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INTRODUÇÃO

De acordo com o projeto de pesquisa “Literatura de autoria feminina

contemporânea: escolhas inclusivas?”, coordenado por Lúcia Zolin,

muitos personagens da literatura brasileira contemporânea se

deslocam pelo espaço exterior em maior ou menor grau, não se

prendendo à casa ou a outro espaço antropológico. Tais obras têm

posto em evidência aspectos pungentes da sociedade global e atual,

como a questão das dispersas e vulneráveis metrópoles e seus

personagens exilados, fragilizados, nômades e deslocados pelas

migrações.

OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo refletir sobre formações identitárias

características do mundo contemporâneo, que culminam na

representação de identidades híbridas, fragmentadas e instáveis,

nos romances Rakushisha (2007) e Hanói (2013), de Adriana

Lisboa. Também analisar a intrínseca relação dos personagens

com os espaços urbanos das metrópoles contemporâneas,

configurando-os como narradores nômades, deslocados e

exilados, o que condiz com a sociedade pós-moderna, marcada

pela efemeridade das relações pessoais, pela diversidade e pela

heterogeneidade.

JUSTIFICATIVA

Este trabalho se justifica por contribuir

para com a fortuna crítica da obra de

Adriana Lisboa, bem como com as

discussões contemporâneas referentes

à construção identitária e aos encontros

culturais decorrentes de condições

exílicas, viagens e deslocamentos por

espaços denominados por Augé (2005)

de não-lugares.

EMBASAMENTO TEÓRICO

O aporte teórico da pesquisa advém de autores

preocupados com questões identitárias

contemporâneas, como Hall (2011), Bauman (2005) e

Silva (2007); e com questões que envolvem

deslocamentos espaciais de diversa ordem, como Said

(2003), Hall (2003), Lopes (2003), Ianni (2003) e Augé

(2005).

RESULTADOS PARCIAIS
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Em ambas as obras, os personagens transitam

constantemente por não-lugares, como aeroportos,

autoestradas, metrôs, ruas labirínticas de metrópoles.

Espaços efêmeros nos quais os sujeitos, segundo Augé,

transitam e onde se criam “solidão e similitude” (2005, p.

95).

Em Rakushisha, Celina e Haruki carregam consigo a

solidão decorrente desses deslocamentos, configurando-

se como personagens nômades, em busca de sua

(re)construção identitária no encontro com o Outro, o

diferente. E embora viagem juntos ao Japão, nenhum

laço afetivo se forma entre eles. Sendo assim, suas

trajetórias remetem à dificuldade de se estabelecer

relações na contemporaneidade, referidas por Bauman

(2005).

Em Hanói, David, ao descobrir aos 32 anos que tem

câncer, empreende deslocamentos por Chicago, na

tentativa de (re)construir sua(s) identidades(s) frente à

efemeridade da vida e solidão a partir daí desencadeada.

Nessa busca, conhece Celina com quem, diferentemente

do que ocorre em Rakushisha, irá estabelecer relações

afetivas reais.

Observa-se, portanto, que, nos dois romances, as buscas

e descobertas dos protagonistas em seus deslocamentos

vão traçando suas identidades. Rakushisha representa a

efemeridade dos relações e as angústias típicas do

sujeito contemporâneo que transita por suas memórias

em busca de se compreender no mundo, inclusive na

impossibilidade dos laços afetivos. Enquanto que Hanói,

com personagens que se deslocam através de espaços

despersonalizados, aborda a efemeridade da vida e a

importância de se estabelecer relações e superar a

solidão, em um processo de aprendizagem.
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