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RESUMO

Este trabalho, resumo do meu projeto de tese, propõe investigar em que
medida ocorrem as representações das conjugalidades não hegemônicas, no
romance brasileiro contemporâneo, e se e como os discursos conflitantes
acerca do reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo por
parte de duas significativas instâncias de poder — Poder Judiciário e Poder
Legislativo — tem reverberado na literatura brasileira contemporânea.
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho pretende-se investigar se e como o desenvolvimento e a
transformação dos discursos acerca da união entre pessoas do mesmo sexo
— conjugalidades não hegemônicas — estão reverberando na literatura
brasileira contemporânea. A pesquisa levará em conta o julgamento, pelo
Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 132, que reconheceu a união estável para
casais do mesmo sexo, e o Projeto de Lei n.º 6.583/2013 ― que dispõe sobre
o Estatuto da Família e dá outras providências, proposto no final de 2013, pelo
deputado Anderson Ferreira. Ao longo da pesquisa, a partir da delimitação do
corpus, pretende-se montar um esboço de um pequeno quadro geral da
representação das conjugalidades não hegemônicas — que iria das
estratégias dos dispositivos discursivos do Poder Legislativo, utilizadas para
deslegitimar as relações conjugais não hegemônicas, à luta por
reconhecimento e representação, no campo político e literário, dessas
mesmas relações, subsidiada pelo reconhecimento, por parte do Poder
Judiciário, das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo.

OBJETIVO

Analisar em que medida o desenvolvimento e a transformação dos discursos
acerca da união entre pessoas do mesmo sexo — conjugalidades não
hegemônicas — estão reverberando na literatura brasileira contemporânea.

JUSTIFICATIVA

No campo político-discursivo atual, há claramente a existência de um conflito
entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, já que há uma disputa entre os
poderes para determinar o direito. Por um lado, há o discurso que começa a
legislar em favor da igualdade e do reconhecimento de direitos; por outro lado,
há um discurso conservador que funciona para sustentar o ideal de família e
de conjugalidade moderna instituído pela burguesia; portanto, surge, no
mesmo campo discursivo, dois dispositivos conflitantes: o discurso fundado na
igualdade e o discurso conservador fundado na discriminação. Se, por um
lado, a aprovação das ações ADI 4277 e ADPF 132, pelo Poder Judiciário,
está fundado no dispositivo discursivo de reconhecimento dos direitos das
famílias que se formam a partir da união de sujeitos com orientação sexual
não hegemônica, por outro, a arbitrária aprovação do Estatuto da Família
implica a negação a diversos direitos, uma vez que discrimina, estimula o
desrespeito e fomenta a intolerância entre as pessoas. Por essa razão, ao se
fundamentar na crença religiosa e criminalizar outros tipos de arranjos
familiares, como está explicitado no texto do projeto, o Estatuto da Família já
nasce inconstitucional. Considerando que parte dos escritores e escritoras da
literatura brasileira contemporânea vem, ao longo do tempo, não só
questionando o alijamento dos grupos minoritários do campo literário, como
também atuando politicamente para que esses grupos, por meio da escrita
literária, se autorrepresentem ou trabalhem com a representação das
minorias, a fim de questionar e desestabilizar as estruturas sociais
conservadoras que, durante séculos, calcaram a nossa produção literária,
cabe indagar se, no campo literário, a literatura brasileira contemporânea está
representando e centralizando as relações conjugais não hegemônicas ou se
essas produções ainda são conservadoras. A proposição dessas questões e a
sua subsequente problematização suscita uma reflexão sobre a importância
dos romances no que concerne à contribuição que eles podem dar para a luta
por representação das conjugalidades não hegemônicas no Brasil, onde o
discurso político conservador, que se reverbera por meio de projetos de leis
como o Estatuto da Família, limita o espaço para o reconhecimento desse tipo
de relação.

METODOLOGIA

A proposta metodológica deste trabalho é inspirada na proposta da
pesquisa “A personagem do romance brasileiro contemporâneo: 1994-
2004”, coordenada por Regina Dalcastagné, que trabalhou
metodologicamente com dados quantitativos-estatísticos no paradigma
indiciário nas ciências humanas de Carlo Ginzburg. Na esteira do método
que conduziu a pesquisa coordenada por Dalcastagné (2005), será
realizada a leitura de todos os romances em que aparecerem personagens
com orientação sexual não hegemônica, acompanhada do preenchimento
de uma ficha, a qual contribuirá para o armazenamento de informações e a
delimitação do corpus final. Aqui, é importante enfatizar que a questão da
falta de delimitação do corpus literário, nesse projeto, deve-se ao fato de
que a própria seleção do corpus constitui a primeira etapa da pesquisa.
Após o preenchimento das fichas, os dados coletados serão inseridos em
um programa de computador para o tratamento estatístico. Os números
entregues pelo software deverão ser a base para a investigação e a
reflexão crítica dos romances que representam relações conjugais não
hegemônicas e sua relação com o contexto histórico no qual está sendo
produzido. Por fim, será realizada a interpretação dos resultados da
pesquisa e a redação da tese.

EMBASAMENTO TEÓRICO

Nesta pesquisa, será necessário, primordialmente, compreender, como se
deu a construção social dos conceitos de família e as suas implicações no
Direito de Família, no que se refere aos novos arranjos familiares, a partir
das considerações de autoras e autores como Maria Berenice Dias (2004),
Pedro Paulo de Oliveira (2004). Com relação ao estudo da conjugalidade
moderna, o estudo será embasado por teóricos e teóricas como Anthony
Giddens (1993) e Marlise Matos (2000). Alguns textos de teóricas e
teóricos como Teresa de Lauretis (1994), Judith Buttler (2003), Michel
Foucault (1988;1996), Guacira Lopes Louro (2007), entre outros autores,
serão fundamentais para compreender os conceitos que envolvem
gêneros, feminismos e sexualidade.

RESULTADOS ESPERADOS

A primeira etapa da pesquisa está em andamento e será concluída após a
leitura dos romances em que aparecem personagens com orientação
sexual não hegemônica, conforme dados preliminares da pesquisa
“Configurações do espaço na literatura brasileira contemporânea”,
coordenada por Regina Dalcastagnè, em que também está sendo realizado
um levantamento estatístico sobre escritores/as e personagens de
romances brasileiros publicados entre os anos de 2005 e 2014. Portanto,
espera-se, após o término da leitura dos romances, delimitar o corpus final
e traçar o panorama necessário para compreender se a literatura brasileira
contemporânea tem operado com a representação das conjugalidades não
hegemônicas dentro de uma conjuntura político-discursiva que a limita
como passível de reconhecimento; verificar em que medida o discurso
conservador – Estatuto da Família – reverbera na representação literária;
investigar se os escritores e as escritoras colocam em questão o fato de
que as conjugalidades não hegemônicas podem ser vivenciadas de
maneira não problemática e legítima; e contribuir com estudos sobre novas
conjugalidades no Brasil.
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