na Espanha. O volume total de livros publicados inclui títulos
inéditos, reimpressões e publicação de uma mesma obra em edições distintas. Os dados referem-se
exclusivamente ao mercado editorial espanhol.

78

IV Simpósio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea – Fórum dos Estudantes
Brasília, 25 a 27 de junho de 2012.

Cultura Brasileña editou um número especial dedicado ao autor. Também o Centro de
Estudios Brasileños da Universidad de Salamanca publicou em 2010 o título Un clásico
fuera de casa. Nuevas miradas sobre Machado de Assis, organizado por Ascensión
Rivas Hernández. O livro reúne, além de outros ensaios, algumas intervenções numas
jornadas realizadas nessa universidade naquele mesmo ano, cuja finalidade era acercar a
obra de Machado ao leitor espanhol.
O volume de publicação das obras de Ana Maria Machado é estável e baixo até
2007, quando aumenta consideravelmente e apresenta no ano seguinte o maior número
de edições. Em 2009, reduz-se ligeiramente e em 2010 cai bruscamente. Ao contrário
dos dois casos anteriores, a variação no volume de edições de suas obras não pode ser
explicado devido aos mecanismos de consagração e divulgação externos. Em 2000, Ana
Maria Machado ganhou o maior prêmio mundial da literatura infanto-juvenil, o Prêmio
Hans Christian Andersen, e em 2003 foi eleita a ocupante da cadeira 1 da Academia
Brasileira de Letras (ABL). Não obstante, os números indicam que isso não incentivou à
publicação, na Espanha, das obras da atual presidente da ABL.
De acordo com os dados da Base de datos de libros editados en España, Jorge
Amado é o autor brasileiro a ter uma obra publicada por primeira vez na Espanha (Los
viejos marineros. Barcelona: Ediciones Caralt, 1961). Desde 1961 a trajetória editorial
de Jorge Amado na Espanha observa-se constante mas com altos e baixos, destacandose os anos de 1980, 1995, 1997, 2002 e 2009. O ano com maior volume foi 1997. Jorge
Amado, ao largo de sua longa carreira literária, recebeu vários prêmios e
reconhecimento da crítica no Brasil e no exterior. E os que talvez possam justificar, pelo
menos em parte, o aumento do número de edições de seus textos na Espanha em 1997
talvez sejam a Ordem do Mérito Cultural da Presidência da Republica do Brasil em
1996, a Medalha de Ouro Simon Bolívar, pela UNESCO, e o Prêmio Ministério da
Cultura do Brasil ambos em 1997.
Sobre Clarice Lispector podemos comentar que o volume de publicação de suas
obras é baixo e estável até 2006, quando apresenta um aumento, continuado nos três anos
seguintes, e volta a cair em 2009 e 2010; 2008 foi o ano em que mais se editou sua obra.
Chamo a atenção para os prêmios ou as homenagens recebidas pelos autores como
possível causa para o aumento na tradução de suas obras porque, normalmente, estes
eventos geram publicidade em torno ao escritor e o conjunto de sua obra e, como
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consequência, maior interesse do público leitor e dos editores. Contudo, não são, nem
muito menos, os únicos propulsores para a edição de um título traduzido, no princípio do
processo de exportação de um livro estão os agentes literários, os tradutores e os editores.
E a estes últimos devemos o aumento do número de publicações de Clarice Lispector em
2008, devemos ao esforço e iniciativa de duas editoras, a Sabina Editorial, especializada
na publicação de textos escritos por mulheres, e a Ediciones Siruela, que desde que
publicou por primeira vez uma obra da autora na década de 80, não parou mais.
Como já foi visto, Paulo Coelho é o autor brasileiro com o maior número de
edições na Espanha entre 2000 e 2010 e o mesmo ocorre quando analisamos a trajetória
editorial espanhola dos cincos autores, como podemos ver no gráfico abaixo, os dados
do mercado espanhol acompanham a tendência mundial, já que Paulo Coelho e Jorge
Amado são os dois autores brasileiros mais traduzidos no mundo.

GRÁFICO 4: Total de publicações até 2010

Elaboração da autora.

Porém, se levamos em consideração os títulos distintos editados desde os anos
iniciais disponíveis nos registros até o ano de 2010, a autora que encabeça a lista é Ana
Maria Machado. Isto pode-se explicar pela própria constituição do conjunto da obra de
cada autor, Ana Maria Machado escreveu, e ainda escreve, um grande número de
narrativas curtas, sobretudo literatura infanto-juvenil, enquanto os outros quatro autores
produziram principalmente romances. Outro fator a considerar é que, dos cinco autores
analisados, apenas Ana Maria Machado e Paulo Coelho estão ainda ativos como
produtores de literatura.
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GRÁFICO 5: Títulos distintos editados até 2010

Elaboração da autora.

Vimos até agora como oscila o volume das traduções destes cinco autores
brasileiros, representativos dos demais, no mercado espanhol e apontei a direção das
possíveis causas, internas e externas ao campo literário, para tais números. E os dados para
as traduções ao redor do mundo? Os resultados seguem a mesma tendência? Vejamos.

Tradução mundial dos cinco autores mais publicados na Espanha de 2000 a 2010

Para ter um panorama mais abrangente do interesse do mercado editorial
internacional nos autores brasileiros, recorri ao banco de dados da Unesco (Index
Translationum) que

recompila as traduções ao redor do mundo 11. É importante

considerar que as estatísticas da Unesco estão baseadas nos dados fornecidos pelas
agências nacionais, portanto, podem apresentar certa defasagem. Recolhi, portanto, os
dados das traduções ao redor do mundo dos cincos autores que estamos estudando aqui.
Entre 1983 e 2008 vieram à luz 50 publicações editadas em 7 línguas, 10 países
e 22 editoras diferentes de Ana Maria Machado. E o país que mais editou suas obras foi
Espanha, seguido de Colômbia e Alemanha; suas obras foram publicadas mais em
castelhano que em qualquer outra língua. 2001 e 2002 foram os anos em que mais se
editaram. E as editoras com maior número de publicações são Norma (Colômbia) e SM
(Espanha). O período com maior volume de traduções, à diferença dos dados exclusivos
11

“El Index Translationum es un repertorio de obras traducidas en todo el mundo, una bibliografía
internacional de traducciones. Fue creado en 1932. La base de datos contiene una información
bibliográfica acumulativa sobre las obras traducidas y publicadas en un centenar de Estados Miembros de
la UNESCO a partir de 1979. Más de 1.800.000 referencias de todas las disciplinas: literatura, ciencias
sociales y humanas, ciencias exactas y naturales, arte, historia, etc.” (Index Translationum).
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para Espanha, coincidem com a consagração da autora pela crítica mundial quando
recebe o Prêmio Hans Christian Andersen em 2000.
Entre 1981 e 2007, foram editadas 91 publicações em 14 línguas, 16 países e 40
editoras diferentes de Clarice Lispector. A língua na qual mais foi publicada é o alemão,
seguida de perto pelo castelhano, francês e inglês. E o país que mais editou suas obras
foi Alemanha, seguido de França e Espanha. 1986 foi o ano em que mais se editaram. E
a editora que mais a publicou foi a alemã Rowohlt. Por um conjunto de fatores internos
e externos ao mercado editorial, a obra de Clarice Lispector foi muito prestigiada pela
comunidade internacional nos anos seguintes à sua morte em 1977. Um fenômeno que
ocorreu mais uma vez em 2012 e que culminará com a publicidade dada a sua vida e
obra pela Câmara Brasileira do Livro na Feira de Frankfurt 2013.
Dos cinco, Machado de Assis é o autor que primeiro teve suas obras distribuídas
mundialmente, embora a primeira referência que aparece no Index seja tardia, apenas de
1955, como já comentei, a primeira tradução de um texto seu foi ainda no início do
século XX. Entre 1995 e 2007, ano da última referência do autor no Index, teve 85
publicações editadas em 17 línguas, 21 países e 54 editoras diferentes. A língua na qual
mais foi publicada sua obra é o francês seguida de perto pelo espanhol e o inglês. E o
país que mais o editou foi França seguido por Espanha. 2000 foi destacadamente o ano
com o maior volume de publicação. E a francesa Métailié é a editora com mais
traduções editadas de Machado de Assis.
O seguinte autor a ser foco de interesse do mercado internacional foi Jorge
Amado, sendo a primeira tradução de 1977 e os últimos dados de 2008. 420 publicações
editadas em 38 línguas, 42 países e 155 editoras diferentes. Foi mais editado em
castelhano, alemão, francês e italiano nessa ordem. E os países que mais publicaram
suas obras foram Alemanha, Espanha, França e Itália. 1980, 1985 e 1992,
respectivamente, são os anos com o maior volume de edições. Na década de 2000 o
volume é bastante inferior. As editoras que mais o publicaram foram Losada (Argentina)
e Piper (Alemanha).
Seguindo a tônica das estatísticas anteriores, também aqui Paulo Coelho
(traduzido entre 1990 e 2009) é quem possui o maior volume de traduções, 817
publicações editadas em 40 línguas, 45 países e 128 editoras diferentes. Suas obras
foram publicadas principalmente em castelhano, francês e húngaro. E, como
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consequência, os países com mais edições suas são Espanha, França e Hungria. 2003,
2004 e 2005 são os anos em que mais foram publicados títulos do autor. As editoras que
mais o imprimiram foram Planeta (Espanha), Bazar (Países nórdicos) e Athenaeum
2000 (Hungria).
Paulo Coelho e Jorge Amado foram os mais traduzidos, guardando as proporções
entre o volume de publicações dos dois autores. E também esses mesmos foram
traduzidos a uma maior variedade de línguas. No entanto, Ana Maria Machado e
Machado de Assis foram os autores publicados em países mais variados.

GRÁFICO 6: Número de países nos quais foram editados

Elaboração da autora.

Já Clarice Lispector e Paulo Coelho foram os autores publicados por mais
editoras distintas.

GRÁFICO 7: Número de editoras

Elaboração da autora.
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Os dados apresentados exemplificam o ativo interesse do mercado espanhol por
obras de escritores brasileiros. Podemos notar que a Espanha aparece, senão como o
primeiro, como um dos primeiros importadores da obra destes cinco produtores
literários brasileiros. E ainda fornece dados que demonstram a tão próxima relação com
o público leitor espanhol que mantém Ana Maria Machado e seus relatos infantojuvenis, publicados também como livros para-didáticos, e Paulo Coelho desde a edição
de O Diário de um Mago (1987).

Conclusões

Desde que um livro é publicado na língua original até que chega às mãos de um
consumidor que o lerá em uma língua estrangeira, há um processo longo, e por vezes
lento, que conta com a participação dos mais diversos agentes do mercado editorial. Na
etapa de produção da obra, os principais agentes são o próprio autor, o seu agente
literário ou editor, o editor que o publicará em língua estrangeira, o tradutor e todos os
profissionais do departamento editorial envolvidos no projeto. Já na etapa de
distribuição, participam ativamente do processo, o departamento de vendas da editora, o
departamento de compras da livraria ou da distribuidora e a transportadora. E,
finalmente, estão os agentes do mercado que incentivam o leitor a comprar aquele livro
específico, os profissionais da publicidade e o vendedor da livraria (apenas no caso da
livraria física; na compra do livro digital, um papel similar assumem as sugestões de
compra/leitura apresentadas na página da livraria virtual).
Os resultados de todo esse processo podem ser quantificados e analisados, isso
pretendi fazer com esse texto de forma breve e sucinta. Encontramos respostas a cada uma
das questões levantadas no princípio do texto e poderíamos resumir a análise apresentada na
constatação de que o mercado internacional há anos apresenta certo interesse pela literatura
brasileira, focalizado, isso sim, em determinados autores. No entanto, também podemos ver
como o interesse foi aumentando de maneira geral nas últimas décadas. E, atualmente,
várias das grandes editoras estrangeiras têm demonstrado interesse ativo pela produção
editorial brasileira, impulsionadas, em grande parte, pelo fato de que o Brasil é o país
homenageado na Feira do Livro de Frankfurt 2013 e, em certa medida, pelo programa de
apoio à tradução da Fundação Biblioteca Nacional.
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A Apex Brasil realizou uma pesquisa, Análise de mercados potencias, que
avaliou a situação econômica e mercadológica de 33 países e envolveu representantes
de editoras nacionais no final de 2009. Foram qualificados 18 países como mercadosalvo para a venda de direitos autorais. Tratando especificamente da relação com o
mercado espanhol, é surpreendente que dita pesquisa diga textualmente que a Espanha
está “sofrendo muito com a crise. Mercado agressivo para vendas (muito vendedor) e
estão focados em vender ao Brasil. Não tem destaque na área científica e tem rejeição
ao Brasil” (2009, p13) e, portanto, indique que o mercado espanhol tem pouco interesse
na publicação de obras brasileiras dos subsetores Científico, Técnico e Profissional e
Obras Gerais. Ao mesmo tempo, porém, indica que a Espanha é um dos mercados-alvo
para o segmento religioso.
Contudo, considerando os resultados estatísticos que descobrimos neste texto, a
Espanha aparece em destaque no volume de traduções de autores brasileiros. E, se bem
não é o maior mercado global, sim é um mercado de interesse pela sua tradicional e
constante aliança com o mercado latino-americano, materializada pela forte presença
das grandes editoras espanholas nos países de língua castelhana e também no Brasil.
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ESTRANGEIROS NA CIDADE ILHADA DE HATOUM
Marina Arantes Santos Vasconcelos ∗

Resumo:
Este trabalho pretende identificar, no livro de contos A cidade ilhada, de Milton Hatoum, os personagens
estrangeiros. O objetivo é mapear quantos são, quem são e que percursos realizam ao longo da obra. A
partir desse cenário, a intenção é traçar um olhar sobre o tema da imigração e sobre o conceito de
‘estrangeiredade’ na literatura brasileira, além de observar como o autor particulariza sua acepção.
Palavras-chave: Estrangeiros, imigração, literatura brasileira, Milton Hatoum.

“Emilie me confundiu com Armand Verne. Ele, sim, é um linguista aplicado e
tutor dos nativos. Verne pensa que pode promover a cultura indígena
elaborando cartilhas bilíngues. É um equívoco: não se pode dominar
totalmente um idioma estrangeiro, porque ninguém pode ser totalmente outro.”
(Hatoum, 2009, p. 97, grifo meu)

Ao nos apresentar sua primeira coletânea de contos, Milton Hatoum também dá
sinais que indicam a sedimentação de um estilo e a coerência interna de sua obra. A
cidade ilhada (2009) oferece a oportunidade de se revisitar aquela província
amazonense aduzida pelo autor em seus primeiros romances, que agora divide a cena
com o cosmopolitismo de outras paisagens, como Paris, Bangcoc ou Palo Alto, e conta
com a presença mais evidente de um sujeito cuja figuração é o interesse principal deste
trabalho: o estrangeiro.
Identificar uma acepção particular da ‘estrangeiredade’ requer a antecipada tarefa
de compreensão da representação do estrangeiro na narrativa contemporânea, numa
perspectiva abrangente e que considere indagações essenciais, como sub-rubricas da
temática principal, a exemplo da dúvida sobre o que ainda é possível narrar, tendo em
vista a identidade cindida do estrangeiro na modernidade, e de se perceber a experiência
desse sujeito nesta que é, segundo Edward Said (2003), a “era da imigração em massa”.
Etimologicamente, o termo ‘estrangeiro’, de acordo com Antônio Geraldo da
Cunha (2010), vem do latim e remete ao caráter do que é “relativo a nação diferente
∗
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daquela a que se pertence” (Cunha, 2010, p. 272). Já o termo ‘estranho’, nessa
perspectiva, configura o que é “extraordinário, raro, maravilhoso” (Cunha, 2010, p. 272).
Com isso, busco uma aproximação entre a origem dos vocábulos para construir o aporte
conceitual relacionado à noção de ‘estrangeiredade’ hatoumiana. Tzvetan Todorov
explora essa questão da alteridade, entre outros, em seu A conquista da América (2011),
em que apresenta uma acepção abstrata para o ‘outro’ (instância da configuração psíquica
de todo indivíduo); e uma acepção concreta (um grupo social concreto ao qual nós não
pertencemos). Sua reflexão, em termos gerais, leva-o a perceber que a “afirmação da
exterioridade do outro (...) vem junto com seu reconhecimento enquanto sujeito”
(Todorov, 2011, p. 365). E, seguindo seu raciocínio, chega uma possível caracterização de
uma “nova maneira de viver a alteridade” em nossa época: citando o filósofo francês
Emmanuel Levinas, fala em uma época que é “ação para um mundo que vem, superação
de sua época – superação de si que requer a epifania do Outro” (Todorov, 2011, p. 365,
grifo meu).
Nesses termos, pensar a ‘estrangeiredade’ presente na obra de Milton Hatoum é
justamente procurar perceber, nos traços figurativos dos estrangeiros que visitam a
cidade ilhada amazonense, a caracterização de sujeitos cujas identidades se (re)definem
a partir do encontro com o ‘outro’ – seja o nativo, o outro estrangeiro, ou o imigrante –
e da revelação de sua alteridade (a epifania do Outro). Pode-se incluir nessa reflexão a
noção, também desenvolvida por Todorov, de ‘exilado moderno’: “o qual, por sua vez,
personifica uma tendência própria da nossa sociedade: esse ser que perdeu sua pátria
sem ganhar outra, que vive na dupla exterioridade” (Todorov, 2011, p. 364).
A cidade ilhada é uma coletânea que reúne 14 contos. Trata-se do primeiro livro
de contos do autor. Milton Hatoum publicou, anteriormente, o romance Relato de um
certo Oriente (1989), seguido de Dois irmãos (2000) e Cinzas do Norte (2005), e, por
último, Órfãos do Eldorado (2008).
Entre as narrativas de seu último livro, a Amazônia aparece como imagem
central que recebe a influência de pátrias distintas, por meio do legado de estrangeiros
de variadas etnias e nacionalidades, deixado nos rastros de seus deslocamentos, que
incluem a passagem ou mesmo a estadia fixa em Manaus. O primeiro deles – “Varandas
da Eva” – configura um introito em que já se sugere os caminhos que serão trilhados
nos enredos subsequentes. Nele, o narrador menciona a presença, na cidade ilhada, de
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uma estrangeira. Parece ser um prelúdio ou dado indicativo dos tipos que se poderá
encontrar nas narrativas que se seguem a esse conto inaugural – uma sugestão temática.
“Uma estrangeira da nossa rua” é o segundo conto de A cidade ilhada. Seu
narrador já nos apresenta, no primeiro parágrafo, uma família estrangeira, não mais uma
referência dispersa a uma vizinha de outro bairro. Possui identidade. É a família
Doherty. “Uma carta de Bancroft” é o terceiro conto do livro, em que estrangeiros e
espaços diversificados são representados.
Neste ponto da coletânea, já se evidencia a presença constante de estrangeiros na
cidade ilhada de Hatoum. O título do quarto conto descreve tal encontro: “Um oriental
na vastidão”. Kazuki Kurokawa representa a etnia japonesa; e a história que se
desenvolve em torno de sua visita ao Brasil possibilita o aprofundamento das
ponderações que os personagens realizam, referentes às questões derivadas do problema
da imigração e dos sentimentos decorrentes de uma percepção particular da
‘estrangeiredade’. Em seguida, o conto “Dois poetas da província”: outro enredo
abrigando relatos secretos que envolvem sonhos, fantasias, memórias de personagens
que concebem suas experiências de vida no contexto de suas relações com a literatura e
a paixão por terra estrangeira – no caso, a França.
“O adeus do comandante” é o sexto conto e não apresenta estrangeiros ou
imigrantes; é uma narrativa com enfoque direcionado exclusivamente a questões da
província amazônica. Segue-se a ele o conto “Manaus, Bombaim, Palo Alto”. O próprio
título já sugere os deslocamentos e percursos que nele serão traçados.
“Dois tempos”, o oitavo conto, apresenta um dado interessante, que é a menção
ao desejo que o narrador confessa de partir de Manaus. “A casa ilhada” é a nona
narrativa. O cenário é Manaus. O estrangeiro Lavedan é o cientista estrangeiro
interlocutor do narrador protagonista. Harriet é a personagem estrangeira – mulher
inglesa do cientista – representada no enredo.
A história das experiências de um casal brasileiro residindo na França é o enredo
central de “Bárbara no inverno”. Já o conto seguinte, “A ninfa do teatro Amazonas”,
apresenta-nos “Seu Álvaro Celestino de Matos – oitenta e sete anos, olhar taciturno e
sotaque de imigrante nortenho” (Hatoum, 2009, p. 90). “A natureza ri da cultura” é o
décimo segundo conto. Fato interessante nesse conto é a atmosfera autobiográfica e a
referência à imigração libanesa, dados conectados à condição do próprio Hatoum,
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confirmando a hipótese de Regina Dalcastagnè, de que “a figura do autor (...) jamais
estará ausente de seu texto” (Dalcastagnè, 2001, p. 85).
Encerrando a coletânea, estão “Encontros na península” e “Dançarinos na última
noite”. No penúltimo conto, estudante brasileiro ensina português uma para senhora
catalã que possui amante português e, em decorrência de sua relação, deseja ler
Machado de Assis, no original. E, para finalizar a obra, Hatoum nos apresenta Porfíria e
Miralvo. Personagens provincianos, com raízes amazônicas, os quais terminam por
viver uma aventura amorosa e voluptuosa na própria cidade ilhada. Os estrangeiros são
os espectadores de suas danças sensuais e sugestivas no hotel New Horizon.
Entre as perspectivas relacionadas à representação do estrangeiro na historiografia
literária brasileira, recorro, neste instante, ao pensamento da professora Berta Waldman,
segundo quem “(...) Estrangeiros e imigrantes aparecem na literatura brasileira de formas
distintas” (Waldman, 2003, p. XIX). A esse respeito, explica que os “estrangeiros vêm ao
Brasil (...) com a abertura ao capital internacional, dado o surto desenvolvimentista infraestrutural” (Waldman, 2003, p. XIX). Nesse sentido, tendo em vista a qualificação da mão
de obra desses sujeitos, a partir da colaboração e do legado profissional e cultural que
oferecem, “(...) configurarão um padrão de referência, dada a superioridade de formação
que os distingue. Assim, eles merecerão um tratamento literário distinto daquele que
receberá o imigrante” (Waldman, 2003, p. XIX). Por outro lado, a autora esclarece que
“os imigrantes serão sempre apresentados como instrumentos desumanizados, ao mesmo
tempo reduzidos a braço-de-trabalho e semeadores do embranquecimento da população
brasileira, contribuindo para apagar as marcas de sua origem” (Waldman, 2003, p. XIX).
O que se apreende dessa distinção é aspecto relevante acerca da acepção do
conceito de ‘estrangeiredade’ particularizado pelo autor manauara. Numa perspectiva
geral, os estrangeiros representados nos contos analisados são intelectuais, cientistas,
diplomatas ou profissionais de nível superior, realçando uma noção de superioridade
sociocultural. Todavia, são identificados, também, aqueles sujeitos que podem ser
tipificados em harmonia com a figuração que Berta Waldman propõe de imigrantes,
representados, nesta coletânea, em sua condição de mão de obra desvalorizada e
compulsória, decorrente de privações econômicas e desvantagens culturais e sociais, a
exemplo de Tse Ling Roots (3º conto).
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Outro dado a salientar é que os estrangeiros de Hatoum, em sua maioria – sem se
considerar aqui a distinção (estrangeiros / imigrantes) acima estabelecida –, garantem
sua sobrevivência por meio de um processo de negociação transcultural, que envolve
convivência com a alteridade em um contexto de exílio – em sua variada forma de
manifestação. O que entra em cena, neste ponto, portanto, é como se apresenta para a
maioria desses estrangeiros hatoumianos o espaço físico figurado como destino de suas
jornadas individuais, onde esses encontros e convivências se dão: uma ilha urbana que
abriga a exuberante e exótica floresta tropical da Amazônia.
O contato com a floresta amazônica leva, talvez, ao extremo a existência da
possibilidade de se experimentar o que está para além do território do ‘eu’ e dentro do
território do ‘outro’. É o ultrapassar das fronteiras da selva que fornece a esses
estrangeiros errantes a possibilidade do canibalismo, de alcançar o ‘outro’, de vivenciar
as dimensões abstratas e concretas da questão da alteridade: eis a aventura reservada a
esses viajantes emigrados.
Revisito, por falar em canibalismo, a crítica de Gilberto Mendonça Teles (1997),
em sua abordagem referente ao modernismo brasileiro – com sua reunião de manifestos,
editoriais, conferências etc. –; e me ocupo, neste momento, de realizar um breve traçado
comparativo entre os contos de Hatoum e o “Manifesto Antropófago”, de Oswald de
Andrade,

segundo quem, “Só a ANTROPOFAGIA nos une.

Socialmente.

Economicamente. Filosoficamente. (...) Filhos do sol, mãe dos viventes. Encontrados e
amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados
e pelos touristes. No país da cobra grande” (Teles, 1997, p. 353-354, grifo meu); para
sugerir que o protesto oswaldiano reconhece, denuncia e faz sua crítica à apropriação
cultural do “selvagem” pelo “civilizado”.
Nos manifestos que inauguram seu projeto vanguardista, o modernista também se
vale do ‘totem e tabu’ freudiano: “As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as
escleroses urbanas. (...) A transfiguração do tabu em totem. Antropofagia” (Teles, 1997,
p. 357-358); e lança as bases de sua poética transgressora. A conclusão que inaugura o
manifesto de Oswald de Andrade admite ser a antropofagia a possibilidade una de
encontro entre “filhos do sol” e “touristes” – ou “imigrados”. E aí se apresenta a questão:
dialoga esse “imigrado” oswaldiano com o “homem que se apropriava da cultura dos
nativos com a esperança de salvá-los” (Hatoum 2009, p. 100), figurado por Hatoum? O
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pesquisador Carlos Gardin (1995), ao estudar a obra poética e teatral de Oswald de
Andrade, observa que “Revisitar Oswald é como antropofagizar-se em seu mundo. Comer
e ser comido em seu texto. Bater em revista a contradição: maior lição de vida.
Metamorfose do ser em texto” (Gardin, 1995, p. 45).
E assim proponho um possível olhar para esse estrangeiro figurado por Hatoum:
desenvolvido a partir do gesto curioso do encontro com a ilha, seguido da postura
observadora que tudo registra e percebe, para que o olhar seja certeiro ao definir o
instante da captura de imagens, que serão matéria-prima para a reflexão e a deglutição
canibal de tudo o que é travessia entre o ‘eu’ e o ‘outro’: síntese para a figuração de uma
acepção hatoumiana para ‘estrangeiredade’: antropofagia. Encontro com a tradição.
Oswald revisitado: “A arte incorpora o momento histórico do outro (...) E, neste
processo, é o diálogo que precisa vir à tona enquanto processo construtor não só da arte,
mas de todo e qualquer evento artístico ou não” (Gardin, 1995, p. 20, grifo meu).
E a narrativa de Milton Hatoum atualiza-se ao dialogar e inserir-se na
historiografia literária brasileira apropriando-se e ampliando as fronteiras entre o
nacional e o internacional. O exílio moderno.
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FORMAS (D)E TENSÕES NO OULIPO E NO CONCRETISMO: UM ESTUDO
DE LA DISPARITION, DE GEORGES PEREC, E DE GALÁXIAS, DE
HAROLDO DE CAMPOS
Vinícius Gonçalves Carneiro ∗

Resumo:
O presente texto é uma apresentação da tese intitulada Formas (d)e tensões no OuLiPo e no concretismo:
um estudo de La disparition, de Georges Perec, e de Galáxias, de Haroldo de Campos. A partir das
reflexões de David Harvey e Paul Virilio sobre o capitalismo e a produção cultural do século XX, a tese
objetiva comparar o movimento do OuLiPo e da Poesia Concreta. Primeiramente, será mapeado o
discurso das vanguardas do modernismo europeu, ponderando o alcance de suas contribuições estéticoideológicas quanto ao discurso oulipiano e ao concreto. A seguir, será discutido o poder cerceador que
estes podem ter tido em relação a sua própria produção literária, o que passa pela descrição de como a
racionalidade do modernismo é posta em cheque por narrativas como La disparition, de Georges Perec, e
Galáxias, de Haroldo de Campos. Sendo assim, aqui, num primeiro momento, exponho elementos que
justificam a aproximação dos movimentos e dos textos selecionados (tais como sincronicidade e bases
conceituais semelhantes) e a fundamentação teórica. Em um segundo momento, descrevo os passos
argumentativos que venho percorrendo na escritura da tese.
Palavras-chave: Literatura francesa contemporânea; Literatura brasileira contemporânea; vanguardas;
literatura e matemática.

Em novembro de 1960, François Le Lionnais, Jacques Bens e Raymond
Queneau, interessados em literatura e matemática, formam o Séminaire de Littérature
Expérimentale (Sélitex), posteriormente renomeado Ouvroir de Littérature Potentielle
(OuLiPo) (Pino, 2004, p. 48-52.). Inicialmente, o grupo caracteriza-se pela incorporação
de estruturas matemáticas em trabalhos literários através de métodos restritivos (as
contraintes), assim como a identificação e estudo das restrições na tradição literária.
Conforme o OuLiPo, todo texto é regido por regras – conhecidas ou não pelo autor,
explícitas ou inerentes à linguagem. As restrições poderiam ser normas já existentes na
literatura (vide o palíndromo, o lipograma) ou advindas do campo da matemática (como
a análise combinatória).
O primeiro momento oulipiano, marcado pela identificação e estudo de
restrições (o que corresponde a uma espécie de revisão historiográfica), teve fim com a
entrada no grupo de Jacques Roubaud, Ítalo Calvino e Georges Perec, na segunda
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metade dos anos 1960. Com eles, o OuLiPo passou a inventar restrições a serem
utilizadas em textos literários, pois se acreditava que as estruturas rígidas ofereciam
maior domínio do processo de criação e, simultaneamente, maior liberdade artística
(Oulipo, 1973, p. 34).
Para o estudo do OuLiPo e da obra de Perec, selecionei o romance La
disparition (Perec, 2004), uma vez que este é um texto paradigmático quanto às
propostas do movimento. Texto de leitura delicada devido à ausência da letra e, a mais
comum em francês, o livro trata da temática do desaparecimento de uma letra do
alfabeto e de uma série de personagens do romance. Contudo, esses sumiços reverberam
em outros “desaparecimentos”, genocídios ou massacres, tal como a Shoah e a
respectiva experiência catastrófica de Perec causada pela morte do pai, em 1940,
combatente da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, e da mãe, levada para
Auschwitz em 1943.
No Brasil do final dos anos 1950, praticamente no mesmo período em que o
OuLiPo constituia-se, surgia o movimento de Poesia Concreta, encabeçado por Décio
Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos e baseado na noção de ruptura, de revisão da
tradição literária e de geometrização da literatura. No “Plano-piloto para poesia
concreta”, de 1958, por exemplo, o grupo anuncia que está “encerrado o ciclo histórico
do verso (unidade ritmo-formal)”, sendo o espaço o agente estrutural do poema. Este
não se desenvolveria linearmente no plano temporal, mas num jogo concomitante do
aspecto verbal, do visual e do sonoro, em consonância com a era da informação e da
tecnologia. Os poemas seriam produtos exatos, equações a serem resolvidas em “espaço
qualificado: estrutura espaço-temporal”, em “linguagem sensível” (Campos et al., 2006,
p. 215-218).
Mesmo não havendo nenhum indício de que os dois movimentos tenham tido
algum tipo de contato até o princípio da década de 1960 1, ambos partilham conceitos e
objetivos: matematização da literatura, contensão de sentido, valorização da noção de
inovação e de formas e estruturas literárias, racionalização da produção cultural,

1

Apesar de não haver estudos sobre essa relação, ela de fato pode ser constituída, tendo em vista que há
publicações francesas em que Haroldo de Campos e Georges Perec possuem textos publicados, como na
revista francesa Change n° 6, de 1970 (dossier “La politique la mémoire”) e n° 14, de 1973 (dossier
“Transformer traduire”). As traduções dos textos de Haroldo de Campos em ambos os números foram
feitos por Inês Oseki-Dépré, a quem também coube a tradução de Galáxias para o francês, cujo prefácio,
não por mera consciência, foi escrito pelo oulipiano Jacques Roubaud.
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releitura da tradição literária e do termo tradução. Quanto aos estudos sobre o grupo
francês, identifica-se um comportamento hermenêutico semelhante àquele da
bibliografia sobre o concretismo: trabalhos que referendam as respectivas produções
literárias, fazendo uso, muitas vezes, das mesmas referências teóricas que os
movimentos utilizaram para justificarem-se e legitimarem-se.
O que este estudo pretende investigar é até que ponto os acontecimentos
desencadeados pelas guerras mundiais favoreceram o aparecimento, na Europa, de uma
produção literária e de um discurso 2 sobre literatura que tanto enfatizam conceitos
ligados à racionalidade e à valorização das formas textuais. Tal viés analítico foi
esboçado por Roberto Schwarz em textos como “Cultura e Política, 1964-1969”
(Schwarz, 1992, p. 61-92), segundo o qual o concretismo estaria em consonância com o
golpe militar de 1964, uma vez que alinhado a uma perspectiva desenvolvimentista
(pois partidário de uma visão progressista da literatura) e alienante (uma vez que
salienta o aspecto espacial em detrimento do temporal, obliterando uma perspectiva
histórica). O que se pretende na tese, todavia, é uma análise mais ampla sobre o tema,
sem reduzir o todo da produção concreta a tão pouco. Um exemplo dessa complexidade
é Galáxias (Campos, 2011), texto que não pode ser lido desvinculado do concretismo e,
simultaneamente, não pode ser enquadrado na leitura do autor de Ao vencedor, as
batatas. No livro de Haroldo de Campos, elementos díspares como o Gênesis bíblico, a
página em branco, a Granada de Franco, o movimento Black Power ou as galáxias são
equiparados por serem o estopim das narrativas em cada um dos capítulos. Sendo assim,
a aproximação entre os dois movimentos, entre seus conceitos referentes e entre dois de
seus textos literários (escritos no mesmo período 3) são centrais para uma nova mirada
sobre os movimentos e, consequentemente, sobre a literatura contemporânea e os modos
de representação na segunda metade do século XX.
Para problematizar a importância histórica e literária do OuLiPo e do
concretismo, vi a necessidade de um estudo tanto a partir de teorias contemporâneas que
associem estética e transformações sócio-políticas, como a partir do caminho
argumentativo do comparatismo. Confrontar os movimentos, surgidos em contextos
estético-históricos semelhantes, significa, de um lado, desviar-se de rotas ufanistas,
2
3

Conforme conceito de Michel Foucault em A ordem do discurso (2010).
Publicado em 1984, o texto de Haroldo foi finalizado em 1976. O texto de Perec é de 1969.
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reducionistas e/ou sectárias, que aderem ou se opõem aos grupos; de outro, significa
afastar-se de interpretações “seguras”, ratificadoras de filiações de ambos à tradição
modernista. Portanto, antes de comparar pura e simplesmente os movimentos do
OuLiPo e da Poesia Concreta, é preciso uma análise cuidadosa, à luz das vanguardas
europeias do início do século XX, no que tange ao experimentalismo estético e ao
discurso erigido.
A partir dos signos inovação, vanguarda e (ruptura da) tradição, pretendo fazer
a identificação e o mapeamento do discurso das vanguardas do modernismo europeu, tal
como compreendido por David Harvey (1992). A questão da matematização e da
espacialização do tempo nas formas culturais terá como ponto de partida reflexivo as
noções de tempo-duração em Bergson (2006) e de estética do desaparecimento em Paul
Virilio (1980; 2009; 2010).
A comparação entre os dois textos literários, por sua vez, almeja compreender
até que ponto um movimento pode restringir a sua produção ficcional. Nesse sentido, o
entendimento da questão passaria pela descrição da dinâmica entre estruturas formais,
narrativa literária e contexto sócio-histórico, investigando de que modo as produções
literárias dos movimentos refletem, refratam e/ou rompem com essa concepção.
A tese deve privilegiar três polos: o primeiro, a produção teórica das e sobre as
vanguardas da primeira metade do século XX (cujo epicentro foi a capital francesa); o
segundo, a produção literária e teórica oulipiana, com ênfase na obra de Perec; por fim,
a produção literária e teórica do concretismo brasileiro, dando especial atenção ao
trabalho de Haroldo de Campos. Para tanto, pretendo seguir o método hermenêuticoinvestigativo, justificado pela possibilidade que confere de estabelecer relações entre o
discurso do modernismo, o discurso dos movimentos selecionados posteriores aos anos
1950, a problematização dos postulados destes em La disparition e em Galáxias e o
contexto histórico no qual estavam inseridos seus autores.
O processo de análise começará pela leitura de textos teóricos de e sobre autores
dos -ismos do início do século XX. Isso será logo posto em diálogo com a leitura crítica
dos manifestos e textos teóricos oulipianos e concretos, o que permitirá identificar
linhas de continuidade e de descontinuidade entre ambos os períodos, e a formulação de
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hipóteses sobre os motivos e as consequências do enraizamento de um movimento
literário sob a égide da racionalidade.
O procedimento seguinte será a interpretação dos dados, a fim de verificar em
que medida a literatura francesa da segunda metade do século XX –, em especial, o
OuLiPo – e a brasileira do mesmo período – em especial, a Poesia Concreta –
reafirmam e/ou reelaboram um discurso do modernismo europeu. Dessa forma, deve-se
constituir um painel do discurso e das produções culturais (sobretudo, romanescas) do
fim do século passado.
Num terceiro momento, o objetivo é investigar a relação entre o discurso dos
movimentos e as distensões e/ou extensões identificáveis nos romances e, por
conseguinte, entre tentativa de contenção de sentidos e fixidez das formas estéticas.
Nessa fase da pesquisa, novamente através do método hermenêutico-investigativo, serão
relacionadas outras restrições presentes em diversos dos autores selecionados, assim
como as proposições teóricas sobre a criação literária feitas pelos membros dos grupos
(identificadas na primeira parte da pesquisa). Esse processo analítico será amparado
pela leitura de textos teóricos sobre a contemporaneidade, o modernismo e o pósmodernismo.
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A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA NO BILDUNGOSROMAN
DE AUTORIA FEMININA CONTEMPORÂNEO
Wilma dos Santos Coqueiro ∗

Resumo:
O Bildungsroman tradicional, cujo modelo seria Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister (1795), de
Goethe, mostra o aperfeiçoamento humano e a formação do seu caráter. Esse conceito de romance, tido
como um fenômeno tipicamente alemão e voltado a representação de personagens masculinos, começa a ser
problematizado a partir do século XVIII. Na atualidade, sobretudo a partir dos estudos de Cristina Ferreira
Pinto, de 1990, pode-se falar em um Bildungsroman de autoria feminina brasileiro. Os temas que permeiam
esses romances variam muito, desde a representação da infância e adolescência das personagens, a reflexões
sobre os problemas amorosos e de formação cultural e identitária. Desse modo, o objetivo desse trabalho é
uma análise da representação das identidades femininas deslocadas da contemporaneidade em romances de
três scritoras contemporâneas bastantes singulares: Cíntia Moscovich, Duas Iguais (2004), Paloma Vidal,
Algum Lugar (2009) e Adriana Lisboa, com Azul-Corvo (2010).
Palavras-chave: Romance de formação; Escritoras contemporâneas; Identidade feminina.

O Bildungsroman foi considerado, ao longo dos séculos, desde a publicação do
romance Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister (1795), de Goethe, como um
gênero tipicamente alemão e voltado à representação de personagens masculinos. Esse
tipo de romance representaria o processo de formação do caráter do herói. Por isso, para
Maas (2000), a caracterização de uma obra como Bildungsroman dependeria, em maior
ou menor medida, da semelhanças com o romance de Goethe, uma vez que esse seria o
paradigma do gênero.
Nesse romance tradicional ocorre a representação do processo de formação do
caráter do herói, o qual entra em conflito com a realidade e por meio de muitas
aventuras e peripécias poderia atingir o seu amadurecimento pessoal e aperfeiçoamento
humano. Devido a isso, Maas enfatiza que no Bildungsroman as características
conteudisticas predominam sobre as formais, uma vez que “a questão central que subjaz
todo o texto comprrendido pela historiografia literária como Bildungsroman é a questão
do aperfeiçoamento pessoal” (2000, p. 67).
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No século XIX, esse desenvolvimento pessoal era representado por meio de uma
narrativa linear, a qual apresentava um indivíduo harmônico no seu processo de
aprendizado e formação . O século XX, por sua vez, faz com que a ideia desse sujeito
uno e harmônico sofra alguns descentramentos em função de, entre outras causas, o
surgimento da psicanálise e a ocorrência das duas grandes guerras mundiais. Nesse
sentido, Stuart Hall (2011) estabelece diferenças cruciais entre o sujeito cartesiano
(iluminista) e o sujeito contemporâneo. O sujeito cartesiano, que nasceu da filosofia de
Decartes, já emergiu em meio às dúvidas e ao ceticismo provocados pelo
desenvolvimento científico que marcou o século XVIII. Mesmo assim, era concebido
como racional, pensante e consciente, situado no centro do conhecimento.
Esse sujeito vai sofrer alguns descentramentos ao longo do século XX. Entre os
mais significativos estariam a descoberta do inconsciente por Freud e o impacto causado
pela crítica feminista. A concepção psicanalítica possibilitou a destruição da noção do
sujeito racional provido de uma identidade fixa ao ressaltar que “a identidade é
realmente algo formada ao longo do tempo, através de processos inconscientes , e não
algo inato, existente na consciência no momento do nascimento (Hall, 2011, p. 38). Já
o feminismo, tanto como crítica teórica quanto como movimento social, pelo seu caráter
questionador e problematizador, contribuiu consideravelmente para o descentramento
do sujeito cartesiano.
Em consequência disso, no século XX, ocorre uma ruptura em relação ao
conceito teleológico do processo linear do desenvolvimento do Bildungsroman. Para
Maas, “sob a égide da “crise do romance” configurou-se nas primeiras décadas do
século XX, uma concepção que reconhece a dissolução dos pressupostos realistas que
sustentaram o romance burguês realista e, por conseguinte, do modelo teleológico de
desenvolvimento e formação” (2000, pp.209-10). Contudo, a autora cita Benjamin que
acredita na continuidade do Bildungsroman no período burguês, com adpatações que o
reconfiguram conforme a realidade histórica do século XX. É isso o que faz com que
haja uma expansão do gênero para além do ambiente de origem. Para a autora,

no caso brasileiro é possível identificar na primeira metade da década de
1990, um crescente interesse pelo gênero, manifestado por uma dinâmica que
ao mesmo tempo em que assimila, já se apropria, de maneira peculiar, do
termo Bildungsroman, “adaptando-o” a contextos particulares da literatura
brasileira e de outros países em desenvolvimento. (2000, p. 243)
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Embora ainda sejam escassos os estudos sobre o Bildungsroman no Brasil, o
estudo de Cristina Ferreira Pinto (1990) seria um marco na tradição da crítica brasileira na
apropriação e adpatação do conceito de Bildungsroman na análise de narrativas de autoras
mulheres escritas na primeira metade do século XX. Ao eleger quatro romances como
Amanhecer (1938), de Lúcia Miguel Pereira, As três Marias (1939), de Raquel de
Queirós, Perto do Coração selvagem (1944), de Clarice Lispector e Ciranda de Pedra
(1954) de Lígia Fagundes Telles, a estudiosa busca estabelecer uma relação entre o
Bildungsroman tradicional e o Bildungsroman da literatura de autoria feminina. Segundo
Pinto (1990), o Bildungsroman não seria uma evolução do gênero, mas sua transgressão,
revisando o conceito tradicional de romance de formação. Para ela, em relação à literatura
de autoria feminina, esse gênero incluiria “romances de aprendizagem”, de
“transformação e renascimento” e “romances de despertar da mulher”.
Tendo como perspectiva teórica os estudos feitos sobre o Bildungsroman, tanto
como gênero paradgmático quanto sua transformação por meio dos estudos feministas,
esse trabalho apresenta como objetivo a análise das identidades de personagens
femininas de três romances, de autoras contemporâneas, que se inscrevem em uma fase
da literatura feminina em que predominam questões mais existenciais em detrimento
das específicas de gênero. Segundo Zolin, com base nos estudos da ensaísta americana
Elaine Showalter, nessa fase pós anos 90, a literatura de autoria feminina já não tem seu
foco nas questões de gênero, uma vez que começam a surgir romances nos quais se
pode “vislumbrar a representação de uma nova imagem feminina, livre do peso da
tradição patriarcal” (2009, p. 331). Embora ainda representem problemáticas
tradicionais da escrita feminina como a busca da realização afetiva e por se enquadrar
no socialmente aceito, Cíntia Moscovich com Duas Iguais (1998), Paloma Vidal, com
Algum Lugar (2009) e Adriana Lisboa com Azul-corvo (2010), representam mulheres
com identidades deslocadas na contemporaneidade, fugindo do script tradicional. Todas
as narrativas são homodiegéticas, com um tom altamente confessional e memorialístico,
exprimindo a experiência feminina marcada pela sua vivência social. As protagonistas,
geralmente, refletem o descentramento, a desarmonia e angústia existencial que são
próprias das personagens pós-modernas. Quando as narrativas não apresentam final em
aberto, como Azul-corvo no qual é possível entrever uma experiência mais positiva, o
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final fracassado, que é tipico do Bildungsroman de autoria feminina, permeiam as
narrativas. Para Pinto, os objetivos das protagonistas dos romances de formaçao são
“alcançar a intergração e realização do EU e a integração social” (1990,p. 30), o que
muitas vezes acaba frustrado. A autora ainda afirma que esses romances representam
uma revisão do gênero masculino e uma visão alternativa do país.
Seguindo a tendência contemporânea do novo Bildungsroman que seria a de
contemplar a representação das minorias, Duas iguais é uma obra bastante singular na
medida em que narra toda a problemática da construção da identidade homoerótica de
Clara, uma jovem de origem judaica, portanto enraizada em valores bastante
tradicionais, que ao tornar-se adolescente no final do período ditatorial, na Porto Alegre,
dos finais dos anos 70, descobre-se irremediavelmente apaixonada pela melhor amiga,
Ana. Ao experienciar o conflito entre a paixão avassaladora que sente por Ana e a
tentativa de adequar-se aos padrões familiares e sociais aceitos, casando-se com um
jovem judeu a quem não ama, tem-se o doloroso processo de formação da protagonista.
Ao falar de um sentimento impronunciável – “o amor que não ousa dizer o nome” – e
de uma história inenarrável, Clara que tem como narratário a figura patriarcal,
dominadora e, ao mesmo tempo, extremamente amada do pai, está em busca de
expressão para o sentimento que acompanhou a sua trajetória:
Eu soube: o amor exige expressão. Ele não pode permanecer quieto, não
pode permanecer calado, ser bom e modesto; não pode, jamais, ser visto sem
ser ouvido. O amor deve ecoar em bocas de prece, deve ser a nota mais alta,
aquela que estilhaça o cristal e que entorna todos os líquidos. (Moscovich,
2004, p.252).

Algumas caraterísticas do “romance de aprendizagem” são marcantes na
narrativa de Cíntia Moscovich como a representação da infância e a adolecência da
personagem, o conflito de gerações e a problemática amorosa com envolvimentos
homoafetivos e heterossexuais.
Assim como Duas Iguais, de Cíntia Moscovich, também Azul-corvo, de Adriana
Lisboa, pode ser considerado como “romance de aprendizagem”, uma vez que a
narrativa inicia com a personagem Vanja ainda adolescente. Diferentemente de muitas
ficcionistas mulheres que abordam em suas obras os conflitos e a problemática dos
gêneros no contexto patriarcal decadente das décadas finais do século XX, as obras de
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Adriana Lisboa refletem sobre a busca de identidade no contexto de um mundo
globalizado, sem aprofundar as questões de gênero. A autora busca abordar questões
como pertencimento, história política recente

do país e imigração, inserindo o

indivíduo, independente de ser homem ou mulher, nesse contexto desolador e
caótico.Desse modo, Azul-Corvo torna-se uma obra bastante singular por narrar, de
forma autodiegética, o doloroso processo de formação de uma adolescente órfã, Vanja
ou Evangelina, de 13 anos, e sua busca pelo pai desconhecido no estado do Colorado,
Estados Unidos da América, em meio a um mundo globalizado , no qual as identidades
encontram-se cada vez mais dilaceradas. Nesse sentido, é importante observar que, além
dos temas contemporâneos citados, a obra se destaca por representar questionamentos
existenciais como a questão da identidade, a busca de um lugar no mundo e a angústia
diante da morte, além do processo de autoconhecimento e amadurecimento que perpassa
a história da protagonista. Embora fale de perdas irreparáveis, como as mortes da mãe e
do padrasto, esse seria um Bildungsroman com final positivo, uma vez que, ao final, ao
optar por ficar nos Estados Unidos, a personagem parece ter alcançado uma integração
do eu com o mundo: “Num belo dia eu me dei conta de que não tinha importância o país
onde eu estava. A cidade onde eu estava. Outras coisas tinham importância. Não essas.”
(Lisboa, 2010, p. 215).
Já a obra Algum Lugar, primeiro romance

de Paloma Vidal, poderia ser

caracterizado como de “transformação ou renascimento”, uma vez que nesse tipo de
romance o processo de formação da protagonista tem início já na vida adulta. De fato, a
personagem-narradora, que não tem nome na narrativa, está quase com 30 anos quando
começa a narrativa. Nos romances de formação femininos, a viagem tem quase sempre
um sentido de imersão interior, de autodescobimento da personagem. No caso do
romance de Paloma Vidal, há o deslocamento da personagem e do marido do Rio de
Janeiro/Los Angeles/Rio de Janeiro. Dividindo a narrativa em primeira, segunda e
terceira pessoas, devido ao menor ou maior distanciamento em relação aos fatos
narrados, a narrativa, conduzida pelo fio da memória da protagonista, como se fosse um
diário íntimo, abarca alguns fragmentos da estada da protagonista e do marido em Los
Angeles para escreverem suas teses de doutorado, a sobrevivência com o dinheiro curto,
a busca por estabelecer algumas relações, mesmo que frágeis, com os estrangeiros que
povoam a cidade na condição de imigrantes, no seu angustiado processo de
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desbravamento da cidade: “As ruas desertas me intimidam, como se ao andar
estivéssemos fazendo algo proíbido. As distâncias parecem maiores do que são”. (Vidal,
2009, p. 36). A narrativa é pontilhada por questionamentos existenciais, nos quais se
sobressaem como características do Bildungsroman a busca de uma filosofia de
trabalho, o enfretamento com o mundo exterior e os envolvimentos amorosos. No final
do romance, o nascimento do filho e o fracasso do casamento, parecem abrir-lhe novas
possibilidades de autoconhecimento. Para Magri (2010, s.p.), a “qualidade do romance é
que não há nenhum gesto previsível na trajetória da protagonista que vive os papéis de
estudante, professora de espanhol, mãe e mulher às voltas com um casamento que não
deu certo”. Paradoxalmente, a maternidade que acontece no corpo da protagonista, mas
cujos “efeitos se expandem”é o que provoca a crise irremediável no casamento da
protagonista e a leva à reclusão e ao sofrimento, mas também é o que completa seu
processo de formação: “Quando ele por fim volta ao seu berço, a primavera está prestes
a chegar. A sensação que tenho ao me lembrar dos meses que passaram é de ter vivido
fora do mundo. Como retornar? Ao perguntar isso a M me dou conta que é um caminho
que percorrerei sozinha” (VIDAL, 2009, p. 153).
Nesse sentido, Bauman (2001) enfatiza que, na sociedade contemporânea,
denominada por ele de liquido-moderna ou fluída, a crescente individualização traz uma
liberdade e uma gama de possibilidades, sem precedentes, ao sujeito, mas também traz,
em seu bojo, a tarefa de enfrentar as conseqüências que seriam , entre tantas, o vazio
existencial, a falta de solidez nas relações humanas e afetivas, a busca incessante de
identidade e a solidão irremediável. Segundo o autor, “mas o que aprendemos antes de
mais nada na companhia dos outros é que o único auxílio que ela pode prestar é como
sobreviver em nossa solidão irremível, e que a vida de todo mundo é cheia de riscos que
devem ser enfrentados solitariamente” (p. 45).
Assim, um aspecto crucial no romance de formação contemporâneo seria a
educação das protagonistas, o que as insere no mundo do trabalho e as tornam sujeitos
capazes de fazerem escolhas. Das três protagonistas analisadas, temos uma jornalista no
romance de Cíntia Moscovich, uma professora na obra de Paloma Vidal e uma jovem
que também passa por um processo formal de educação no romance de Adriana Lisboa.
São mulheres capazes de fazer suas próprias escolhas, o que, inevitavelmente, leva a
riscos incalculáveis. Para Bauman,
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Viver num mundo cheio de oportunidades – cada uma mais apetitosa e
atraente que a anterior, cada uma “compensando” a anterior, e preparando
terreno para a seguinte – é uma experiência divertida. Neste mundo, poucas
coisas são predeterminadas e menos ainda irrevogáveis. Poucas derrotas são
definitivas, pouquíssimos contratempos, irreversíveis; mas nenhuma vitória é
tampouco final. Para que as possibilidades continuem infinitas, nenhuma
deve ser capaz de petrificar a realidade para sempre. (2001, p. 74)

Isto significa que o ideal dos relacionamentos afetivos caracterizados como
eternos é cada vez mais raro na contemporaneidade marcada pela impossibilidade de
tornar menos fluido o tempo.
Portanto, os três romances citados se apresentam como poéticas do
deslocamento uma vez que refletem identidades femininas contemporâneas dilaceradas
em meio ao cenário pós-moderno, nas quais as problemáticas das relações de gênero –
tão marcante nas narrativas de autoria feminina dos anos 80 – começam a ceder espaço
para questões mais existenciais e urgentes. Algumas delas são recorrentes nos três
romances como, entre outras,

as questões da inserção no mundo do trabalho, o

questionamento e a revisão da história recente do país e do mundo, a angústia
existencial do estar no mundo, a relação dialética entre o pertencimento e o mundo
globalizado, e a busca do significado mais profundo das relações afetivas e as crises nos
relacionamentos interpessoais.
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