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O leitor minimamente iniciado em li

teratura brasileira encontrará neste 

livro um apanhado de nossa produção 

ficcional das últimas três décadas, até 
chegar à produção recente, que tem 

sido chamada de “Geração 00”. Karl 
Erik Schollhammer, renomado teórico 
e crítico de literatura, inicia sua refle

xão expondo a dificuldade de definir

o que é “contemporâneo”, termo que 
sofre concorrência de correlatos, tais 
como atual, presente, moderno, pós- 
modemo, entre outros. Assim, somos 
levados a repensar a questão da pe
riodização histórica a partir de um 
olhar de hoje, mas sem perder a espe
cificidade de momento.

Numa linguagem precisa e clara, 
aliada ao grande rigor da pesquisa, o 
autor propõe análises de conjunto ao 
mesmo tempo que faz recortes em 
profundidade, lendo e comentando a 
obra de escritores Accionistas. Inevita
velmente seletiva, a abordagem não 
pretende em absoluto esgotar o tema, 
mas sim dar uma contribuição deci
siva aos estudos críticos em torno da 
literatura produzida em território na
cional, mas que mantém com a reali
dade brasileira complexas relações de 
aproximação e afastamento, de ade
são e ceticismo. Todavia, a reflexão se 
faz sem perder de vista o que acontece 
em outros países, visto que se tornou 
impossível tratar isoladamente qual
quer literatura em uma época de cul
tura planetária.
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Nota introdutória

Este livro não pretende esgotar o tema da “ficção contem
porânea”, nem se propõe a ser uma introdução à ficção bra
sileira que aborde todos os seus aspectos e todos os auto
res relevantes surgidos nas últimas décadas. Percorrendo a 
criação literária atual, a partir de leituras de romances e 
contos que oferecem pontos de reflexão importantes, o li
vro levanta questões centrais para uma melhor compreen
são das transformações que vêm ocorrendo na literatura 
das últimas décadas, dando preferência às obras mais re
centes e que ainda não acumularam fortuna crítica.



Que significa literatura contemporánea?

A questão que o título deste livro convida primeiramente 
a pensar é como entender o termo “contemporáneo”, co
mo definir e recortar a ficção nessa perspectiva temporal. 
Que significa ser contemporâneo? E que significa, na con
dição contemporánea, ser “literatura”? Se procurarmos um 
conteúdo do termo que ultrapasse a sua compreensão ba
nal, de indicador da ficção que é produzida atualmente ou 
nós últimos anos, poderíamos apontar para características 
particulares da atualidade, como, por exemplo, ser substi
tuto do termo “pós-moderno”. Ou poderia esse termo ca
racterizar uma determinada relação entre o momento his
tórico e a ficção e, mais amplamente, entre a literatura e a 
cultura? Neste último sentido, as obras escolhidas na pers
pectiva contemporânea deveriam ser representativas pelo 
que compartilham com as tendências literárias atuais e, 
num sentido mais amplo, pela inserção da literatura na 
contemporaneidade?

O filósofo italiano Giorgio Agamben tentou recentemen
te (2008) responder à pergunta “O que é o contemporâ
neo?”, recuperando a leitura que Roland Barthes fez das 
“Considerações intempestivas”, de Nietzsche, aproximando
o contemporâneo ao intempestivo. “O contemporâneo é o 
intempestivo”, diz Barthes, o que significa que o verdadei
ro contemporâneo não é aquele que se identifica com seu 
tempo, ou que com ele se sintoniza plenamente. O contem
porâneo é aquele que, graças a uma diferença^uma defesa- 
geín ou um anacronismo, é capaz de captar seu tempoe 
enxergá-lo. Por não se identificar, por sentir-se em desco
nexão com o presente, cria um ângulo do qual é possível
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expressá-lo. Assim» a jite ratura contemporánea nao será ne- 

j cejgsaríamente aquela que representa a atualidade, a nào
I ser por uma inadequação, uma estranheza histórica què~a 

\ faz perceber as zonas marginais e obscuras do presente,
i que se afastam de sua lógica. Ser contemporâneo, segundo
I esse raciocínio, é ser capaz de se orientar no escuro e, a
1 partir daí, ter coragem de reconhecer e de sje comprome

ter com um presente com o qual não é possível coincidir. 
.Na perspectiva dessa compreensão da história atual como 
descontinuidade e do papel do escritor contemporâneo na 
contramão das tendências afirmativas, talvez seja possível 
entender alguns dos critérios implícitos que determinam 
quem faz sucesso, quem ganha maior visibilidade na mí
dia,jiajicademia, entre os críticos ou entre os leitores. Su
cessô  não é sinônimo de adequação ou harm onia históri
ca, assim como a falta de compreensão entre os leitores 
tampouco significa, necessariam ente, que não se logrou 
uma compreensão^extraoidinária da,m om ento histórico 
no qual se inserem esses mesmos leitores. Há, entretanto, 
um paradoxo embutido nessa observação, que será toma
do como ponto de partida para a discussão que aqui se pre- 

v, tende desdobrar. O escritor contem porâneo parece estar 
> motivado por uma grande urgência em  se relacionar com 
'g *  a realidade histórica, estando consciente, ^entretanto, da 
^  impossibilidade de captá-la na sua especificidade atual, em 

seu presente. Marcelino Freire comentou um aspecto des- 
sa urgência ao lançar seu mais recente livro, Rasif: mar que 

-cr' arrebenta:

De fato, escrevo curto e, sobretudo, grosso. Escrevo com ur
gência. Escrevo para me vingar. E esta vingança tem pres
sa. Não tenho tempo para nhenhenhéns. Quero logo dizer 
o que quero e ir embora. (Freire, 2008a)

1 0
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Dois argumentos se juntam aqui: uma escrita que tem 
urgência, que realmente “urge”, que significa, segundo o 
Aurélio, que se faz sem demora, mas também que é emi
nente, que insiste, obriga e impele, ou seja, uma escrita que 
se impõe de alguma forma. Ao mesmo tempo, trata-se de 
uma escrita que age para “se vingar”, o que também pode 
ser entendido, recuperando-se o sentido etimológico da 
palavra “vingar”, como uma escrita que chega a, atinge ou 
alcança seu alvo com eficiência. O essencial é observar que 
essa esfiita se guia por uma ambição de eficiência e pelo 
desejo de chegar a alcançar uma determinada realidade, 
em vez de se propor como uma mera pressa ou alvoroço 
temporal.

Nesse sentido, podemos entender que a urgência é a 
expressão sensível da dificuldade de lidar com o mais pró
ximo e atual, ou seja, a sensação, que atravessa alguns es
critores, de ser anacrônico em relação ao presente, passan
do a aceitar que sua “realidade” mais real só poderá ser 
refletida na margem e nunca enxergada de frente ou cap
turada diretamente. Daí perceberam na literatura um ca
minho para se relacionar e interagir com o mundo nessa 
fêmpora’ITd‘ádè de difícil captura. Uma das sugestões dessa 
exposição é a de que exista uma demanda de realismo na 
literatura brasileira hoje que deve ser entendida a partir de 
uma consciência dessa dificuldade. Essa demanda não se 
expressa apenas no retomo às formas de realismo já  co
nhecidas, mas é perceptível na maneira de lidar com a me
mória histórica e a realidade pessoal e coletiva.

A crítica da literatura brasileira contemporânea ressalta 
insistentemente o traço da presentificação (Resende, 2007) 
na produção atual, visível no imediatismo de seu próprio 
processo criativo e na ansiedade de articular e de intervir

Admin
Highlight

Admin
Underline

Admin
Underline

Admin
Underline

Admin
Underline

Admin
Highlight

Admin
Underline



sobre uma realidade presente conturbadaJNão se deve con. 
fundir, entretanto, esse traço com a busca modernista por 
um presente de novidade e inovação, que certamente lòi 
um mote importante da literatura utópica, visando a arran- 
car q futuro .gmbàonánQ do presente~pIeno recriado na li
teratura. Mas, para os escritores e artistas deste início de 
século XXI. o presente só é experimentado como um encon- 
tro falho, um “ainda não” ou um “já  era”, tal como o for
mulou Lyotard (1988, p. 104), para quem o sublime pós-mo- 
demo ganhou o sentido de um posicionamento existencial 
diante dessa impossibilidade. Ao exigir o presente e lançar 
mão da “agoridade” do presente estético, Lyotard viu na 
arte e na literatura uma potência que, em vez de se abrir 
como a moderna promessa de uma utopia radical no hori
zonte da história, se faz presente no instante da experiên
cia afetiva como pura possibilidade de mudança na relação 
entre o sujeito e sua realidade e, simultaneamente, como 
ameaça de que nada vai acontecer. Se o presente moder- 
nista oferecia um caminho para a realização de um tempo 
qualitativo, que se comunicava com a história de maneira 
redentora, o presente contemporâneo é a quebra da coluna 
vertebral da história e já  não pode oferecer nem repouso, 
nem conciliação. Visto desse ponto, o desafio contempo
râneo consiste em dar respostas a um anacronismo ainda 
tributário de esperanças que lhe chegam tanto do passado 
perdido quanto do futuro utópico. Agir conforme essacon- 
dição demanda um questionamento da consciência histó- 
nca radicalmente diferente do que se apresentava para as 
gerações passadas como, por exemplo, o otimismo desen- 
volvimentista da década de 1950 ou o ceticismo pós-moder- 
no da de 1980. 0  passado apenas se presentifica enquanto 
perdido, oferecendo como testemunho seus índices desco
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nexos, matéria-prima de uma pulsão arquivista de recolhê- 
lo e reconstruí-lo literariamente. Enquanto isso, o futuro só 
adquire sentido por intermédio de uma ação intempestiva 
capaz de lidar com a ausência de promessas redentoras ou 
übmdoras.

Assim, na insistência do presente temporal em vários es
critores da geração mais recente, há certamente uma preo- 
cupação pela criação de sua própria presença, tanto no sen
tido temporal mais superficial de tomar-se a J ‘ficção do 
momento” quanto no sentido mais enfático de impor sua 
presença performativa. Questiona-se. assim, a eficiência es
tilística da literatura, seu impacto sobre determinadarea- 
lidade social e sua relação de responsabilidade ou solida
riedade com os problemas sociais e culturais de seu tempo. 
Entretanto, percebe-se a intuição de uma dificuldade, de 
algo que os impede de intervir e recuperar a aliança com o 
momento e que reformula o desafio do imediato tanto na 
criação quanto na divulgação da obra e no impacto no con
tato com o leitor.

As novas tecnologias oferecem caminhos inéditos para 
esses esforços, de maneira particular, com os blogs, que fa- 
cilitam a divulgação dos textos, driblando os mecanismos 
do mercado tradicional do livro, bem como o escrutínio e 
o processo seletivo das editoras. Com essas novas platafor
mas de visibilidade da escrita surgiu um inédito espaço de
mocrático e foram criadas condições para um debate mais 
imediato em tomo de novas propostas de escrita. Existem 
casos de escritores que iniciaram seus experimentos aí e 
só depois foram integrados às editoras, como, por exem
plo, Ana Maria Gonçalves (Ao lado e à margem do que sentes 
por mim, 2002), Ana Paula Maia (Entre rinhas de cachorro e por
cos abatidos, 2009), Daniel Galera (Dentes guardados, 2001) e



Clarah Averbuck (Mtújuma de pinball, 2002). Segundo depoi
mento da Averbuck, o blog "BrazileiraIPreta” serviu para 
divulgar seu primeiro livro, Máquina de pinball, escrito an- 
teriorm ente. Contudo, é preciso reconhecer que a escrita 
em blog não oferece uma concorrência real ao m ercado, e 
que a publicação de rom ances online continua sendo um 
fenôm eno minoritário e m arginal. Outra tendência clara é 
a abertura do mercado im presso em  função do baratea

mento dos custos de produção do livro, o que possibilita, 
hoje, a estreia de muitos escritores em  pequenas editoras 
autofmanciadas, embora a divulgação nas livrarias conti

nue a ser o principal obstáculo. Entretanto, mais interes
sante é focar as consequências dessa urgência sobre as 

formas e os gêneros literários entre os escritores do mo
mento. Certamente poderemos apontar a popularidade das 
formas ultracurtas de minicontos e das estruturas comple

xas e fragmentajdas como um sintom a, mas tam bém  o hi
bridismo crescente entre a escrita literária e a não literá
ria, seja jornalística e pública, seja pessoal e íntima. De 
modo geral, percebe-se, nos escritores da geração mais re
cente, a intuição^dejuma impossibilidade, algo que estaria 
impedindo-os de intervir e recuperar a aliança com a atua
lidade e que coloca o desafio de reinventar as formas his
tóricas do realismo literário numa literatura que lida com 
os problemas do país e que expõe as questões mais vulne
ráveis do crime, da violência, da corrupção e da miséria. 
Aqui, os efeitos de “presença” se alíajrTã"um  sentido es
pecífico de experiência^ u ^  estética buscada 
numa. lingua^em,,e,,Qu.m estilo mais en fá tíco sT n ò s efeitos 
contundentes de diversas técnicas não representativas de 
apropriação dessa realidade. O uso das fõrmas^breves, a 
adaptação de uma linguagem curta e fragm entária e o na*
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moro com a crônica são apenas algumas expressões da ur
gência de falar sobre e com o “real”.

Essa demanda de presença é um traço que, para alguns
— Marcelino Freire, Luiz Ruffato, Marçal Aquino, Nelson 
de Oliveira, Fernando Bonassi, entre outros —, se eviden
cia na perspectiva de uma reinvenção do realismo, à pro
cura de um impacto numa determinada realidade social, 
ou na busca de se refazer a relação de responsabilidade e 
solidariedade com os problemas sociais e culturais de seu 
tempo. Para outros — Rubens Figueiredo, Adriana Lisboa, 
Michel Laub e João Anzanello Carrascoza — , evocar e lidar 
com a presença toma-se sinônimode conscifnciãsübjetiva 
e de uma aproximação literária ao mais cotidiano, autobío- 
gráfTrnrtrffiãT,'o estofo material da vida ordinária em seus 
detalhes mínimos. Entre essas duas vertentes parece haver, 
segundo alguns críticos, uma polarização constante (Lopes, 
2007) que vem sendo inclusive aproveitada pela imprensa 
como um modo de apresentar a produçào contemporânea 
por intermédio do contraste entre duas estéticas literárias. 
De um lado, haveria a brutalidade do realismo marginal, 
que assume seu desgarramento contemporâneo, e, de ou- 
tro, a graça dos universos íntimos e sensíveis, que apostam 
na procura da epifania e na pequena história inspirada 
pelo mais dia, menos dia de cada um. Contudo, essa pare
ce ser ainda uma divisão redutora, uma reminiscência da 
divisão tradicional que opunha a ficção “neonaturalista” à 
“psicológica” e “existencial”. A literatura que hoje trata dos 
problemas sociais não exclui a dimensão pessoal e íntima, 
privilegiando apenas a realidade exterior; o escritor que 
opta por ressaltar a experiência subjetiva não ignora a tur
bulência do contexto social e histórico. Entre esses extre
mos, que tal enfoque crítico tende a sublinhar, existe um



vasto campo diferenciado que se encontra também através- 
sado por uma outra polarização problemática: de um lado 
aqueles que enveredam por experiências de linguagem e 
estilo (os “chatos e herméticos”), e, de outro, aqueles que 
se voltam para as narrativas tradicionais em benefício do 
entretenimento e da “história bem  contada”. Assim, por 
exemplo, as fronteiras foram definidas na polemica entre 
Felipe Pena e Adriana Lisboa no blog de “Prosa e Verso” do 
jornal 0 Globo em outubro de 2008. Durante um dos últi
mos cursos proferidos por Roland Barthes no Collège de 
France, em 1978, o tema discutido era esse “m eio” que dri
bla os binarismos entre sujeito e objeto, entre sentimento 
e razão e entre confissão e representação, denominado por 
ele 0  neutro (Barthes, 2003). Para Barthes, o 0  neutro é  pre- 
cisamente o lugar da escrita literaria, nem  o reflexo repre
sentativo do mundo exterior nem a expressão íntima do in
terior subjetivo, mas “uma reiaçao j usta com o presente, 
atento e não arrogante” (p. 171), ou um “estar no mundo” 
que desafia a confusão entre moderno, no sentido tempo
ral e reivindicativo, e presente, no sentido de criar presen
ça pela literatura. Talvez seja uma maneira abstrata demais 
de dizer que a ficção contemporânea não pode ser enten
dida de modo satisfatório na clave da volta ao engajamen
to realista com os problemas sociais, nem  na clave do re
tomo da intimidade do autobiográfico, pois, nos melhores 
casos, os dois caminhos convivem e se entrelaçam de modo 
paradoxal e fértil.

Mesmo abrindo mão dos conceitos tradicionais da his* 
tória, tais como desenvolvimento e continuidade, na defi
nição do que vem a ser a literatura contemporânea pode 
ser proveitoso discutir os recortes temporais por meio dos 
quais ela vem sendo abordada, pois a questão de época e
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de geração insiste e produz ainda leituras sugestivas para 
entender a ficção produzida num determinado momento. 
Uma das soluções mais frequentes é eleger uma década 
como definidora de cada geração, o que já  criou definições 
bastante reconhecidas que fazem de 1970 a década de con- 
tistas urbanos^ de 1980 adécadada literatura pós-moderna 
no Brasil e de 1990 a geração de “transgressores”, num 
tempo determinado pela escrita, de computador e pela tem
poralidade imediata da Internet. A “Geração 00”, por sua 
vez,, ainda não ganhou um perfil claro, e nenhum grupo se 
identificou para escrever o manifesto e levantar sua ban
deira de geração. Para Flávio Carneiro, por exemplo,

(...) o traço marcante da prosa brasileira deste início de mi
lênio, num processo que, como vimos, começou a se defla
grar nos anos 80, tomando-se mais denso nos 90, é o da 
convivência pacífica dos mais diversos estilos. (2005, p. 33)

ítalo Moriconi destaca a importância do suporte da Inter
net e a ausência de modelos canônicos:

Às vezes, nem existem referências literárias, a inspiração 
pode estar vindo do próprio umbigo do escritor, como no 
caso dos blogueiros. Mas num ponto eles concordam: não 
há mais espaço para uma nova Clarice Lispector ou um 
novo Guimarães Rosa. Essa cobrança por um novo cânone, 
que normalmente parte dos próprios críticos, é por eles 
condenada. (Moriconi, 2004)

Também a pesquisadora e crítica literária Beatriz Resende 
(2007) definiu a nova geração por sua multiplicidade e he
terogeneidade tolerante, alegando que o século XXI se ini
ciou com amostras de uma grande dispersão de temas e 
estilos em convivência múltipla, sem a imposição de ne- | 
nhuma tendência clara. Os exemplos principais dessa to- í
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lerância estariam contidos nas antologias de contos edita- 
das por Nelson de Oliveira (2001 e 2003), Luiz Ruffato (2004 

e 2005) e ítalo Moriconi (2001), na virada do século, alavan- 
cas para uma série de novos escritores que hoje conquis- 
taram seu espaço próprio no mercado e diante da crítica, 
Talvez a impressão de diversidade venha da proliferação de 
novos nomes de escritores, cuja aparição muitas vezes £re- 
matura expressa a increrrientação do nosso mercado edi
torial. O Plano Real e a estabilidade econôm ica do país pro
piciaram, na última década, um aum ento considerável na 
venda de livros; novas livrarias abriram , as feiras de livros 
se converteram em megaeventos, e, principalm ente, surgiu 
uma variedade de pequenas editoras que souberam apro
veitar 0  barateamento tecnológico do custo de produção 
investindo em novos nomes e oferecendo espaço a autores 
de primeira viagem em edições relativam ente baratas. 
Com revistas literárias como Ficções (Rio de Janeiro), Inimigo 
Rumor (Rio de Janeiro/São Paulo) e Rascunho (Paraná), uma 
opção variada de outras publicações virtuais e as revistas 
culturais mais comerciais como Cult, Trip e Bravo, abriram- 
se opções flexíveis de publicação e crítica, assumindo-se 
parte da função de divulgação antes garantida pelos suple
mentos literários, hoje muito prejudicados pela crise dos 
jornais. Com as feiras de livros nacionais e os festivais lite
rários seguindo 0  modelo com ercialm ente bem-sucedido 
da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), que abriu 
caminho para a Festa Literária Internacional de Porto de 
Galinhas (Fliporto), Passo Fundo, Porto Alegre e Fórum das 
Letras de Ouro Preto, entre muitos outros eventos. Segun
do 0  portal do Plano Nacional do Livro e Leitura — http:// 
www.pnll.gov.br/ — , foram realizadas, em 2008 , mais de 
200 atividades de promoção da leitura. ‘

http://www.pnll.gov.br/


Assim, a atenção em tom o da pessoa do escritor cres
ceu, e a figura espetacular do “autor” tanto quanto o obje- 
to livro ganharam maior espaço na mídia — o que não 
coincide com o ganho de leitores efetivos; tomou-se chique 
ser autor, e nada incomum ganhar espaço na mídia mes
mo antes dejm blicar o primeiro livro. Outra novidade a ser 
notada é a dos jprogramas literários de televisão que repre
sentam uma fatia interessante na programação cultural 
dos novos canais de TV a cabo. Dessa perspectiva, a impres
são de falta de homogeneidade entre os estreantes desta 
década, da “Geração 00”, talvez seja uma consequência da 
abertura do mercado editorial, que acabou por criar uma 
relva densa de muitos novos títulos com poucos nomes de 
destaque e liderança. O número de escritores estreantes, a 
partir da década de 1990, é muito maior do que na década 
de 1970 e não para de crescer. Um magro volume de con- 
tos às vezes basta para converter o aspirante em escritor 
de qualidade, até o contrário ser comprovado. E, embora 
muitos desapareçam com a mesma facilidade com que des
pontam, o talento literário parece ter, hoje, mais chance de 
ser identificado pelo garimpo das editoras comerciais.
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Capítulo 1

Breve mapeamento das últimas gerações

A seguinte apresentação não é guiada pela preocupação 
de caracterizar uma geração, mas procurará trazer para a 
discussão um repertório de escritores e de obras que ilu
minam cortes e continuidades na ficcão brasileira, possi
bilitando mapear temas e opções estilísticas e formais que 
se apresentam nas escritas dos autores contemporâneos. 
Evidentemente, as escolhas não serão determinadas pelos 
valores de que se vale o mercado literário, pelas estatísti
cas de venda ou prêmios, ainda que estes representem me
canismos eficientes de canonização e de marketing. A tenta
tiva aqui será flagrar o que acontece de significativo na 
ficção brasileira atual, de maneira a enxergar as continui
dades e, principalmente, as rupturas produzidas pelos es- 
critores contemporâneos. Alguns são autores que atingem 
uma boa fatia de público, cujos livros vendem bem, outros 
são mascotes dos críticos e ainda almejam o sucesso de 
mercado; nem todos são jovens, pois o que interessa são 
os autores cuja produção, de algum modo, caracterize esse 
momento, o que não pressupõe a juventude como critério. 
Finalmente, também será discutido o que significa, nos 
tempos pós-coloniais e globalizados, o adjetivo “brasileiro". 
Ainda existem traços que configurariam uma identidade 
nacional na literatura brasileira contemporânea? E, em 
caso afirmativo, que papel teria essa questão nas propos
tas dos escritores mais recentes? Há quinze anos, Heloisa 
Buarque de Hollanda anunciava o encerramento do ciclo 
nacional na literatura brasileira, em favor de um interesse 
crescente pela realidade urbana e de urna perspectiva in-



temacional globalizada que, já  na década de 1980, come

çava a ampliar as fronteiras e permitir aos escritores tratar 
de questões de fronteira e de espaço, sem a camisa de 
força das determinações de identidade nacional. Para He

loísa Buarque de Hollanda, a principal tendência da lTtêra. 
tura das últimas décadas do século XX podia ser vista no 
modo co mo . esta se apropriava do cenário urbano e, es
pecialmente, das grandes cidades. As novas metrópoles bra
sileiras tornavam-se palco para uma série de narradores 
que decidiam assumir um franco compromisso com a rea
lidade social, tendo, como foco preferencial, as consequên
cias inumanas da miséria humana, do crime e da violência. 
O grande romance nacional, cunhado no modelo de Eu- 
clides da Cunha eJpãQuGuimarães Rosa, perdia posição, 
assim como as narrativas intimistas e de introspecção psi
cológica que tinham em Lúcio Cardoso e Clarice Lispector 
seus paradigmas, embora sem desaparecer por completo. 
Seguindo a perspectiva de Heloisa Buarque de Hollanda, 
o surgimento incisivo de uma literatura urbana desenha os 
contornos de uma ficção contemporânea que estaria em 
sintonia com o conturbado desenvolvimento demográfico 
do país. Em cinquenta anos, o Brasil deixou de ser um país 
rural para se tomar um país que, apesar de sua extensão, 
concentra quase 80% da população em  áreas urbanas e nas 
grandes cidades. Vista assim, a década de 1960 marca o 
início de uma prosa urbana arraigada na realidade social 
das grandes cidades e que, durante a década de 1970, en
contra sua opção criativa no conto curto. Os anos 70 se 
impõem sobre os escritores com a demanda de encontrar 
uma expressão estética que pudesse responder à situação 
política e social do regime autoritário. É esta responsabili
dade social que se transforma numa procura de inovação



da linguagem e de alternativas estilísticas às formas do 
realismo histórico.

Segundo a visão do crítico e autor Silviano Santiago 
(2002, p. 14), o escritor brasileiro enfrentou, durante os 
anos posteriores ao golpe de 1964, uma escolha estilística ( 
fundamental. Após o s  picos criativos da década de 19500 )  
a realização das mais altas ambições criativas modernistas 
na obra de Guimarães Rosa, bem como a derrota da utopia 
de uma modernização racional encamada pelo movimento \¡ 
concrgíisía —, o escritor brasileiro ou seguia a corrente la- 
tino-americana em direção a urna literatura mágico-realista^ 
e alegórica ou retornava aos problemas estilísticos não 
resolvidos pelo realismo social, como os que haviam sido 
problematizados nos romances da década de 1930, em par
ticular pelos regionalistas do Nordeste, José Lins do Regó, 
Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz e Jorge Amado. Como 
denominador comum às duas vertentes havia, segundo 
Santiago, o compromisso temático com uma crítica social e 
política contra qualquer tipo de autoritarismo. Não apenas 
resultado de um governo antidemocrático, mas em conse
quência da promoção de uma sociedade industrial avança
da, do liberalismo globalizado sob os princípios do capita
lismo selvagem como norma para o progresso da nação e 
do bem-estar dos cidadãos. Dessa fornia, a literatura que se
guia a chamada revolução de 1964 se caracterizava, segun- 
do Santiago, por seu compromisso com a realidade social e 
política, até mesmo quando se expressava em formas fan
tásticas ou alegóricas, como nos romances de José J. Veiga,
A hora àoTrunmantes (1966), A máquina extraviada (1968) e ¡j 
Sombras dos reis barbudos (1972), os contos de Seminário dos jj 
ratos (1977), de Lygia Fagundes Telles, ou Ivan Ângelo com 
o romance A festa (1976). Ignorada foi a dramatização das



grandes questões universais e utópicas, assim como os te
mas nacionais clássicos. Também foram abandonadas as 
discussões críticas do otimismo futurista e as demandas 
de uma modernização necessária, formuladas pelo projeto 
modernista dos anos 20. Mais uma vez, confirmava-se a 
opção histórica da literatura pelo realismo, e, embora pro- 
curando novas TormãsTã~prosa pós^õlpê~dã^décadas de 
1960 e 1970 será marcada pela vocação política. Vale a pena 
iniciar a discussão com uma breve reflexão sobre a década 
de 1970, uma vez que são os traços da literatura desse mo
mento que apontam para a compreensão da virada de sécu
lo, em alguns casos, por meio de um processo de canoniza
ção diante do qual os escritores mais recentes se formulam. 
Não basta, entretanto, descrever a geração de 1970 como li
gada a um novo realismo urbano, embwraTtenha sido uma 
característica dos contistas e dos adeptos do romance-repor- 
tagem. Silviano Santiago sublinha, no ensaio “Prosa literá
ria atual no Brasil”, de 1984. a “anarquia formal” dessa ge
ração que, apesar do engajamento, permitia uma inovação 
de opções estilísticas. Santiago sublinha a emergência de 
uma narrativa autobiográfica que possibilita a desconfían- 
ça diante “da compreensão da história pela globalização” 
(Santiago, 2002, p. 37) e que expressa a opção subjetiva por 
soluções políticas mais radicais. Para Santiago, surge, as
sim, uma genealogia entre o texto modernista e o memo- 
rialismo, abordando a família e o clã, enquanto os jovens 
mais politizados encontram no escopo autobiográfico ex
pressão mais P£oj3lcia_ajimiji2w
dúvida, identifica-se a vertente autobiográfica e memoria

lista também na literatura contemporânea, agora não mais 
enquanto decisãa existenciaL diante de opções de vida sob 

o regime autoritário,_mas na procura por modos de existen-



cia numa democracia economicamente globalizada mais es
tável, porém ainda incapaz de criar soluções para seus gra
ves problemas sociais. A.literatura autobiográfica da déca
da de 1970 foi profundamente marcada pelo memonalismo 
de Pedro Nava e por sua obra monumental em seis volumes
— Baú de ossos, Chão de ferro, Balão cativo. Beira-mar, Galo das 
trevas, 0  círio perfeito (Nava, 1998-2006) —, mas também foi 
o lugar de revisão das posturas do engajamento político, 
numa ficção cujos temas se relacionam diretamente à re
sistência e à luta armada contra o regime repressivo. Por 
exemplo, 0  que é isso, companheiro? (1979), de Fernando Ga- 
beira; Feliz ano velho (1982), de Marcelo Rubens Paiva; Com 
licença, eu vou à luta (1983), de Eliane Maciel; Tanto faz (1983), 
de Reinaldo Moraes; Em câmera lenta (1977), de ítenato Tapa
jós; A rebelião dos mortos (1977), de Luiz Fernando Emediato; 
Cadeia para os mortos (1977), de Rodolfo Konder; Reflexos do 
baile (1976), de Antonio Callado; A casa de vidro (1979), de 
Ivan Ângelo; 0  calor das coisas (1980), de Nélida Pinon; e 
Os carbonários (1981), de Alfredo Sirkis. Ainda em 1999 saiu 
um depoimento nessa linha no Memórias do esquecimento, de 
Flávio Tavares (2005).

Outra tendência das novas formas de realismo se reve
lou, naquelêmomento, na opção pelo hibridismo entre for
mas literárias e não literárias como, por exemplo, o roman- 
ce-reportagem, forma de realismo documentário inspirado 
no jornalismo e no new journalism americano, ou, ainda, o 
romance-ensaio, que permite um entrecruzamento impor
tante entre criação e crítica literária, como no romance Em 
liberdade (1981), de Silviano Santiago. No seu influente li
vro Literatura e vida literária, de 1985, a crítica e ensaísta Flo- 
ra Süssekind batizou essa produção de literatura verdade^e 
mostrou como a aproximação entre reportagem/crônica



jornalística, romance e conto era uma resposta direta aos 
censores que entraram nas redações dos jornais em i 95g 
logo após o Al-5. Os escritores, muitos deles também j0r 
nalistas, incluíam no romance, sob forma ficcional, a notí
cia reprimida e censurada, privilegiando as relações perj. 
gosas entre policiais corruptos e o mundo dos esquadrões 
da morte, assim como a relação entre a repressão do cri- 
minoso comum e o combate à resistência política. Os títu
los mais famosos eram A infância dos mortos (1977) e Lúeio 
Flávio -  Passageiro da agonia, de José Louzeiro; Violência e re
pressão (1978), de Persival de Souza; e A república dos assassi
nos (1976), de Aguinaldo Silva. No mapeamento de Süsse- 
kind, a literatura verdade é colocada em contraste com uma 
outra grande vertente que ela denomina literatura do eu, ao 
identificar uma grande parte dos poetas da época, a cha
mada “Geração Mimeógrafo” (Chacal, Cacaso, Chico Alvim, 
Paulo Leminski e Ana Cristina César), mas também é a con
tinuidade de uma prosa mais existencial e intimista, re

presentada pela Clarice Lispector de A paixão segundo G. H„ 
de 1964, ao Água viva, de 1973. Clarice morreu em 1977, 
rdas foi üma forte presen^Tpara os escritores que se ini* 
ciaram na década de 1970, assim como os poetas mestres 
Carlos Drummond de Andrade e Toão Cabral de Melo Neto 
continuaram sendo as referências principais. Há ainda, nes
ses anos, alguns projetos solitários de grande sofisticação, 
voltados para um trabalho experimental de linguagem, co
mo o caso de Raduan Nassar com Lavoura arcaica, de 1975. 
e Um copo de cólera, de 1978, e Osman Lins com Avalovara< 
de 1973, que passaram pela década e deixaram uma heran
ça de importância ainda reconhecida.

Com a abertura política, e durante o processo de retor- 

no à democracia, surge uma escrita mais psicológica que
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configura uma subjetividade em crise, como ocorre, por 
exemplo, em Zero, de Ignácio de Loyola Brandão, de 1974, 
em Reflexos do baile, de Antonio Callado, de 1976, e no Cabe
ça de papel, de 1977, do jornalista Paulo Francis. Nesse mes
mo impulso, o lastro subjetivo se aprofunda nos contos de 
Caio Femando Abreu, em Morangos mojados, de 1982, por 
intermédio de situações cotidianas em que questões de se
xualidade e de opção de vida vêm absorver as resistências 
contra a violência de um sistema autoritário.

Mas a principal inovação literária foi a prosa que Alfredo 
Bosi (1975) batizou de brutalismo. iniciada por Rubem Fon- 
seca, em 1963, com a antologia de contos Os prisioneiros. 
Inspirado no neorrealismo americano de Truman Capote e 
no romance policial de Dashiell Hammett, o brutalismo ca- 
racterizava-se, temáticamente, pelas descrições e recriações 
da violência social entre bandidos, prostitutas, policiais 
corruptos e mendigos. Seu universo preferencial era o ^ a  
realidade marginal, por onde perambulava o delinquente 
da grande cTdade, mas também revelava a dimensão mais 
sombria e cínica da alta sociedade. Sem abrir mão do com- 
proirilsso" literário, Fonseca criou um estilo próprio -V- en- 

ito, direto, comunicativo^—, voltado para o submundo
carioca, apropriando-se não apenas de suas histórias e tra
gédias, mas, também, de uma linguagem coloquial que re
sultava inovadora pelo seu particular “realismo cruel". Ou
tros escritores, como Ignário de Loyoja Brandão, Roberto 
Dnimmond e, mais tarde, Sérgio SanfAnna, Caio Feman- 
dn j^hrpn p jnãQ Gilberto Noll. seguiam os passos de Fonse
ca e de seu companheiro e precursor, o paranaense Dalton 
Xcgvisan. desnudando uma “crueza humana” até então iné
dita na literatura brasileira. Além de constituir um elemen- 
to realista na literatura urbana, a exploração da violência



e da realidade do crime alavancava a procura de renovaçào 
da prosa nacional. A cidade, sobretudo a vida marginal nos 
bas-fonds, oferecia uma nova e instigante paisagem para a 
revitalização do realismo literário, enquanto a violência 
por sua extrema irrepresentabilidade, desafiava os esforços 
poéticos dos escritores. Surgiu uma nova imagem literária 
da realidade social brasileira que, embora acompanhando 
as mudanças socioculturais, já  não conseguia refletir a ci
dade como condição radicalmente nova para a experiência 
histórica. Na prosa de Fonseca, a cidade não mais se ofere
cia como universo regido pela justiça ou pela racionalida
de do espaço público, mas como realidade dividida, na qual 
a cisão simbólica, que antes se registrava entre “campo” e 
“cidade”, agora se delineava entre a “cidade oficial” e a “ci
dade marginal” como analisado por Zuenir Ventura no seu 
livro, Cidade partida, sobre o crime organizado e o desen
volvimento urbano no Rio de Janeiro de 1994. Vale notar 
que Fonseca soube retomar o material dos dramas cotidia
nos da crônica urbana brasileira que vem desde Machado 
de A ssireTim ajjarreto, passando por João do Rio até Nel
son Rodrigues, João Antônio e Antônio Fraga. Fonseca re
novou a prosa brasileira com uma economia narrativa nun
ca antes vista, que marcaria as premissas da reformulação 
do realismo, cujo sucesso de público e de crítica consoli
dou um novo cânone para a literatura urbana brasileira.

0 Pos-modernismo

Com a democratização, em meados da década de 1980, o 
processo literário encontrou novos rumos. Os críticos brasi
leiros falam desse período como a década da literatura 
“pós-modema”; sua condição principal residiria no desen
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volvimento de uma economia de mercado que integrou as 
editoras e profissionalizou a prática do escritor nacional. 
Um novo critério de qualidade surge, resultando em ro
mances que combinam as qualidades debest sellers comas’ 
narrativas épicas clássicas, retomando aos clássicos mitos 
de fundação, como em Tocaia grande (1984), de Jorge Ama
do, e em Viva o povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro. 
Apesar de representar um retomo aos temas tradicionais 
da fundação da nação, da história brasileira e do desenvol
vimento de uma identidade cultural, esses romances repre
sentam, ao mesmo tempo, uma reescrita da memória na
cional da perspectiva de uma historiografia metaficcional 
pós-modema, valendo-se frequentemente da irreverência 
nesse trabalho. Um bom exemplo é o romance de Ana Mi
randa, Boca do Inferno (1989), que obteve grande sucesso de 
público, mesmo sendo um romance de estreia. Trata-se de 
uma ficcionalização da vida do poeta barroco Gregório de 
Matos combinada a um complexo enredo policial, no estilo 
do romance de Umberto Eco, 0 nome da rosa, de 1983, no 
qual uma vasta documentação histórica embasa uma nar
rativa satírica que flerta abertamente com o grande pú
blico leitor. Mais tarde, Ana Miranda tenta repetir a fór
mula de sucesso em romances como 0 retrato do rei (1991), 
sobre a Guerra dos Emboabas, A última quimera (1995), so
bre Augusto dos Anjos, e Desmundo (1996), que narra a his
tória das mulheres órfãs, enviadas ao Brasil para se casar 
com os colonos portugueses. Mas em nenhum desses livros 
a autora consegue chegar aos resultados obtidos com seu 
romance de estreia. É característico dessa forma de revi
sionismo histórico do Brasil, via ficção anacrônica, que o 
conteúdo histórico se tome alegoria da realidade nacional 
modema. Com uma linguagem eficiente e muitas vezes

29



inspirada em gêneros populares, como o suspense policiai 
ou o romance detetivesco, as referências históricas são me- 
tabolizadas de modo a possibilitar novas hipóteses inter
pretativas. Um bom exemplo é o romance Agosto, grande 
sucesso de Rubem Fonseca, de 1990, que conta a história 
do atentado contra Lacerda e o suicídio de Getúlio Vargas 
sem romper a coerência dos fatos reais, mas inserindo-os 
num enredo policial que não deixa nada a desejar aos fãs 
de Georges Simenon e de outros clássicos desse gênero, 
Com frequência, o leitor, o tradutor ou o crítico surgem 
nessas histórias como verdadeiros detetives entre manus
critos apócrifos e pistas de erudição, como ocorre no ro- 
mance-revelação de Isaías Pessotti, de 1993, Aqueles cães 
malditos deArquelau, em que um grupo de pesquisadores ita
lianos procura o misterioso Bispo Vermelho, autor de um 
tratado sobre Eurípides, em meio a um enredo generoso, 
que dispensa conhecimento e inteligência. Mais tarde, em 
1995, Pessotti repetiu o sucesso com 0  manuscrito de Me- 
diavilla e A luo de verdade de 1997. Trata-se de literatura so
bre literatura, ficção.que discute sua própria construção e 
reflete sobre como tais mecanismos afetam a percepção do 
mundo que se costuma reconhecer como real. A grande re
ferência para essa narrativa metarreflexiva foi a obra de 
Jorge Luis Borges, principalmente seus textos da década de 
1940, tardiamente descobertos, que somente a partir das 
décadas de 1970 e 1980 mostrou-se determ inante na re
novação da narrativa. Ainda hoje percebemos a influência 
da sua engenhosa metarreflexão literária nas obras do ar
gentino Ricardo Piglia, do chileno Roberto Bolaño e do es
panhol Enrique Vila-Matas. Ao longo da década de 1980, o 
elemento mais utilizado para identificar essa vertente pós- 
moderna era a combinação híbrida entre alta e baixa litera*
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tura, propiciada pelo novo diálogo entre a literatura, a cul
tura popular e a cultura de massa, ou a mescla entre os gé
neros de ficção e as formas da não ficção, como a biografía, 
a historia e o ensaio.

Todavia, a principal dimensão híbrida, na prosa da dé
cada de 1980, é resultado da interação entre a literatura e 
outros meios de comunicação, principalmente meios vi
suais, como fotografia, cinema, publicidade, vídeo e a pro
dução da mídia em geral. Conforme observa Flora Süsse- 
kind, no ensaio “Ficção 80: dobradiças & vitrines”, de 1986 
(in Süssekind, 1993), a ficção da década de 1980 se conver
te numa espécie de multimídia, ou eventual metamídia, na 
qual a espetacularização da sociedade midiática contempo
ránea no Brasil encontra sua expressão e questionamento. 
Mas a definição do pós-modemo depende, principalmente, 
de urna nova posição do sujeito marcada pela expressão li
terária de uma individualidade desprovida de conteúdo psi
cológico, sem profundidade e sem projeto. A aparição da 
obra de João Gilberto Noll, em 1980, com a coleção de con
tos 0 cego e a dançarina, ainda sob influência de Clarice Lis- 
pector e da discussão existencial, tomou-se o melhor exem
plo dessa nova expressão. Süssekind mostra, no ensaio de 
1986, de que maneira, no conto “Marilyn no inferno”, o lei
tor entra num mundo ficcional no qual os personagens são 
incapazes de distinguir entre a realidade e a fantasia ou 
entre a experiência pessoal e o mundo onírico dos delírios 
produzidos pelos meios de comunicação. Ao mesmo tem
po, uma nova perspectiva visual é aberta na narrativa por 
meio do uso de técnicas do cinema — flash, mudança de 
foco, cortes, contrastes, elipses no tempo e ritmo acelera
do —, que arrastam o narrador em movimentos continua
mente estilhaçados, refletidos nas vitrines e nas imagens
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cinematográficas, criando, assim, uma atmosfera sem i¡. 
mites nítidos entre a realidade e as projeções fantasmagó- 
ricas. Mais tarde, nos romances A fúria do corpo (1981), Ban
doleiros (1985), Hotel Atlântico (1989), Rastos do verão (1990), 
O quieto animal da esquina (1991), Harmada (1993) até o A céu 
aberto (1996), Noll cumpre uma trajetória que o identifica, 
inicialmente, como o intérprete mais original do senti
mento pós-modemo de perda de sentido e de referência. 
Sua narrativa se move sem um centro, não ancorada num 
narrador autoconsciente; seus personagens se encontram 
em processo de esvaziamento de projetos e de personali
dade, em crise de identidade nacional, social e sexual, mas 
sempre à deriva e à procura de pequenas e perversas reali
zações do desejo. Acontecimentos violentos interrompem 
seus trajetos de modo enigmático e deixam o corpo em es
tado de ferida e num arriscado percurso de vulnerabilidade 
e exposição. Sempre em movimento, perambulando numa 
geografia incerta, o movimento narrativo de Noll é a via
gem numa paisagem obtusa em que fronteiras são aboli
das, e dimensões temporais e espaciais são questionadas 
por trajetos errantes que cruzam um território sem claras 
definições, produzindo um movimento hesitante em dire
ção a Porto Alegre, a cidade que, do romance Hotel Atlântico 
(1989) a Lorde, simboliza a origem, o lar e a identidade que 
nunca são retomados.

Outro exemplo de um sentim ento sem elhante estava 
presente no best seller de Silviano Santiago, Stella Manhat

tan, de 1985, que narra a história dos imigrantes brasilei
ros em Nova York e no qual a questão política se mescla 

a um questionamento das identidades sexuais entre tra
vestis e homossexuais. Aqui, a identidade individual pare
ce substituída pela autoencenação, pela pose, pelo exibi'



cionismo e pela teatralidade do indivíduo. O personagem 
central, Eduardo da Costa e Silva, muda-se para a ilha de 
Manhattan, em Nova York, durante a ditadura militar, sain
do de casa quando o pai o descobre homossexual. Seu exí
lio é afetivo, e a trama do romance se costura pelo mer
gulho em universos marginais de exilados, nos quais a 
necessidade de uma política do corpo se coloca em relação 
polêmica com as demandas políticas da realidade históri
ca, numa experiência limítrofe de exílio, deixando a im
pressão de perda tanto da referência íntima quanto da rea
lidade referencial objetiva. A perda de determinação e de 
rumo dos personagens é uma característica que a prosa da 
década de 1990 iria prolongar, em narrativas que oferecem 
o indivíduo como um tipo de fantoche, envolvido em situa
ções que flertam com o inumano; jogos complexos de um 
destino que opera além de sua compreensão e controle. 
Personagens dessubjetivados são levados por forças desco
nhecidas da fatalidade ou da coincidência, o que resulta 
num profundo questionamento existencial, assim como 
acontece no romance de Chico Buarque de Hollanda, Estor
vo (1991), e mais tarde em Benjamin (1995), ou em Um táxi 
para Viena d ’Áustria (1991), de Antônio Torres, como tam
bém em Ana em Veneza, de 1994. Neste último, João Tre- 
visan experimenta uma narrativa histórica que joga com 
questões de identidade nacional e cultural, colocadas em 
cena nas conversas entre Julia Mann, mãe dos escritores 
Heinrich e Thomas, a escrava negra Ana e o compositor 
brasileiro Alberto Nepomuceno, durante um período de 
férias em Veneza, no fim do século XIX, numa espécie de 
alegoria de fim de século.

Outro grande autor, cujo nome se afirma na década de 
1980 e que consolidou sua presença no nosso contexto li
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terário na década seguinte, é Sérgio Sant’Anna. Sua ficçà0 
é um questionamento constante da construção da realida- 
de em seus fundamentos ficcionais e dram áticos. Já em 
1977, Sant’Anna publicou um rom ance chamado Simula- 
cros, e esta referência teatral está presente posteriormente 
no romance experimental-dramático A tragédia brasileira 
(1987), na novela A senhorita Simpson (1989) e no seu roman
ce mais recente, Um crime delicado, de 1997. Este último se 
desenvolve num cenário realista, a cidade do Rio de Janei
ro, onde uma história de amor vai se delineando entre um 
autor e uma mulher inválida. Nesse enredo melodramáti
co de voyeurismo e exibicionismo, ninguém  dirige e nin
guém é dirigido, mas todos os personagens parecem impe
lidos pela força estranha da lógica dramática. Da mesma 
perspectiva, deveríamos m encionar um dos autores jovens 
de maior sucesso nos últimos anos, Bernardo Carvalho. Es
creveu seu primeiro livro de contos, Aberraçao, em 1993, e 
nos últimos anos se consolidou como um dos principais es
critores jovens com vários títulos, entre eles: Onze (1995), 
Os bêbados e os sonâmbulos (1996), Teatro: romance (1998), As 
iniciais (1999), Medo de Sade (2000), Nove noites (2002), Mongó
lia (2003) e 0 sol se põe em São Paulo, de 2007. Com extrema 
argúcia, Carvalho cria enredos que têm  a complexidade das 
narrativas policiais, em que os detetives são personagens à 
procura de uma compreensão de sua identidade e, com fre
quência, de sua origem familiar, como em alguns enredos 
do americano Paul Auster, nos quais os personagens circu
lam numa intensa atividade interpretativa, que eles mes
mos redefinem para tentar entender os acontecimentos, 
lendo a vida como se lessem um livro. Assim acontece, p°r 
exemplo, no romance As iniciais, no qual o narrador-escri
tor, um dia, talvez por engano, recebe uma caixinha com



quatro iniciais misteriosas e, durante dez anos, tenta deci
frar sua mensagem. Obcecados pela tarefa de elaborar res
postas, os personagens de Carvalho estão em movimento 
de investigação dos fatos e dos eventos que escreveram 
suas histórias e fornecem pistas que levam à origem fami- 
liar e à identidade, mas sempre numa construção de reali
dade realista apenas em aparência e que, no desenrolar dos 
eventos, vai perdendo verossimilhança e congruência.

Da "Geração 90" à "00 "

Inicialmente, a “Geração 90” foi um golpe publicitário 
muito bem armado. Um grupo heterogêneo de escritores 
conquistou sua identidade geracional em função de uma 
coletânea de contos inéditos, organizada em 2001 pelo ro
mancista Nelson de Oliveira, com o título Geração 90 -  Ma- 
nuscritos de computador. Dois anos depois, em 2003, o autor 
lançou outro volume, agora intitulado Geração 90 -  Os trans
gressores, consolidando esse fenômeno. Olhando mais de 
perto, entretanto, é difícil encontrar semelhanças reais 
entre os participantes. Não encontramos nenhuma nova 
“escola literária”, nenhuma tendência clara que unifique 
todos, e nenhum movimento programático com o qual o 
escritor estreante se identifique. Parece que a característica 
comum é mesmo sua heterogeneidade e a falta de caracte
rística unificadora, a não ser pelo foco temático voltado 
para a sociedade e a cultura contemporâneas, ou para a his
tória mais recente tomada como cenário e contexto.

Embora seja uma geração que não se imagina como tal, 
observa o organizador da coletânea, já  que a mera menção 
de “Geração 90 chega a causar asco”, os títulos dessas duas 
coletâneas sugerem, apesar da diversidade, pelo menos



duas hipóteses sobre a nova geração literária. O primeiro 
volume indica, no seu subtítulo, que a nova tecnologia dp 
computação e as novas formas de comunicação via Inter
net provocaram nessa geração uma preferência pela prosa 
curta, pelo miniconto e pelas formas de escrita mstantâ- 
neas, os flashes e stills fotográficos e outras experiências de 
miniaturização do conto. Este traço rem ete à segunda hi
pótese sustentada pela antologia, sugerindo que a geração 
da década de 1990 retoma o exemplo da geração de 1970, 
que teria produzido o primeiro grande boom  do conto bra
sileiro com autores que hoje podemos chamar de clássicos 
contemporâneos: Dalton Trevisan, Lygia Fagundes Telles, 
Rubem Fonseca, Sérgio Sant’Anna, Roberto Drummond, 
João Antônio, José J. Veiga, Murilo Rubião. Hoje, vários des
tes nomes ainda figuram entre os contistas mais destaca
dos, como Rubem Fonseca — Mandràke, a bíblia e a bengala 
(2005) e Ela e outras mulheres (2006) — e Sérgio Sant’Anna — 
0 voo da madrugada (2003). No entanto, para a tendência 
nova do microconto, as referências serão os autores jovens 
como Fernando Bonassi, Marcelino Freire e Cadão Volpato, 
embora seja possível remeter o fenômeno a autores mais 
consolidados como Dalton Trevisan, 234 (1997) e Ah, él 
(1994), Vilma Arêas, Trouxa frouxa (2000), e Zulmira Tavares, 
0 mandril (1988). Desta maneira, chegamos talvez ao traço 
que melhor caracteriza a literatura da últim a década: o 
convívio entre a continuação de elementos específicos^qu^ 
teriam emergido nas décadas anteriores, e uma retomada 
inovadora de certas formas e temas da década de 1970. Por 
exemplo, podemos detector a sobrevivência do realismo re
gionalista, desde a década de 1930, um dos fundamentos 
na inclinação brasileira pelo realismo, em romances de Ra' 
chel de Queiroz, Memorial de Maria Moura (1992), Francisco



J. C. Dantas e seu relato sobre o cangaço de Lampião, Os des
validos (1993), o gaúcho Luiz Antonio Assis Brasil, com Um 
castelo no pampa (1992) e A margem imóvel do rio (2003), e o 
cearense Ronaldo Correia de Brito, com Livro dos homens 
(2005) e o romance Galileia, de 2008. O gênero não se aba
lou diante dos ataques sofridos pelo jornalista e polemista 
Diogo Mainardi, que, em 1995, se arriscou numa descons- 
trução metaliterária do gênero no antirromance polêmico 
Polígono das secas, parte de um programa de destruição não 
só da literatura regionalista, mas de toda a literatura brasi
leira do século XX.

Ao longo desta história, os sertanejos morrem à medida 
que representam figuras tradicionais da literatura tradicio
nalista, como o retirante, o coronel, o jagunço, o jerico, o 
santo, o mártir. A matança à qual são submetidas é meta
fórica. Não indica um real desejo de eliminação por parte 
do autor, que não tem qualquer interesse pelos sertanejos, 
a não ser como personagens da literatura. A morte dos ser
tanejos é tão imaginária quanto o território em que se en
contram, aquela abstração legislativa denominada Polígo
no das Secas. (p. 116)

Para Mainardi, a literatura regionalista é uma das vacas 
sagradas da literatura brasileira e precisa ser liquidada sem 
piedade, assim como mais tarde, antes de encerrar sua rá- 
pida carreira de romancista, dirige um ataque ácido contra 
os lugares-comuns do nacionalismo e do ufanismo literá
rio no romance Contrao^Brasil (í 998). Apesar das intenções 
demõlídorasr os romances de Mainardi foram lidos, para
doxalmente, no espírito pós-modemo, como contribuições 
metaliterárias de época para uma discussão das fronteiras 
da ficção, e o que era para ser crítico causou um efeito con- 
trário. uma espécie de ufanismo às avessas, que refletia um



enorme respeito ou paixão não só pela “verdadeira” üte 
ratura como pelo alvo do ataque, atestando assim, peia 
negação, a vitalidade contínua dos temas regionais e na
cionais. Contudo, sua contribuição à literatura brasileira 
sem dúvida foi mais provocativa do que substancial, en
tretanto deixou a lembrança da falta que fazem os bons 
polemistas da categoria de Nelson Rodrigues, Paulo Fran- 
cis e Ivan Lessa.

Outra característica da ficção que se inicia no início da 
década de 1990 é a intensificação do hibridismo literário, 
que gera formas narrativas análogasTrdÕTmeios audiovr 
suais e digitais, tais como as escritas roteirizadas de Pa
trícia Melo, Marçal Aquino e Fernando Bonassi, ou ainda a 
linguagem incorporada do universo da publicidade como 
no romance Sexo, de André Sant’Anna, ou no diálogo dire
to com a fogueira brasileira dasvaHadés midiáticas em Taík 
show (2000), de Arnaldo Bloch, e no Controle remoto, de Ra
fael Cardoso (2002). Nos livros idiossincráticos de Valêncio 
Xavier, escritos ou elaborados durante as últimas quatro 
décadas, a apropriação peculiar da cultura visual das dé
cadas de 1940 e 1950 no Brasil se realiza graficamente por 
meio de verdadeiros catálogos. Aqui, desenhos, ilustrações, 
fotografias de revistas, quadrinhos, ilustrações comerciais, 
folhetins, enciclopédias, propaganda política, jornais e li
vros de ensino compõem um mosaico com textos em que 
a fronteira entre imagem e narrativa é dissolvida para uma 
experiência visual de leitura única. Xavier trabalhou como 
roteirista, diretor de TV e consultor de imagem, e criou um 
estilo experimental em livros como O mez da grippe (1981). 
Minho mãe morrenâo (2001), Maciste no inferno (1983), 0 mis
tério da prostituta japonesa (1986) e Crimes à moda antiga (Con
tos verdade), de 2004, que não só se caracteriza pela rica
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exploração de um arquivo de imagens da cultura de mí
dia popular, mas elabora esse imaginário em narrativas 
que exploram a emergência, do ponto de vista atual, bas
tante inocente do espetacular e do assombro da mídia grá
fica, junto com o resgate do fascínio que regia seu universo 
infantil.

Em outras experiências, como, por exemplo, no roman
ce de Rubem Fonseca, Vastos emoções e pensamentos imper
feitos, de 1990, tratava-se mais de uma homenagem à es
tética cinematográfica no cruzamento constante entre o 
enredo policial e referências de aficionado da história do 
cinema e da literatura. O autor, que sempre foi um apaixo
nado pelo cinema, escreveu roteiros que foram editados 
como ficções — O selvagem da ópera (1994) — e também 
aproveitou a forma de roteiro na inovação da linguagem 
do romance, como aconteceu no primeiro romance 0 caso 
Morei (1973) e no conto Lúcia McCartney (1967).

Também o recurso ao pastiche e aos clichês dos gêne
ros considerados menores — melodrama, pornografia e ro
mance policial — se reafirma com força, numa reelabora- 
ção vigôrosífna nova geração de escritores, e aqui vale a 
pena citar os contos letais de Sérgio Rodrigues em 0 homem 
que matou o escritor, de 2000. E, finalmente, será necessário 
não expulsar do mapa da década de 1990 a produção de Ru
bem Fonseca, já  que ele continuava sendo um dos mode
los literários que se faziam presentes na escrita de uma 
nova geração de romancistas. Em sua coleção de contos de 
1992, Romance negro, destacam-se duas histórias que se tor
naram chaves de leitura de sua obra. No conto que empres
ta título ao livro, “Romance negro”, em seu típico amál
gama de gêneros, especialmente entre ensaio e ficção, o 
papel e a função do autor contemporâneo são desafiados.
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A narrativa se cria em torno da relação entre o autor e sua 
imagem pública, ativando o cerne do conflito entre o per. 

151 literário criado pelos livros e a “pessoa real”, ou extralj. 
terária, numa história em que um leitor entusiasta assassj. 
na o seu objeto de admiração, o autor, que passava entâo 
por uma crise criativa, para tomar seu lugar e converter-se 
ele mesmo em autor e dar continuidade à obra. Mas foi 0 
conto “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro” que se 
ofereceu para uma geração inteira de escritores como o 
conto emblemático de uma nova literatura da cidade. O tí
tulo do conto é também o título do livro que o protagonis
ta está escrevendo a partir de uma imersão no submundo 
da cidade do Rio de Janeiro, e no qual abocanha a vida ur
bana da perspectiva mais baixa e ignorada. O conto se com
promete com a ambientação real e com referências histó
ricas e geográficas facilmente reconhecíveis, em diálogo 
explícito com os debates atuais sobre a situação e os pro
blemas da cidade do Rio de Janeiro. Para alguns escritores 
de sucesso em atividade, como Ana Miranda, Rubens Fi
gueiredo, Jô Soares e Patrícia Melo, Fonseca foi não apenas 
um exemplo e um modelo, mas^Jnlalguns casos, tamBém 
o mentor flirêfcTe o possibilitador de suas obras. Fonseca, 
por sua vez, continua escrevendo livros com ótima aceita
ção de leitores e crítica, como E do meio do mundo prostituto 
só amores guardei ao meu charuto (novela, 1997), Histórias de 

amor (1997), 0 buraco na parede (contos, 1995), Confraria dos 
espadas (contos, 1998), O doente Molière (novela, 2000), Secre
ções, excreções e desatinos (contos, 2001), Pequenas criaturti 

(contos, 2002), Diário de um/escenino (romance, 2003), 64 con
tos de Rubem Fonseca (antologia, 2004), Ela e outras rnulh#0 
(contos, 2006) e 0 romance morreu (crônicas, 2007). No liv10 
de contos Ela e outras mulheres, de 2006, Fonseca mostra que
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não perdeu a mão na arte do conto breve e volta, de certa 
maneira, aos temas do auge brutalista. Em 27 contos curtos, 
o personagem que desencadeia as pequenas histórias sem
pre é uma mulher, cujo nome dá título ao conto. Os cená
rios são familiares ao universo de Fonseca, como no conto 
“Belinha”, em que o narrador é um assassino de aluguel 
com altos princípios éticos, tarado por Belinha, de 18 anos, 
que gosta dele por ser bandido. Quando ela pede que ele 
mate o pai, acaba a atração sexual e, para a menina, o tiro 
sai pela culatra:

Me aproximei da Belinha, tirei a Walther do bolso e dispa
rei na cabeça dela, bem na nuca; para ela morrer de ma
neira instantânea e sem dor: depois cobri o corpo dela com 
um lençol e saí, fechando a porta da casa. Como é que al
guém pode querer matar o pai ou a mãe? (2006, p. 24)

Dessa forma, a distância irônica entre a violência dos 
fatos e o tom cético do narrador, no relato econômico da 
ação, cria um efeito de humor que continua sendo a mar
ca registrada de Fonseca. No conto “Laurinha”, o assassi
nato brutal da filha Laurinha leva o narrador e Manoel a 
se vingarem, matando o culpado depois de horas de tortura 
com requintes de violência. Uma vez terminado o trabalho, 
os dois dividem uma lata de salsicha e cerveja enquanto 
assistem à fogueira devorar os restos do morto no quintal. 
De novo, Fonseca cria uma posição estóica diante da bar
bárie, uma mistura de aceitação da realidade, na sua gro
tesca crueldade, e uma atitude de humor conformada com 
a existência humana.

Na década de 1990, surgiram no meio literário duas 
obras cuja originalidade estava intimamente ligada à nova 
realidade da violência e à maneira flagrante de expô-la. Em 
1995, a jovem escritora paulista Patrícia Melo lançou seu
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segundo livro, 0  matador, que se tomaria um fenômeno de 
vendas. A autora já  havia angariado elogios pelo livro de 
estreia, Acqua tojfana (1994), mas foi com 0  matador que Pa- 
trícia explicitou a vontade de se inscrever no contexto lite
rário brasileiro como a mais fiel herdeira da prosa brutalis- 
ta. de Rubem Fonseca. O personagem principal do mundo 
ficcional de Patrícia Melo é Máiquel, jovem suburbano de 
São Paulo, que se toma um matador de aluguel, um justi
ceiro pago para exterminar os desafetos da alta sociedade 
paulista. Seu primeiro “cliente” é o dentista Doutor Carva
lho, um personagem resgatado do conto “O cobrador”, de 
Fonseca, que, após ser baleado na perna, no Rio de Janei- 
ro, muda-se para São Paulo e reaparece no romance de Pa- 
tnciaMelo como o agenciador doscontratos dehomicídio. 
0 matador não deixa de ser uma espécie de romance defor
mação às avessas, mostrando o processo de embrutecimen
to de um homem que começa a matar “por acaso”, por for
ça das circunstâncias, para, em seguida, se tom ar cúmplice 
da alta sociedade. Assumindo a posição de carrasco infor
mal, com direito à vida fácil e proteção da polícia, ao fim, 
o personagem acaba sendo absorvido pelo processo de ba- 
nalização da violência que finalmente o leva à autodestrui
ção. Apesar da habilidade da escrita, da agilidade do texto 
e da composição narrativa, cuja fluência nos remete ao rit
mo alucinante de um filme de ação, com flashes rápidos e 
cortes impactantes, a obra de Patrícia Melo apresenta uma 
diferença fundamental em relação à narrativa de Fonseca. 
Em nenhum momento o tema da violência parece impor 
um limite expressivo, em momento algum da l e i t u r a  sente 
se que o crescimento dos atos violentos beira uma fron- 

teira ética, a barreira existencial última de algo imprO"



nunciávelo mal em si. Os personagens se esvaziam, seu 
conteúdo se dilui à medida que simplesmente terminam 
por ser retratados como meros portadores de uma reali- 
dade de absoluta desumanidade, perdendo, assim, profun- 
didade diante dessa proibição fundadora que os faz “pes
soas”. Desse modo, o livro também se esvazia de sentido e, 
em vez de envolver o leitor no drama de um homem em 
franco processo de degradação moral, impõe-nos a mesma 
indiferença diante dos fatos violentos que aterrorizam o 
personagem, e, assim, nada mais nos espanta. As qualida
des técnicas do livro, o ritmo em aceleração contínua e a 
manipulação hábil da história mostram a destreza da aut<> 
ra e justificam a filmagem do livro — dirigida por José 
Henrique Fonseca com o título 0 homem do ano (2003) e ro
teiro de Rubem Fonseca —, mas não legitimam o incômo
do provocado pela superexposição pornográfica da violên
cia dos fatos. No romance Inferno, de 2000, o cenário já não 
é o subúrbio de São Paulo, mas uma favela carioca, e o pro
tagonista do catatau de 400 páginas é um garoto do mor
ro, chamado Reizinho, que cresce junto aos traficantes, 
qualifica-se no crime e acaba se tornando um poderoso 
chefe do tráfico. Em vez de contar a história em primeira 
pessoa, como ocorria no romance 0  matador, a narrativa de 
Reizinho é mais clássica e segue os moldes do romance de 
formação romântico e realista, com um narrador em ter
ceira pessoa e uma riqueza de observação descritiva gran
de. O protagonista é ambicioso e conquista seu mundo, no 
entanto acaba se destruindo depois de aniquilar seus adver
sários, seus desafetos, mas também todos os seus próximos 
e amados. Após um período foragido do morro, Reizinho 
reaparece nas últimas páginas do livro sem saber se deve 
esperar dos bandidos rivais a reconciliação ou a morte.
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Não havia nenhuma nuvem no céu, e o sol fazia tudo bri
lhar e arder. A previsão, naquele dia, era de que a tempera
tura subisse a quarenta e dois graus, fato anormal naquela 
época do ano, comentara o cobrador do ônibus. Porra. José 
Luís subiu lentamente o morro, sem saber exatamente o 
que iria fazer, os cachorros na frente latindo. (Melo, 2000, 
p. 367)

Patrícia Melo deu sequência à história do personagem 
Máiquel em Mundo perdido, de 2007, ao mostrar o assassi
no, dez anos mais velho, percorrendo o país em busca da 
mulher que o abandonara no fim de O matador com a filha 
Samantha e vinte mil dólares. O Brasil é retratado, satiri- 
camente, pelo olhar de Máiquel, num relato em estilo roaà- 
movie em que o tema central já  não é mais a violência, mas 

a decomposição moral produzida em meio à corrupção, ao 
oportunismo e à desaparição de estruturas e instituições 
sociais sólidas. Nessa realidade de egoísmo arrivista gene
ralizado, o princípio simples e violento de um assassino de 
aluguel arrependido oferece um exemplo de coerência, en
quanto o laço afetivo tênue que se estabelece entre o herói 
e um cachorro vira-lata toma-se o últim o e patético res
quício de humanidade para alguém que não apenas se lan
ça na procura de sua família irrecuperavelmente perdida, 
mas, por meio dela, busca uma maneira de comunicação 
não violenta.

Com ambição e proposta totalmente diferentes, surge, 
em 1997, o romance Cidade de Deus, de Paulo Lins, um es
critor jovem, morador de uma ilha pobre, de cerca de 40 
mil moradores, encravada no bairro mais Miami do Rio de 
Janeiro, a Barra da Tijuca. Se Patrícia Melo só pisou numa 
favela pela primeira vez depois de ter escrito 20 capítulo5 
de Inferno, Paulo Lins nasceu e morou a maior parte de
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sua vida no conjunto habitacional Cidade de Deus. Con
seguiu superar condições sociais desfavoráveis, formar-se 
na universidade pública e realizar um trabalho sociológico 
sobre a sua própria favela, percurso de vida e de pesquisa 
que culmina num projeto literário de grande importância. 
0  livro pode ser lido de várias maneiras. É um documento 
sobre a história da Cidade de Deus, complexo habitacional 
construído para abrigar a população que havia perdido 
suas casas durante as grandes enchentes no Rio de Janeiro, 
em 1966. As três partes da narrativa — “História de cabe
leireira”, “História de Bené” e “História de Zé Pequeno” — 
retratam três décadas — 1960, 1970 e 1980 — da história 
do lugar. Ao mesmo tempo, é uma narrativa memorialista 
em que o percurso do desenvolvimento individual — par
tindo da infância inocente, atravessando o choque do mun
do real na adolescência e direcionando-se para o cinismo 
da maturidade — se reflete no tom de voz, a cada passo 
mais duro no relato. Finalmente, trata-se de uma ficciona- 
lização de fatos reais: “tudo no livro é real”, costuma insis
tir o autor com fervor naturalista ou, diríamos, antropo
lógico, comprometido com seus “informantes”. Não cabe 
dúvida de que esse compromisso conscientemente assu
mido constitui a grande força e, ao mesmo tempo, a gran
de fraqueza do romance. Força porque a realidade trans
parece em cada ação dos “malandros” ou “bichos soltos”, 
muitas vezes de maneira comovente, e porque a reconstru
ção da linguagem dos personagens é realizada com muito 
esmero. Mas também fraqueza, pois os personagens pa
recem presos nos papéis previsíveis de dramas em que a 
individualidade de cada um parece se confundir com seus 
“tipos”. De todo modo, o resultado do trabalho de Lins é 
admirável pelo seu fôlego e envergadura, pelo compromis-

45



so cientifico e afetivo com os temas ali presentes, e pelo 
esforço de expressão, no qual a crueldade da vida serve 
como potência poética à sua literatura.

0 mercado

Na década de 1980, discutia-se, no Brasil, a questão da pro
fissionalização do escritor; a carreira, o ofício ainda era vis
to do prisma do conflito entre mercado e reconhecimento 
crítico. Vale lembrar também que foi apenas no fim  da dé
cada de 1960 que a questão dos direitos autorais dos tex
tos literários passou a ser seriamente discutida no Brasil, 
deflagrada em parte pelo processo aberto por Autran Dou
rado e Carlos Drummond de Andrade contra a Bloch S.A., 
quando esta incluiu seus textos na antologia Literatura bra
sileira em curso (Ridel e Barbieri, 1968), sem a devida autori- 
zação dos autores. Na década de 1980, os escritores já  se 
davam conta de que a literatura era tam bém produção de 
mercadoria em circulação e que, na maior parte das vezes, 
nesse circuito, eram eles próprios os que mais saíam per
dendo. Poucos escritores, dentre eles Jorge Amado e Ru
bem Fonseca, haviam, então, cruzado a fronteira e saborea
do a experiência das grandes vendas. Pela primeira vez, o 
mercado parecia prometer índices de crescimento suficien
tes para viabilizar a profissionalização do escritor de ficção; 
no ensaio de 1984, intitulado “Prosa literária atual no Bra
sil”, Silviano Santiago lançava um aviso provocante: “O ro
mancista brasileiro de hoje precisa profissionalizar-se an
tes de se tornar um profissional das letras” (Santiago, 2002, 
p. 29), ou seja, o escritor precisa preparar-se para enfren
tar os perigos de uma nova relação comercial com o ofício- 
para não sucumbir à tentação de assumir os formatos di
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geríveis do gosto do mercado e abrir mão do projeto literá
rio e dos padrões de qualidade, herdados do modernismo, 
de coerência e experimentação. Seis anos depois, em 1990, 
numa entrevista para IstoÉ/Senhor, Silviano comenta a Lei 
do Mercado, advertindo que o escritor passou

(...) a produzir um texto de boa qualidade, mas que não 
consegue escapar às redundâncias (excessos) e aos elemen
tos previsíveis (clichês) (...) Procurou foijar um caminho ori
ginal, ainda que precário, pois tinha de passar para o cam
po dos inimigos para tê-los como aliados (...) Outra coisa é 
certa: na década de 80 houve um abandono gradativo do 
grande acontecimento político como pano de fundo para 
poemas e romances. (Barbieri, 2003, p. 46-47)

À luz dos dias atuais, é curioso registrar que diversos 
autores que emergiram naquele momento, que na época 
encarnavam os verdadeiros canônicos anônimos, rapida
mente superaram esse dilema, assumindo liderança no 
mercado nacional dentro dos parâmetros possíveis e mo
destos de venda e de aceitação crítica. Em alguns casos, es
ses escritores forjaram  os moldes também estéticos para 
uma nova geração de sucesso que viria a se consolidar no 
fim da década de 1980 e no início da de 1990, como, por 
exemplo, João Ubaldo Ribeiro, Antônio Torres, Ana Miran
da, Patrícia Melo, Toão Gilberto Noll e Bernardo Carvalho. 
Seria injusto, no entanto, acusar essa geração de sucumbir 
à tentação do best seller, principalmente porque entre os 
romancistas, pelo menos, até quem tentou nào conseguiu 
a resposta esperada do público leitor. É verdade que alguns 
autores das novas gerações alcançaram independência pro
fissional, mas a maioria ainda não pode abrir mão de ou
tros empregos, e a expansão do mercado nunca se realizou 
segundo profetizaram as visões otimistas do início do Pla-
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no Real. Quem acompanha a lista dos livros mais vendidos 
sabe que a aparição de romancistas brasileiros entre os 
best sellers de ficção literária é raríssima, pois normalmen
te são dominadas por traduções de grandes nomes interna
cionais como Dan Brown, que durante os últimos anos tem 
congestionado esta lista com até quatro títulos simultanea- 
mente. A primeira observação, portanto, é que até mesmo 
os escritores que se propuseram a atingir urna meta comer
cial não conseguiram encontrar um formato capaz de com
petir com o escritor internacional e com o mercado edito
rial globalizado. Nem mesmo autores como Patricia Meló, 
cujo sucesso inicial com 0  matador levou-a a figurar na lis
ta da Time Magazine como urna das personalidades latino
americanas do século XXI. Suas vendas se explicam em 
grande parte pela consolidação da fórmula já  experimen
tada pelo mestre Rubem Fonseca, que se converteu numa 
espécie de cânone de literatura suburbana com preferên
cia por temas de suspense e crime. O sucesso inicial do pri
meiro romance histórico de Ana Miranda, Boca do Inferno, 

também surgiu da mesma aprendizagem, combinada ao 
marketing talentoso e competente da Companhia das Letras. 
É verdade que alguns escritores experimentaram novas re
ceitas mercadológicas de venda, como é o caso de livros de 
encomenda atrelados a temas populares como as coleções 
Plenos pecados, da Editora Objetiva (1998), e Literatura ou 
morte, da Companhia das Letras (2000), ou pré-lançamen- 
tos de capítulos em folhetos, como no caso do romance In

ferno, ou veiculados pela Internet, como foi o caso de A casa 

dos budas ditosos (1999), de João Ubaldo Ribeiro. Também 
surgem, obviamente, escritores com vocação francamente 
comercial e que conseguem certo sucesso dentro de gêne
ros tradicionalmente populares, como os romances poli-
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ciais de Luiz Alfredo Garcia-Roza, as ficções conspiratórias 
de Ivan SantAnna, ou as satiras históricas de Jô Soares, 
mas não são esses escritores que caracterizam o mercado, 
e devemos reconhecer que nenhum deles teve a aceitação 
ampla do público, na escala antes conseguida por Jorge 
Amado, salvo, obviamente, Paulo Coelho, cujo caso mere
ce uma avaliação em separado. Antes disso, apenas obser
vamos que a ameaça comercial contra a liberdade da for
ma nunca se realizou; em vez disso, o mercado brasileiro 
de literatura se transfigurou durante os últimos vinte anos, 
procurando ampliar sua base de venda em grandes livra
rias, coleções de clássicos a preços acessíveis, proliferação 
de feiras e eventos literários, assim como uma integração 
maior com os meios de comunicação de grande alcance, 
programas de televisão, e por meio de um diálogo mais in
tenso com o cinema graças ao fortalecimento da indústria 
cinematográfica nacional. A geração de 1970 foi canoniza
da, às vezes ocupando lugar nas fileiras dos imortais da 
Academia Brasileira de Letras, que, como dizem as más lín
guas, aceitam “até escritores”, e se consagrou com prêmios 
e inclusão nas bibliografias obrigatórias da rede pública de 
ensino. No entanto, é preciso sublinhar que não existe no 
Brasil nenhuma Isabel Allende, nenhuma Laura Esquivei, 
nem sequer um Osvaldo Soriano, escritores que, no contex
to latino-americano, abriram caminho entre os best sellers 
após a passagem dos monstros sagrados Gabriel Garcia 
Márquez e Vargas Llosa. Além disso, ninguém surgiu ocu
pando o lugarTfiPpeptílaridade de Jorge Amado, que, nesta 
perspectiva, faz falta, pois nenhum autor depois dele se 
lançou numa literatura com a ambição de oferecer uma vi
são global, nem mesmo idealizada e folclórica, da realida
de brasileira. Apesar da modernização do mercado edito-
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rial, sua realidade econômica é crítica. Desde 1998 até mui
to recentemente, nenhum setor da economia brasileira sp. 
fteu tanto quanto o mercado dó livro. Naquele ano, as ven
das totais de livros somaram 410 milhões de exemplares, 
e, no ano passado, apenas 271 milhões. Em parte, a queda 
se explica pela falta de investimentos, por parte do gover
no Lula, nos livros didáticos; em 2001, por exemplo, o go
verno comprou 117 milhões de livros, enquanto que o mer
cado privado vendeu 183 milhões. Em 2005, o mercado 
privado ainda se manteve com a venda de 183 milhões de 
exemplares, enquanto o governo diminuíra a compra para 
88 milhões de livros. O que aparece nas estatísticas como 
uma queda absoluta de venda pode, por causa desta redu
ção das compras públicas, esconder uma relativa melhora 
nas vendas no mercado. Assim, em 2005, foram vendidos 
29 milhões de livros a mais do que em 2004, mas o gover
no comprou 47 milhões de exemplares a menos. Em outras 
palavras, após um longo período de queda nas vendas, o 
mercado do livro no Brasil passa por uma tímida recupera
ção comercial, graças à queda nos preços e à redução nos 
lucros editoriais, fatores que, em 2005, possibilitaram um 
aumento de vendas, nas livrarias, de 18 milhões de exem
plares. No ano seguinte, o número total de livros vendidos 
chegou a 310 milhões de exemplares e, em 2007, a 329 
milhões, o que gerou um aumento de lucro de 6,06%. Esse 
acentuado crescimento recente se deve à recuperação do 
mercado consumidor, que comprou 8,21% mais exemplares 
em 2007 (um total de 200 milhões de exemplares), e a uma 
recuperação tímida das compras efetuadas pelo governo, 
que adquiriu mais 2,89% (129 milhões de exemplares).

Infelizmente, a ficção não parece ser a locomotiva desta 
tendência. Os campeões brasileiros de venda se en co n tram
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entre os gêneros didático (aumento de mais de 50%|ê reli- 
jxjoso (aumento de 12,8%). O governo ainda é o maior com
prador, responsável por cerca de 24% das vendas do setor, 
mas esse número está em queda contínua. A boa notícia é 
que os autores nacionais estão se fortalecendo, com um 
crescimento de mais de 10%, de 303 milhões em 2006 a 
334,8 milhões de exemplares em 2007.1

1 Os números são da Câm ara Brasileira do Livro e de um estudo da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da Universidade de 
São Paulo, publicada na Folha de S. Paulo, em 1/10/2008. Disponível em: 
http7/wwwl .folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u451063.shtml.
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Capítulo 2

0 realismo de novo

Falar de um “novo realism o”, hoje, é complicado e exige 

alguns esclarecimentos. Grande parte dos movimentos de 

vanguarda se distanciou inicialm ente do realismo históri

co de tal modo que sua m em oria funcionou sempre como 

uma espécie de “outro” recalcado, um inconsciente abafa

do contra o qual toda experim entação se media. Ao longo 

do século XX, o realism o fez o seu retom o sob diferentes 

formas —  surrealism o, realism o fantástico, reãüsmõregio- 

naÇreaTlsmo m ágico, new-realism e hiper-realismo, para ci

tar apenas alguns — , definidas, principalmente, pela dife- 

rença que estabeleciam  com  o realismo histórico do século 

XIX. O desprezo insistente pelo realismo, em sua versão 

clássica no parnaso das artes e da literatura, ajudou a fazer 

dele um estigma que se popularizou no Brasil sob o ape

lido de “naturalism o” e que, ultimamente, tem sido apli

cado novamente contra alguns dos escritores surgidos no 

fim do século passado, tais como Marçal Aquino, Marceli

no Freire e Fernando Bonassi. Mas o que justifica verjrea- 

lismo na nova geração de escritores? É claro que ninguém 

está comparando-os estilisticam ente aos realistas do passa

do, pois não há nenhum a volta às técnicas da verossimi

lhança descritiva e da objetividade narrativa. O que encon

gamos, sim, nesses novos autores, é a vontade ou o projeto 

exPÜcito de retratar a realidade atual da sociedade brasi

lera. frequentem ente pelos pontos de vista marginais ou 

Periféricos. Não se trata, portanto, de um realismo tradi 

^°nal e ingênuo em busca da ilusão de realidade. Nem se 

ata’ tarnPouco, de um  realismo propriamente represen



tJtivo: a diferença que mais salta aos olhos é que os novos 
"novos realistas" querem provocar efeitos de realidade por 
outros nidios,.Ora, discutindo um realismo que nâo se pre. 
tende numérico nem propriamente representativo, o pro. 
blema ameaça tomar-se um paradoxo, uma vez^que o com
promisso representativo da literatura historicamente surge 
com a aparição do fenômeno realista. De que realismo fa
lamos então, se não o representativo? Diríamos, inicial
mente, que o novo realismo se expressa pela vontade de 
relacionar a literatura e a arte com a realidade social e cul- 
tural da qual emerge, incorporando essa realidade este- 
ticamente dentto da obra e situando a própria produção 
artística como fojrça transformadora. Estamos falando de 
um tipo de realismo que conjuga as ambições de sePrefe- 
rencial”, sem necessariamente ser representativo, e ser, si
multaneamente, “engajado", sem necessariamente subs
crever nenhum programa político ou pretender transmitir 
de forma coercitiva conteúdos ideológicos prévios. Ou seja, 
não basta demarcar uma diferença fundamental dessa nova 
escrita realista em relação ao realismo histórico do sécu
lo XIX, mas também, e principalmente, em relação às re
formulações políticas do realismo realizadas tanto no ro
mance regional da década de 1930 quanto na literatura 
urbana da década de 1970, que se colocava claramente con
tra o regime político da ditadura militar. Numa entrevista 
publicada na Folha Ilustrada (14-03-2005), o escritor mineiro 
Luiz Ruffato fala de seu trabalho, na ocasião do lançamento 
dos dois primeiros volumes da saga O inferno provisório, e co
menta a relação que vê entre eles e a literatura brasileir3 
contemporânea:

Estou indo de certa forma na contracorrente da literatura
contemporânea brasileira. Ela tende ou para o neo-natura-
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lismo ou para uma literatura que chamo de “egótica”, mui
to centrada no eu. Tento caminhar em outra seara, a da li
teratura realista, que no meu entender não é otimista nem 
pessimista. Ela estabelece uma reflexão sobre o real a par
tir do real.

A citação revela um compromisso com o real em que o 
autor, num mesmo golpe, se apresenta como herdeiro do 
realismo e se distancia do tipo específico de realismo en
tendido como neonaturalismo, e de uma literatura inti- 
mista centrada na subjetividade contemporânea que ele 
denomina “egótica”. Sem dúvida, encontramos aqui uma 
vontade expressa de “realismo” junto a uma consciência 
lúcida quanto aos desafios expressivos que essa vontade en
frenta poeticamente hoje. Assim, Ruffato acrescenta, um 
pouco mais adiante:

Minha questão é mais da teoria da literatura. A forma clás
sica do romance foi adequada para resolver problemas do 
início da Revolução Industrial. Depois, ela foi tendo que se 
adaptar aos novos tempos, até chegar a Joyce. O instrumen
to romance, com começo-meio-fim, não faz sentfdo diante 
da quantidade de informações de hoje, ficou obsoleto. Mi
nha opção pelo fragmentário foi tuna provocação mesmo. 
Quando eu publiquei o Eles eram muitos cavalos, muitos críti
cos torceram o nariz e disseram “mas isto não é um roman
ce”. Também acho que não é. Mas o que é? Não é um livro 
de contos. Quero colocar em xeque essas estruturas. Não 
quero fazer uma reflexão só sobre a realidade política, mas 
também questionar por meio do conteúdo a forma.

A longa citação é justificada pela clareza na proposta 
criativa do autor. Vários escritores como Luiz Ruffato têm 
se empenhado em recriar o realismo, ao conciliar duas ver- 
tentes da história litgrária brasileira: a vertente modernista 
e experimental e a vertente realista e engajada. É um lugar-
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comum na história da literatura brasileira reconhecer o 
predomínio da tradição realista em diferença às literatura*, 
nacionais latino-americanas, com sua riqueza e diversidade 
de formaTdêlítérãtura fantástica e as várias expressões do 
realismo maravilhoso. Ainda éñbrmal reconhecer na lite
ratura brasileira uma tensão entre a vontade experimental 
e o engajamento social que só vai encontrar lugar de conci
liação na obra de Guimarães Rosa. Para os escritores da 
atuaTi(Tã(Tê,~al]u estão se recoloca nesses termos e agora 
diante de um pano de fundo midiático caracterizado por 
uma grande demanda de realidade. O que mais interessa à 
mídia de hoje é a “vida real”. Notícias em tempo real, re
portagens diretas, câmera oculta a serviço do furo jornalís
tico ou do mero entretenimento, televisão interativa, reality 

shows, entrevistas, programas de auditório e todas as for
mas imagináveis de situação em que o corpo-presente fun
cione como eixo. Na literatura, a situação não é muito dife
rente nem melhor; como dito anteriormente, o que mais 
se vende são biografias e reportagens históricas, confissões, 
diários, cartas, relatos de viagens, memórias, revelações de 
paparazzi, autobiografias e, claro, autoajuda. Não parece ha
ver realidade espetacular ou terrível suficiente para tanta e 
tamanha demanda, e, ao mesmo tempo, tapa-se o sol com 
a peneira, ignorando-se a realidade mais próxima em sua 
real complexidade. Dessa perspectiva, o escritor brasileiro 
se depara logo de saída com o problema de como falar so
bre a realidade brasileira quando todos o fazem e, princi
palmente, como fazê-lo de modo diferente, de modo que a 
linguagem literária faça uma diferença. É possível mostrar 
que a busca por um efeito literário ou estético, com força 
ética de transformação, de fato existe e se apresenta clara 
mente na preocupação em colocar a realidade na ordem do



dia. Essa procura por um  novo tipo de realismo na litera
tura é movida, hoje, pelo desejo de realizar o aspecto per- 

formático e transform ador da linguagem  e da expressão 
artísticaTprivilegiando o efeito  afetivo e sensível em detri

mento da questão representativa. Enquanto aquele realis- 
mõéngajado estava solidam ente arraigado no compromis

so representativo da situação sociopolítica do país, as novas 

formas passam necessariam ente por um questionamento 

das possibilidades representativas num contexto cultural 

predominantemente m idiático. Trata-se, éntao, de um des

locamento claro em  relação à tradição realista, mesmo que 

esta permaneça presente, em  que a procura d o r novas for- 
mas de experiência estética  se une à preocupação com o 

compromisso de testem unhar e denunciar os aspectos inu

manos da realidade brãsiléífa^contem porânea. É claro que 

tal tendência procura dem arcar seu espaço déntro de uma 

“sede” geral de “realidade ”, que, com  facilidade, se verifi

ca igualmente nos grandes m eios de comunicação. Numa 
situação cultural em  que os m eios de comunicação nos 

superexpõem à “realidade”, seja dos acontecimentos políti
cos globais, s ^ d i lñ t im id a d e  franqueada de celebridades 

e de anônimos, numa cín ica entrega da “vida como ela é”, 
as artes e a literatura deparam-se com  o desafio de encon
trar outra expressão de realidade não apropriada e esvazia- 
da pela indústria do realism o midiático. Esse desafio deve, 
por um lado, se desvencilhar da proliferação mimética visí- 
vel nas coberturas presenciais'da mídia, e, por outro, deve 

se diferenciar do uso das técnicas de choque e do escânda- 
,0. já muito instrum entalizadas pela indústria midiática e 
Pelas vanguardas modernistas. Se boa parte da vanguarda, 
do surrealismo ao teatro de Brecht, procurava criar efeitos 
Céticos de transgressão e de negação, com a finalidade de



ameaçar a recepção alienada da realidade, hoje, essa ne
gação tornou-se estéril, sendo apenas mais um modo de 
atrair atenção e de aumentar a eficiência da mesma alie- 
nação à qual estaria se opondo.

^  No mercado editorial, a demanda de realidade se refle- 
te claramente na onda de biografias históricas e reporta
gens jornalísticas, como o livro de Caco Barcellos, Abusado

(2003), sobre o traficante Marcinho VP. Neste caso, arèãli- 
dade do livro chegou a contribuir pàra a morte do perso
nagem principal pelas mãos dos próprios companheiros de 
crime, insatisfeitos com a superexposição produzida pelo 
livro. Marcinho VP foi encontrado estrangulado em julho 
de 2003 numa lata de lixo, em Bangu 3. Os suspeitos foram 
os traficantes Pinto Lima e Silva, o Ronaldinho da Ladeira 
dos Tabajaras, e Márcio dos Santos Nepomuceno, também 
conhecido como Marcinho VP, mas do Morro do Alemão. 
Os traficantes estavam supostamente insatisfeitos com o 
conteúdo do livro.

Além da popularidade dos livros de autoajuda e dos gê- 
neros jornalísticos, históricos e não ficcionais em geral, as
sistimos ao ressurgimento de uma nova literatura testemu- 
nhal, escrita por pessoas normalmente excluídas do meio 
literário — criminosos, prostitutas, meninos de rua, presos 
e ex-presos, ou por pessoas que desenvolveram trabalhos 
nos grandes presídios e instituições do país. Revela-se um 
fascínio em torno de vozes e depoimentos de uma realida- 
de excluída, que agora ganha espaço na chamada literatu- 
ra marginal Na prosa da virada de século, consolidam^ 
escritores como Luiz Ruffato, Nelson de Oliveira, Bruno 
Zeni, Marçal Aquino, Marcelino Freire, Joca Reiners Terron. 
Amilcar Bettega Barbosa, Ronaldo Bressane e Cláudio Gal*



perin, que conjugam os temas da realidade social brasilei
ra ao compromisso com a inovação das formas de expres
são e das técnicas de escrita. Abrem, desta maneira, cami
nho para um outro tipo de realismo, cuja realidade não se 
apoia na verossimilhança da descrição representativa, mas 
no efeito estético da leitura, que visa a envolver o leitor 
afetivamente na realidade da narrativa. Até aí, a chamada 
“Geração 90” continua os modelos traçados pela geração 
de 70. Se houver um esforço de independência, iremos en
contrá-lo num certo recuo diante do uso das técnicas de 
provocação e de choque e na reconciliação com a liberda
de experimental da construção literária, que permitem que 
a prosa contemporânea se diferencie de uma evocação sim
ples da brutalidade da tragédia humana, tão frequente nos 
gêneros semijomalísticQ.S-esr>prializados na revelação cho
cante dos dramas do cotidiano nas grandes cidades. En
tretanto, percebemos a continuidade de uma prosa direta 
e pungente, sem rodeios nem floreios, abordando temas 
convulsivos e procurando extrair deles sua máxima força, 
como é o caso de Fernando Bonassi, Marçal Aquino e Mar- 
celino Freire. Se a prosa da década de 1970, a chamada lite
ratura verdade, se inspirava no jornalismo e nas técnicas de 
reportagem dos meios escritos, o mesmo traço se mantêm 
entre os autores surgidos no fim da década de 1980 ou no 
início^da década de 1990, muitos deles formados em cur
sos de jornalismo"õiT3e comunicação e que se mantiveram 
conectados às formas jornalísticas e, ao mesmo tempo, às 
linguagens audiovisuais, por exemplo, incorporando técni
cas de roteiro diretamente na prosa, ou, em certos casos, 
escrevendo simultaneamente a ficção e sua adaptação para
0 cinema. Escritores como Marçal Aquino e Fernando Bo
nassi publicam suas ficções em livro, mas trabalham tam



bém em projetos cinematográficos, televisivos e em outros 
formatos. No caso específico de Marçal Aquino, o escritor 
tem uma produção diversificada, tendo realizado adapta
ções de contos e romances, próprios e de outros, para o ci
nema, e também, em sentido inverso, escrevendo o roteiro 
do filme 0 invasor para a direção de Beto Brant. Somente 
depois de terminadas as filmagens, Aquino concluiu o ro
mance, que foi editado pela editora Geração, em 2002, jun
tamente com o roteiro. Marçal Aquino, escritor profícuo, 
formou equipe com o diretor Beto Brant em  vários filmes, 
adaptou o livro Ate o dia em que o cão m orreu , de Daniel Ga
lera, para o cinema, sob o título Cão sem dono, e 0  cheiro do 

ralo, de Lourenço Mutarelli, posteriorm ente dirigido por 
Heitor Dhalia, além de ter adaptado o seu próprio conto, 
“Matadores”, da coletânea Miss Danúbio, para a tela, tam
bém com direção de Beto Brant. Assim, a proximidade en
tre as duas linguagens certamente é um traço importante 
no percurso de Aquino e favorece uma prosa sucinta, sem 
extravagâncias descritivas e com objetividade na constru
ção narrativa. Em seu romance mais recente, Eu receberia as 

piores notícias dos seus lindos lábios, Aquino dá mostras de seu 
talento narrativo construindo a história de uma paixão fa
tal e proibida entre o fotógrafo Cauby e Lavínia, uma mis
teriosa e sedutora mulher. O enredo se passa numa cidade 
do garimpo no Pará, e a escrita arma uma estrutura enig
mática que habilmente produz um suspense na melhor tra
dição policial a serviço de uma intriga de amor impossível, 
que acaba revelando os podres e a violência^de uma comu
nidade na fronteira da civilização no interior do Brasil.

Fernando Bonassi, de modo semelhante, atua nos mais 
diversos formatos, como literatura juvenil, poesia, roteiros 
de cinema, programas de televisão (Castelo Rá-tim-bum), jof'
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i nalismo, teatro e prosa. Sua estreia ficcional se deu com 
! uma antologia radical de contos, de 1989, intitulada 0  amor 

í  em chamas, cujo subtítulo “Pânico-horror & morte” não es-
• camoteia o projeto do autor. Com relatos voltados para o 

subúrbio da grande São Paulo, como Mooca e São Caetano, 
" bairro de origem do autor, o livro desafia os limites da re- 
1 presentação da violência e do sexo. Em relatos muito dife

rentes entre si, alguns bem curtos, outros relativamente 
longos, e imprimindo ritmos variados, alguns tecidos ape- 

l nas por diálogos, outros feitos de descrições cirúrgicas, Bo- 
! nassi consegue metabolizar o estilo cortante das notícias
í de jornal, transcrições de cenas de filme e televisão, anún-
è —-------------------------- -— -------------------------------------- ,
j  cios de sexo, fragmentos e rubricas de roteiro, entreoutros
■j procedimentos, experimentando claramente com a in- 
’ trodução, na ficção, desses restos textuais da vida real, à 
| procura do máximo efeito. É a realidade mais brutal que
- transparece, um Brasil mundo-cão mirado através da iden- 
| tificação com os desejos e os sonhos do cotidiano da peri

feria, que revelam a tenacidade, o despudor, mas também 
a tragédia e o desamparo da vida como ela é. Bonassi nun
ca abandona totalmente esse cenário degradado. No ro- 

; mance do mesmcTano, Um céu de estrelas, o  relato constrói
o penoso e sufocante ̂ processo de escalada de ciúmes entre 
um casal, provocado pela vontade de mudança e liberdade 

‘ da mulher, que acaba explodindo em violência e morte.
5 Aqui, a violência já  aparece na tensão dos diálogos entre 
: os amantes, e não por meio de descrições detalhadas, opta- 

se, antes, por mostrar em lugar de relatar, e o romance, 
que mais tarde foi adaptado para o teatro, sob a direção de 
Ugia Cortez, e para o cinema, por Tata Amaral, contribuiu 
consideravelmente na divulgação do trabalho de Bonassi 
para um público mais amplo. Nos anos seguintes, ele diver

I
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sifica suas atividades dedicando-se bastante ao teatro. En. 
tre suas várias peças, figura Apocalipse 1,11,  do Teatro da Ver

tigem, de 2000. Bonassi continua atuando no cinema com 
roteiros de sucessos como Cazuza -  o tempo não para e Ca- 
randiru, e na direção do premiado curta-metragem 0  tra

balho dos homens, isso sem falar dos diferentes projetos rea
lizados para televisão e na contínua e profícua produção 
literária. Prova contrária, publicada em 2003, é uma peça es-

— crita para o teatro em formato de rom ance, mostrando 
mais uma vez sua predileção pelos híbridos e pela reversi
bilidade entre os diferentes registros escritos, em projetos 
que não se atêm pacificamente ao formato do romance 
convencional. No texto, que conta a história de uma mu
lher que declara morto seu namorado desaparecido duran
te a ditadura militar, para receber a indenização oficial e 
comprar uma casa, a ambiguidade entre memória e reali
dade é figurada no fantasma do homem —  provável víti
ma da repressão — e no diálogo entre os dois. Mas há uma 
outra voz narrativa, a voz do coro dramático ou a rubrica 
estendida da circunstância, que enlaça o drama à narrativa 
de modo vivo. Tanto o exemplo de Bonassi quanto o de 
Aquino mostram uma profissionalização diferente desta 
geração de escritores para os quais a editora deixou de ser 
a única e principal empregadora, e a literatura apenas uma 
entre um leque de atividades do escritor, que agora atua 
em todos os campos possíveis, da imprensa aos meios vi
suais de comunicação, passando pelo cinema, pela tele
visão, pelo teatro e pela produção de textos para os sites 

virtuais. À luz disso, a midiatização da literatura também 
ganha outra dimensão, tratando-se agora não apenas de 
um recurso para revitalizar as formas literárias, mas de di

ferentes momentos de produção textual numa nova cadeia



i

i de produção em que o livro deixou de ser o produto final e
' apenas representa urna etapa provisoria de um desdobra-
■ mentó de significantes em novos formatos mais voláteis e
’ porosos da mútua penetração dos diferentes níveis.

Contudo é no conto breve que Bonassi logra seu estilo
i mais eficiente, calibrando a linguagem entre a referen-
¡ aalilade da crónica e a tensa estrutura narrativa do mi*
I niconto. Durante urna estada em Berlim, com uma bolsa
I  do DAAD (Intercâmbio Acadêmico Brasil-Alemanha), o autor
i deu início a um projeto de minicontos, que resultou no li-
\ vro 100 coisas (2000) e, posteriormente, Passaporte, de 2001, 

nos quais o aperfeiçoamento desse formato fica óbvio pelo
? golpe certeiro de seu argumento. Há urna tal economia e
■; equilibrio, nesses pequenos contos, que instigam o leitor
 ̂ não apenas pela carpintaria da escrita, mas pela eficiencia
i de seu efeito. Alguns deles, mesmo sendo evidentemente
‘ ficcionais e construídos na linguagem, atingem a realida-
• de na mosca, interpelando a condição contemporânea bra-
• sileira com a elegância de um chiste.
i Em suas crónicas breves, o autor estabelece diálogo
I constante com a imagem e com registros não literarios —
| jornalismo, historia, cartas, enciclopédias, manuais técni-
I cos e outros —, de modo que dissolve as fronteiras claras
I entre ficção e não ficção e introduz, no universo literário,
i materiais concretos e experiências vividas no cruzamento
I entre a recepção interpretativa e o impacto da experiencia 

direta. É o que fica evidente no seguinte exemplo:

i O desempregado

Ando sem sorte, trombando de frente com placas vazias 
de necessidade. Dó desse sapato para as melhores cerimô
nias, ralado nas calçadas mais distantes. Onde velas derre
tem sobre pedidos mínimos, o dragão espetado ri da minha
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cara. Bombeiros gritando não me deixam dormir. Talvez eu 
não preste. E esses talheres sambando na marmita? Ven
dendo o café da manhã pelo almoço que não tenho onde 
comer. Um passe puído de esperanças. Uma família arrima
da em tudo, todos & ninguém. Abrindo classificados em de
sespero, como quem estupra a própria mulher. (Bonassi in 
Oliveira, 2001, p. 44)

Ou, como no fragmento “Natureza morta com São Pau
lo”, do livro de viagem Passaporte:

Ecos de sirenes. Vozes de prisão. Gatos com ratos mortos 
na boca. Ratos mortos com formigas na boca. Crianças cho
rando abertamente. Homens-feitos chorando escondidos. 
Talheres raspando pratos. Televisão no fim. Camas suspen
sas por latas de óleo. Rostos em terror espiando nos vitrôs. 
Dez milhões de preces inomináveis por dentro dos traves
seiros. Cristos de louça. Toalhas plásticas. Cravos e espi
nhas. Penicos e bacias. Escapamentos furados, truques, ti
ros. Pilhas gastas. Nem pomada. Nem foda. Nem droga. 
Nem preguiça. Nem um saco de lixo para chutar, (p. 51)

Na extrema redução das frases, a realidade é fixada pela 
nominação instantânea dos objetos, das coisas, dos restos, 
do lixo da grande cidade da perspectiva do mais baixo e 
informe, rente à rua e à miséria. É nesse tipo de miniatu- 
rização que se cristaliza a “cena”, o “tableau” ou o “cenário 
narrativo”, e não só no conto breve, mas também nas for- 
mas romanescas complexas, o autor maneja um material 
que fertiliza experiências formais da ficção contemporâ
nea, reafirmando o aspecto predominante das narrativas 
complexas atuais, isto é, fragmentadas e descentradas, e 
interagindo com diferentes experiênciaF formadas sob a 
influência do hipertexto. Os escritores contemporâneos 
nos mostram que o fragmento, a miniatura ou, ainda,0 
miniconto podem servir como uma radicalização da crô-



njca — como nos estilhaços cotidianos de “São Paulo”, de 
Fernando Bonassi ou nos “relâmpagos” de João Gilberto 
Noll, publicados no jornal Folha de S. Paulo — pelo caráter 
de flagrante ou de instantaneidade, como se fosse um mo
mento congelado, capaz de incorporar, em um piscar de 
olhos, o sentido de todo o movimento narrativo do qual foi 
extirpado.

0  principal exemplo vem da obra magistral Mínimos, 
múltiplos, comuns, de Noll, lançada em 2004, num volume 
que recompila 338 relatos, resultado de um trabalho inces
sante realizado durante 3 anos e 4 meses em que Noll, duas 
vezes por semana, entregava duas narrativas para publica
ção, no jornal Folha de S. Paulo, de no máximo 130 palavras. 
Em sua origem, a obra publicada é produto dessa imposi
ção de formato e de regularidade, sua natureza estava cla
ramente condicionada por esse rigor e, ao mesmo tempo, 
reflete o imediato da publicação na imprensa esmta. Mas 
como classificar essa narrativa? Não se trata, na miniatura 
de Noll, apenas de uma síntese dos critérios clássicos do 
conto moderno curto, elaborados primorosamente por Ed
gar Allan Poe no seu famoso prefácio ao livro de Nathaniel 
Hawthorae, The Twice-told Tale (1842), em que a brevidade 
alcançada no tensionamento do presente continha o des
dobramento possível de um passado e de um futuro, e no 
qual a centralidade da ação do personagem principal po
dia ser desdobrada em múltiplas consequências para um 
elenco amplo de personagens, com histórias ao mesmo 
tempo paralelas e entrecruzadas. A insistência súbita do 
presente nos relatos, em Noll, sua instância retira sua for- 
Ça da imanência. Em seus textos, o momento privilegia
do rompe a serialidade linear de acontecimentos de modo 
que não nos permite distinguir o que aconteceu antes do
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que aconteceu depois, toda a historia é tragada pela urgen, 
cia de viver uma situação que podemos caracterizar como 
“evento”. No evento, aquilo que acontece está acontecendo 
para o sujeito com uma tal força que remove a oposição 
entre o interno e o externo, entre subjetividade e mundo, 
revelando, desse modo, um plano de imanência na recep- 
ção que desmonta a premissa representativa. Dito de outra 
maneira, a instantaneidade dos relatos de Noli não está na 
concretude ou na fixação de um momento específico, por 
mais detalhado e referencial que seja, mas na estrutura in
tensa entre subjetividades e acontecimentos que irrompe 
da sequência narrativa. Trata-se de uma situação narrativa 
fundamental que, eventualmente, pode ser inscrita como 
um elo para urna historia mais extensa, mas que aqui apa
rece na limpidez da sua singularidade. Por isso, a revela
ção do instante pelo texto, em vez de se dar como uma re
velação tecida por detalhamentos e especificidades, remete 
mais a um “espaço-tempo qualquer”, em que a referência 
eventual a uma situação geográfica e histórica, por exem
plo, “Golpe de 64” ou “Porto Alegre”, funciona como con
traponto para a universalidade imanente do acontecido.

Emergencias

Tudo era urgente. Ao olhar a própria m ão, seus olhos já ti
nham se antecipado: miravam os cabelos afogueados de 
uma mulher. “Tudo era urgente”, ele não se cansava de re
petir assim mesmo, no passado. Repetir, sim, para que pu
desse fixar alguma coisa, antes de ver a nova imagem dar 
lugar a outra. Quando percebeu que o amigo estava pade
cendo de um mal súbito, aliás, como de alguma forma tudo 
ali, ele não teve tempo de socorrê-lo ou batizá-lo no ritual 
sem bandeira que pintasse de dentro de si. Pois quando 
olhou de novo a cara do parceiro, o que viu foi a lápide 
com o seu sorriso brando de outro mundo. Tudo ali era ur-



gente, sim, tudo, ele ladainhava batendo no peito, como se 
uma misericórdia pudesse soar ao vento que já  se coagula
ra na mais empedernida seca. (p. 461)

Nesse aspecto tem p oral, N oll certam ente se diferencia 

dos minirrelatos de Fernand o Bonassi, pois, aqui, a atuali

dade da situação se exp ressa  n a  concretude do registro do 

presente, que se assem elh a à instantaneidade de uma foto

grafia, à revelação visível de um  inconsciente óptico com a 

impregnação do m o m en to , tudo aquilo que pode emergir 

dali cheio de força narrativa.

Passemos, então, aos livros de M arcelino Freire, escritor 

nascido no in terior de P ern am bu co, em  1967, que se mu

dou para a capital pau lista  em  1991. Freire surge na cena 

literária ju nto  ao grupo in ic ia l das antologias da “Geração 

90” e é autor dos livros de contos A n gu  de sangue (2000) e 

BaleRalé (2003). Em  2 0 0 4 , organizou o livro Os cem menores 

contos brasileiros do século, com  m inicontos de até 50 letras, 

e promoveu o in teresse  em  torno  desse gênero, além de 

aperfeiçoar, na própria escrita , u m  estilo  cada vez mais en

xuto e enfático, que se to rn a  p atente em  Contos negreiros, 

de 2005, e Rasif: m a r  q u e  a rreb en ta , de 2008. Entretanto, é 

fácil notar as d iferenças e n tre  a experiência proposta na 

mininarrativa de Freire e nas de Bonassi e Noll, pois Freire 

se distancia cla ram en te  da crô n ica  para trabalhar a lin

guagem num registro da poesia, incluindo ainda discursos 

orais e cotidianos. A prosa de Freire obviam ente não se de

limita às 50 letras, os con tos podem  ter uma ou duas pá

ginas como podem  te r  dez; a tend ência , entretanto, é a 

economia no discurso d ireto  sem  extravagâncias, apenas o 

necessário para guiar a d ireção da história e colocar as es

tocadas dos argum entos. No con to  “Socorrinho”, de Angu 

de sangue, lê-se:
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Moço, não, sua mão, suando, grito no semáforo, em con
tramão, suada, pelos carros, sobre os carros, carros, moço, 
não, viu sua mãe e a cidade, nervosa, avançando o meio- 
dia, dia de calor, calor enorme, ninguém que avista, Socor- 
rinho, algumas buzinas, céu de gasolina, ozônio, cheiro de 
álcool, moço, não, parecido sonho ruim. (p. 47) !

Numa longa frase que se desenvolve por duas páginas e * 
meia, o relato do sequestro de um a m enina de rua é conta' f 
do sem detalhes nem descrições, apenas deixando marcas I 
do staccato de uma fala apressada sobre o papel. Freire pro-i 
cura as vozes sem voz, os m urm úrios marginais que nào 
se transformam em linguagem, reprimidos, mas também 
rudes e vingativos que se en tranham  nas ruas, no chão 
queimado do Nordeste e nos infernos vários do Brasil. Às 
vezes, sua vontade de precisão e eficiência, as frases cur
tíssimas e o esmero nas palavras escolhidas aproximam 
sua literatura dos contos-haicai de Dalton Trevisan, mas há 
sempre algo mais visceral e m enos irônico em Freire, um 
desejo perverso irresistível e, principalm ente, uma vonta 
de musical de criar contos como cantos. No livro Contos ne

greiros, ganhador do Prêmio Jabuti de 2006, Freire joga com 
o linguajar afro-brasileiro, saboreia a sonoridade e o teor 
linguístico das palavras yorubas preservadas no português, 
relatando episódios do cotidiano negro, quase sempre im
primindo um espírito de revolta:

Enquanto Rainha Quelé limpa fossa de banheiro Sambon- ■  
go bungo na lama e isso parece que dá grana porque o povo ■  
se junta e aplaude Sambongo na merda pulando de cima ^  
da ponte tá me ouvindo bem?

Hein seu safado? Ninguém é escravo de ninguém, (p- 2°*

Em Rasif: mar que arrebenta, hom enagem  a Recife e à tfr- 
ra pernambucana em tom  de saboroso deleite, as to fj|
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- ¿ades poéticas tom am  conta dos enredos e convertem os 
contos em poemas:

Tenho saudade de Sertânia.
Saudades de Catolé, Canindé. Saudades
De Sairé. Saudades do batucajé. Do acarajé.
De Nazaré da Mata.
Saudades do tumbança. Do papangu,
Do maracatu de lança. Saudades do Carnaval.
Do fandango e da ciranda, (p. 121)

Outro autor que surge com o revelação da década de 
1990 é Marcelo Mirisola, que possui uma posição singular, 
com uma prosa que se qualifica pelo domínio de um estilo 
próprio, inconfundível, pelo humor, pelo sarcasmo corro
sivo, pela precisão e pela energia verbal que parece não ca
ber nas palavras, forçando a escrita e a leitura para fora de 
seus limites, num  ritm o insaciável. Em 1998, Mirisola lan
çou sua primeira coletânea de contos, Fátima fez os pés para 

mostrar na choperia, e desde então surpreende pela alta pro
dutividade. Contos, rom ances e crônicas, onde se reconhe
ce uma certa verve à la H eniy Miller, sem sua virilidade vi
toriosa, claro, pois o narrador de Mirisola sofre o desejo e 
se delicia na sublimação barata dos prazeres mais simples. 
Talvez esteja mais próxim o mesm o dos insultos de Céline, 
Genet e Bukowski, se não fosse pelo conformismo declara
do e a ausência de vocação transgressiva. É então possível 
dizer que Mirisola é radical em  abrir mão da radicalidade.
0 gozo está na porção de salam inho e no Big Mac, nas delí
cias mais baixas, como coçar a bunda, e nas pequenas sa
canagens domésticas, ao estilo de Trevisan. O universo de 
Mirisola se cria em tom o de um espírito adolescente, de 
descobertas vulgares e, ao mesmo tempo, tédio e inércia 
Profundos, com personagens da classe média suburbana



arraigada na cultura pop  da década de 1970 e transpirando i  
o espírito despudorado de um Nelson Rodrigues do século 1 
XXI. Mirisola consegue retratar a banalidade sem nunca se I 
excluir desta, sem nunca recusá-la, ironicamente, e sem i  
nunca aceitar qualquer desconto no deboche. Mirisola é | 
uma máquina de escrever, escreve com vontade e certo jú- §  
bilo, com a mesma facilidade com que é lido. a

0 hiper-realismo i

André SantWnna vem se juntar a esse elenco de escritores" 1 
com uma obra que começa em Amor, de 1998, e Sexo, do 

ano seguinte, transitando, inicialmente, fora do circuito co
mercial e adquirindo maior visibilidade com a participação 
importante nas antologias de contos Os cem melhores contos 
brasileiros do século (organizada por ítalo Moriconi) e o Gera
ção 90 -  Os transgressores, de 2003, de Nelson de Oliveira. Em 
2006, concluiu seu romance mais ambicioso, 0  paraíso í 
bem bacana, uma encomenda da Companhia das Letras, que 
também editou o livro Sexo e am izade, uma coleção de nar- i 
rativas antigas e novas de 2007.

Não é exagerado dizer que a escrita de André não se pa
rece com nada do que vem sendo produzido por sua gera 
ção. Sua linguagem, às vezes, parece surgir diretamente da 
apropriação das linguagens da cultura de massa, incorpo
rando ao mãximofrases de efeito, lugares-comuns delibe
rados, clichês discursivos, como os produtos artifidailjllic 
a publicidade nos oferta; em outros momentos, SanfAnn*' 
exibe um domínio extraordinário da sintaxe e de toda a 
arquitetura narrativa na construção das histórias. É Pura 
linguagem sem nenhuma intenção de expressionisnio 
jetivo, sem nenhuma sinceridade e, por isso, talvez fl1*11
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honesta. Na dificuldade de encontrar um denominador des
sa forma de escrever, tem-se ressaltado afinidades com José 
Agrippino de Paula, o guru da Tropicália, com o livro Pana- 
mérica, de 1967, em particular pela reverência à cultura pop 
e pela maneira obsessiva de usar a repetição como recurso 
estilístico na criação de um ritmo contagiante e sedutor.

No caso de André Sant’Anna, sua escrita assume a aliena
ção e o estranhamento depositados na linguagem oral de 
personagens completamente codificados por seus papéis so
ciais. Todos, emburrecidos e preconceituosos, falam como 
se fossem máquinas, sem profundidade e sem interiorida
de, valendo-se de clichês e lugares-comuns incessantemen
te. Sant’Anna explora as repetições aã infinitum, forjando 
um ritmo oral em que a narrativa é achatada e banalizada 
num esvaziamento expressivo e na alegre afirmação de sua 
condição ideológica alienada. Há aí uma clara opção pela 
paródia do universo e da linguagem midiáticos, capaz de 
aglutinar os preconceitos populares da nossa realidade pós- 
modema consumista, inventariada por simulacros. No en
tanto, a narrativa de Sant’Anna ganha força poética pela 
qualidade da escrita, seu ritmo exaltado, sua serialidade 
repetitiva e ironia contagiosa, sua superficialidade delibera
da e elíptica que nos deixa com a impressão constante de 
perda de segredo e de profundidade. Assumindo a condição 
alienada, Sant’Anna parece dar realidade literária ao artifi
cio, numa espécie de super-realismo discursivo no qual a 
apresentação literária não toma a realidade como objeto, 
mas assume a realidade do próprio discurso numa constru- 
Çào sem objeto exterior, nem interior subjetivo.

Nesse sentido, é possível identificar um parentesco en
tre a literatura de SantVYnna e as experiências da pop-art 

das décadas de 1960 e 1970. Na tentativa de criar uma
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genealogia crítica mais convincente do super-realismo de i  
Andy Warhol, Hal Foster (1994) observa como esse tip01 
de realismo não se deixa explicar adequadamente por ne-1 
nhum dos dois esquemas de compreensão predominantes i  
na crítica das últimas décadas: o modelo referencial, por un I 
lado, e o simulacràl, por outro. O primeiro modelo entende I  
as imagens e os signos como ligados a referentes, a temas | 
iconográficos ou a coisas reais, pertencentes ao mundo da 
experiência, e o segundo entende todas as imagens como 
meras representações de outras imagens, o que converte 
todo o sistema de representação, inclusive o realismo, em 
um sistema autorrefeíencial. Mas, assim como Foster su
gere para7) caso de Warhol, propomos aqui que a prosa 
de Sant’Anna, seu super-realismo particular, deve ser lida 
como simultaneamente referencial e simulacral, pois cria 
imagens literárias que estão conectadas à realidade, mas 
também desconectadas e artificiais, afetivas e firias, críticas b 

e complacentes. Para Hal Foster, é exatamente a possibili-1 
dade de coexistência dos dois modos de representação que ^ 
constitui o que ele denominará “realismotraumático”. Sem r* 
aprofundar 6  argumento de Foster, devemos entender que {J 
sua leitura do trauma como um “encontro falho” com o -í 
real ganha amplitude para além dos limites subjetivos e in- H 
dividuais, pois Foster sustenta que a experiência pós-indus- 
trial promove uma cultura traumática que impõe o “encon- 
tro falho” como condição geral, e não circunscrita a esta sijj 
ou aquela subjetividade. Diante dessareãlidade, a represen- j j  
tação passa a ser entendida como uma construção (tela. | 
anteparo, biombo) que exibe e esconde ao mesmo temp0 f 
A representação nos guarda e protege contra o real em su3 
manifestação mais concreta (violência, sofrimento e mortal 
e, num mesmo golpe, indica e aponta para o real, na &



criação de alguns de seus efeitos como efeitos estéticos.
Central para a leitura de F o s te r é i compreensão da repe
tição que, para ele, nos rastros do pensamento de Lacan, 
não será apenas Wiederkehr, uma repetição do recalcado em 
sintoma ou significante, mas Wiederholung, uma repetição 
compulsiva do encontro traumático com o real, algo que 
resiste à simbolização, e que não constitui nenhum signifi
cante senão o efeito, o toque (tuché, tique) do real. Desta 
perspectiva, a repetição não deve ser vista apenas como re
produção, no sentido de representação de um referente ou 
simulação de uma imagem pura, um significante isolado. 
Mesmo que a representação continue funcionando nessa 
forma de repetição, outra repetição, a repetição compulsi
va da significação, “enquadra” o real e aponta para seu efei
to traumático.

No romance 0  paraíso é bem bacana, um calhamaço de 
quase 500 páginas, publicado em 2006, Sant’Anna realiza 
um empreendimento de fôlego no relato de um garoto, 
Manuel dos Santos, de Ubatuba, um talento nato do fute
bol que, apesar de não conseguir se adaptar em lugar ne- 

| nhum, de não entender nunca o que acontece a seu redor,
! vira jogador do clube Hertha Berlin, da Alemanha, onde se 
! converte ao islamismo, toma-se Muhammed Mané e, com 
a finalidade de realizar o sonho de um paraíso com 72 vir
gens à disposição, vira homem-bomba e se explode sozinho 

; no meio do campo de futebol. O relato gira em tomo da 
! vida de Mané, um garoto esquisito de Ubatuba que se tor
na um jogador mais esquisito ainda em Berlim, numa rea
lidade que nunca entende realmente e com a qual nunca 
consegue se comunicar, nem se fazer entender. Simulta
neamente, acompanha-se o delírio de Mané quando, na 
cama de hospital, começa a sair da anestesia completamen-
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te destruido pelo impacto da bomba, imaginando qUe 1 
nalmente, tinha chegado ao paraíso. Há uma espécie  ̂
autismo no narrador que faz com que ele se choque ince$. ■> 

santemente contra o mundo incompreensível e bem diver- 
so daquele presentificado nas fantasias masturbatorias, qUe 
representam o único impulso de desejo para Mané. A cons-

r
trução do romance é resultado de um enorme esforço esti- ¡ 
lístico, um mosaico de vozes disparatadas, girando em tor-1 
no dos mesmos acontecimentos, narrados sempre na beira | 
entre fantasia delirante e algum fio tênue de razão que | 
nunca chega a amarrar o relato a um fio térra ou pretende J 
oferecer dele uma síntese plausível. [

No discurso do narrador de André Sant’Anna, o desdo- \ 
bramento da fala autorreflexiva é repetido ironicamente, \ 
e o distanciamento que, no contexto moderno, aponta para 
um reconhecimento da própria natureza artificial do dis-; 
curso é amplificado, de maneira que desmonta a perspi
cácia crítica e reivindica urna certa burrice talvez necessá
ria para abordar esse universo em que a violência assume 
funções ininteligíveis, segundo os parâmetros de interpre

tação/formulação convencionais.
Assim, o autor produz um duplo distanciamento em que 

a autorreflexividade é absorvida pela ficção; o que parece 
indicar simultaneamente que tudo isso é fictício, mas tam
bém que tudo é real, de modo que se inverte a hierarqu'3 
representativa literária tradicional. No discurso narrativ0 
realista, o recuo do narrador em terceira pessoa imprifl1,a 
profundidade à intimidade da primeira pessoa, e haVia 
uma hierarquia de proximidade subjetiva à vivência naira 
da. Aqui, o narrador em primeira pessoa não expressa 11111 
maior grau de proximidade com a intenção subjetiva, 
uma espécie de flagra da representação de uma ter^'r
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pessoa que estaria por trás da primeira. Desse modo, o des
dobramento autorreflexivo deixa de agir como um efeito 
de perspectiva que distingue o mundo de sua representa
ção, mas produz uma dobra dupla que dá densidade ao pró
prio artificio e encontra um caminho inusitado de realizar 
o signo.

Em outras narrativas do autor, esse exagero reaparece 
na adoção radical do nível de falatório e discursivo da rea
lidade midiática contemporânea, que é retomado incon
dicionalmente, como se transcrito ou gravado sem neces
sidade de distância. Assim, a linguagem literária não só 
reproduz a linguagem do lugar-comum, mas articula-a me
canicamente como um objeto e desafia sua superficiali
dade através de um exagero e afirmação vertiginosos. Isso 
acontece na narrativa do livro Sexo, que se desepvolve 
como se construído por um primitivo programa de compu
tação que estaria agrupando elementos substantivos em 
lugar de nomes próprios:

O Jovem Executivo De Gravata Vinho Com Listras Diago
nais Alaranjadas esqueceu sua Noiva Loura, Bronzeada pelo 
Sol, e, uma noite, na boate jovem conheceu a Noiva Loura, 
Bronzeada Pelo Sol, Do Jovem Executivo De Gravata Azul 
Com Detalhes Vermelhos, (p. 260)

De lugar-comum a lugar-comum, a narrativa se desen
volve em pequenas histórias paralelas entre personagens 
como o Executivo de Óculos Ray-Ban, a Gorda Com Cheiro 
De Perfume Avon, o Chefe Da Expedição Da Firma, a Mu
lher Loura, Bronzeada Pelo Sol, Magra De Seios Firmes Com 
Róseos Mamilos E Bunda Empinada, o Jovem Executivo Que 
Havia Feito Pós-Graduação Em Economia Na Universidade 
De Munique, o Adolescente Meio-Hippie, o Negro Que Fe
dia, a Esposa do Negro Que Não Fedia e assim por diante.



Os personagens são reduzidos a uma espécie de minibicgra- 
fia publicitária ou a uma irônica categoria sociológica qUe 
os mostra através da abstração do preconceito, mas que 
também age como se realizasse as fantasias mais sórdidas 
de um mundo de mercadoria. Os personagens circulam 
como mercadoria e interagem sintaticamente em histórias 
de extrema banalidade, nas quais predominam a superex
posição pornográfica e a repetição exaustiva das descrições 
rotulares e também de ações altamente previsíveis:

A Vendedora De Roupas Jovens Da Butique De Roupas Jo
vens lambeu o pau de Alex.

A Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol, lambeu os pei
tos da Vendedora De Roupas Jovens Da Butique De Roupas 
Jovens.

Marquinhos colocou seu pau no cu da Vendedora De 
Roupas Jovens Da Butique de Roupas Jovens, (p. 216)

O resultado é obviamente paródico e, ao mesmo tempo, 
blinda qualquer possibilidade de introspecção e de apelo 
à interioridade psicológica. Os personagens são reduzidos 
à superfície do clichê e agem como fantoches primitivos, 
realizando o lado hiper-real de uma cultura em que sonhos 
e imaginação viraram matéria-prima de superexposição. 
Nos textos de Sant’Anna, o signo é a realidade, isto é, a rea
lidade é desde sempre natureza sígnica, tudo se reduz à 
mesma superfície pornográfica em que a referência mais 
exterior se extraviou, e onde tudo circula entre clichês.

É, paradoxalmente, por meio desse achatamento radical 
que o super-realismo de André Sant’Anna consegue criar 
um jogo de alienação, uma construção artificial que acaba 
apontando para algo atrás do signo, algo terrível abaixo do 
banal, algo violentamente inumano por baixo de todo seu 
cinismo aparente. Mais do que uma crítica ideológica da
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alienação, opera-se, na escrita de Sant’Anna, uma inversão 
da alienação e do estranhamento em potência afirmativa
— no lugar da falta de sujeito, aparece uma subjetividade, 
e, em vez dos clichês banalizados e superficiais, sua repe
tição vigorosa faz emergir a sensação de uma realidade, 
traumática talvez, intolerável e dificilmente significável. 
A brutalidade das palavras e a sobrecarga de descrições no 
relato de André Sant’Anna, produzidas e repetidas inces
santemente num excesso de significação, tendem a esva
ziar a linguagem e torná-la banal, apontando para um con
teúdo que as palavras já  não conseguem simbolizar.

Na criação de uma realidade cotidiana estereotipada e 
vulgar, sujeita à reprodução acelerada dos objetos de con
sumo, a literatura tenta, assim, injetar um mínimo nível 
de diferença, jogando com outros níveis de diferença e até 
mesmo com duas séries opostas em contraste; no caso da 
prosa de Sant’Anna, a série habitual do consumo e as sé
ries instintivas de destruição e morte. Dessa forma, a sua 
literatura conecta o nível de estupidez e ignorância com o 
nível da crueldade, descortinando, por baixo dessa consu
mação frenética, a violência e a morte. Esteticamente, sua 
narrativa satura em ritmo delirante as mistificações e fan
tasias que movem a sociedade de consumo num gesto re 
petitivo, insistentemente banal, abrindo, assim, a possibi
lidade de que um mínimo de diferença finalmente possa 
ser expresso.

Um novo regionalismo?

0 foco sobre a realidade urbana foi um dos traços que a 
“Geração 90” preservou da ficção da década de 1970. En
tretanto, nunca foi abandonado por completo o cenário re



gional, que subsiste até hoje na literatura brasileira desde 
o século XIX, e que continua sendo um dos alicerces da 
opção pelo realismo. Um dos maiores sucessos na litera
tura brasileira foi jorge Amado, cuja obra conseguiu pre
servar a popularidade da realidade regional por meio sécu
lo. Ao passar pelas experiências de, por exemplo, Sargento 
Getúlio (1971), de João Ubaldo Ribeiro, Essa terra  (1976), de 
Antônio Torres, Os desvalidos (1993), de Francisco J. C. Dan
tas, entre outros, as características do regionalismo se 
transformaram de múltiplas maneiras, estabelecendo diá
logo com as obras emblemáticas de Guimarães Rosa e Gra- 
ciliano Ramos. Em algumas obras atuais, a questão regio
nal abre mão do interesse pelos costumes, pela tradição e 
pelas características etnográficas para se tom ar um palco 
da tensão entre campo e cidade, entre a herança rural e o 
futuro apocalíptico das grandes metrópoles. Esse conflito 
é o foco principal para um dos escritores que mereceu 
maior reconhecimento crítico na última década e que, sem 
ter sido rotulado de “regionalista”, preserva o olhar sobre 
sua região de origem e mostra forte interesse pela narra- 
tivização épica de sua história, assim como pela inclusão 
de características linguísticas específicas na construção 
dos personagens. Trata-se do mineiro de Cataguases Luiz 
Ruffato, que estreou com dois livros de contos, Histórias à  
remorsos e rancores (1998) e (os sobreviventes) (2000), este últi
mo ganhador do Prêmio Casas de las Américas com men
ção especial. Mas foi em 2001, quando lançou o romance 
urbano Eles eram muitos cavalos, que a atenção da crítica des
pertou de verdade. Aqui, claramente se conciliavam duas 
ambições aparentemente contraditórias: escrever um r°' 
manee comprometido com a atual realidade social do país’ 
porém numa linguagem adequada à contemporaneidad6.



fugindo dos formatos tradicionais das narrativas do sécu
lo XIX. O resultado é conhecido; o romance retrata um dia 
da vida na metrópole de São Paulo, mais precisamente o 
dia 9 de maio de 2000, de uma perspectiva estilhaçada de 
personagens de rua, trabalhadores, mendigos, donas de 
casa, empresários, numa narrativa fragmentária e comple
xa com uma clara aproximação às experiências modernis
tas da primeira parte do século passado.

A forma literária experimental de Ruffato, com sua agu
da consciência poética da linguagem, mantém não só o 
compromisso com a realidade, mas procura formas de rea
lização literária ou de presentificação não representativa 
dessa mesma realidade. Nesse sentido, estamos diante de 
um herdeiro da tradição realista, mas, como já foi sugeri
do anteriormente, aqui será preciso usar esse conceito des
vinculando-o da ilusão de uma linguagem referencial capaz 
de conferjUransparência à linguagem literária e à realida
de daexperiência. É preciso questionar o privilégio do rea
lismo histórico como “janela” para o mundo, a fim de en
tender de que maneira a literatura contemporânea procura 
criar efeitos de realidade, sem precisar recorrer à descrição 
verossímil ou à narrativa causal e coerente. Não é bastante 
afirmar que o romance Eles eram muitos cavalos descreve a 
vida marginal nas ruas de São Paulo, no espelho quebrado 
de uma visualidade vertiginosa, movida por uma empatia 
extraordinária por seus personagens. Tematicamente, o ro
mance é comprometido com a realidade social do Brasil 
contemporâneo e se inscreve na tradição de narrativa ur- 
bana_̂ Ue ocupa uma posição central na literatura brasilei- 
ra a partir da década de 1960, privilegiando histórias de 
Pessoas comuns em situações de confronto com o medo, a 
dolência, o crime, a miséria, mas também histórias que



envolvem os desejos e as expectativas dos moradores da ca
pital paulista. O verdadeiro desafio está em estabelecer a 
relação entre esse conteúdo e a forma complexa da estru- 
tura narrativa. É preciso entender melhor a exploração do 
recurso poético, na linguagem do romance, como produ
ção performática dessa realidade, como procura de efeitos 
de realidade que ultrapassam a ilusão referencial do realis
mo, introduzindo o real na escrita.

A demanda de realidade do romance já  está presente na 
referencialidade pontual de sua situação inicial, “São Pau
lo, 9 de maio de 2000. Terça-feira”, seguida por outras in
formações objetivas e circunstanciais referentes ao tempo, 
à qualidade do ar e à fase da lua. A narrativa se inicia à ma
neira de um noticiário, mas rapidamente descobrimos que 
não são as histórias sensacionais da imprensa nem os even
tos dramáticos de celebridades que estão por vir, mas as 
histórias ignotas do dia a dia de pessoas anônimas, sem 
brilho, glamour ou reconhecimento, protagonistas da vida 
crua, da micro-história e de todos os pequenos dramas que 
só excepcionalmente atraem a atenção pública.

De um ponto de vista puramente descritivo, o romance 
é formado por 70 fragmentos que variam de tamanho, de 
duas linhas_jté mais de sete páginas. Depois do último 
fragmento enumerado, há um blackout gráfico de duas pá
ginas pretas, seguido pelo fragmento que finaliza o livro 
com um diálogo noturno. Cada fragmento traz uma solu
ção de escrita própria, entre narrativa e poesia, que, se to
mado separadamente, poderia ser considerado como um 
miniconto, um capítulo de uma narrativa mais longa, um 
poema em prosa, uma anotação, um registro, uma citação, 
uma lista ou outro registro. As unidades são autônomas, e 
cada uma constitui um fragmento porque faz parte de um



conjunto aberto, uma série casual que não se atém ao es
quem a início-meio-fim do enredo, mas configura uma es
trutura rizomática sem centro e sem sequencialidade cau
sal interna. Alguns comentaristas se contentam em ver a 
prosa do romance como uma espécie de videoclipe de um 
dia em São Paulo, e reconheço que é muito sedutor fazer 
uma leitura de comparação entre os formatos audiovisuais 
breves e os fragmentos textuais de Ruffato.

Mas o importante é entender com que recursos o texto 
r consegue esse efeito que lhe permite produzir uma ima

gem não visível da cidade caótica de São Paulo, uma ima
gem que não reproduz nem imita as tecnologias visuais na 
literatura, mas que é resultado de uma exploração de algo 
que a literatura faz melhor do que a imagem fotográfica, 
televisiva, cinematográfica, digital e assim por diante, uma 
espécie de “imagem do pensamento”, privilégio da escrita 
numa época de ofuscamento visual ligado ao predomínio 
dos grandes veículos de comunicação. Diferente do esforço 
realista de recriar descritivamente uma pseudovisualidade 
como cenário homogêneo e pano de fundo para ações, a 
aguda visualidade do texto de Ruffato, efeito cortante do 
estilhaçamento das imagens, ressalta as dimensões não 
perceptíveis e não ópticas da imagem, aquilo que existe no 
limite da visibilidade e da legibilidade do visto e se presen- 
tifica imaginariamente — o medo, a fantasia, o sonho, a 
mentira, a atração espantosa da miséria, da violência, do 
obsceno, da ferida, da feiura e do grotesco —, invertendo e 
revirando nosso olhar e convertendo o espectador em ob
jeto visível, visto pelo mundo que ele não quer ver.

Histórias e culturas heterogêneas se atravessam nas 
ruas de São Paulo: retirantes nordestinos, meninos de rua. 
existências suburbanas, socialites, atrizes fracassadas, dele-



gados, drogados, alcoólatras, leoes de chácara, mendiga 
vendedores ambulantes, torcedores de futebol, crentes 
playboys, mães de íamília e empresários cruzani-.se em lin. 
guagens polifõnicas, sem tradução possível entre sj. % 
tingue-se o falso brilho da totalidade, e abre-se inào da 
nostalgia e do desejo da identidade*, e, dessa maneira, o 
fragmento alegórico flagra sua própria parcialidade hetero
génea, cuja produtividade poética aponta para a prolifera
ção do inacabado e do múltiplo. Ruííáto responde ao dosa-! 
fio de criar uma linguagem capaz de expressar as potentes 
contradições da metrópole contemporânea e se inscreve no 
solo que surge com as experiências da vanguarda moder
nista, lançando mão de técnicas futuristas, dadaístas, ex- 
pressionistas, cubistas e surrealistas, como^ por exemplo, i 
a montagem, a polifonia, a colagem, as enumerações, os; 
experimentos sínestésícos e outras técnicas que visavam a 
dar corpo à cidade como espaço da simultaneidade de tem
pos históricos heterogéneos. No entanto, nos “instantes” 
de Kles eram muitos cavalos, busca-se algo diferente das epifa
nias profanas perseguidas pelo surrealismo, uma expressão 
concreta e crua sem transcendência em que a realidade da 
imagem do pensamento se períónnatiza afetivamente. Um 
exemplo disso pode ser percebido com clareza na inclusão 
de textosda cidade; a escrita urbana adentra a escrita da 
ficção, seja na transcrição de “santinhos" de Santo l-xpedi- 
to, recomendações para pedidos, conselhos para preserva- 
ção de casamentos, um cardápio, uma carta, listas de em
pregos ou dos títulos de livros numa estante, a lista dc 
CDs, anúncios de contato amoroso, anúncios de g a r o t a s  dc 
programa, ou na enumeraçao dos objetos de uma copa- l-v 
ses fragmentos possuem uma natureza ambígua por sere’11 
signos da cidade incluídos entre os signos da íicção, obU‘11



do-sc, assim, unia concretude objetiva, articulados como 
objetos de uma bricolagem textual, “coisas” coletadas na 
rua. índices referendais da ddacle, que participam da mon
tagem do texto com o poder de arraigar ou indexar o texto 

no real.
lim 2005, Ruííato iniciou seu projeto mais ambicioso, 

um romance em cinco volumes intitulado Inferno provisório, 

dos quais até agora já  foram publicados quatro — Mumma, 

son lanío Jdice , 0  mundo inimigo, Víslu parcial da noite e 0 livro 
das impossibilidadus — , com a perspectiva de se encerrar em 
2010 com o último volume. Descrever ou resumir o roman
ce ó difícil, pois se trata de um romance desprovido de fio 
narrativo único e de enredo fechado em torno de persona

gens em desenvolvimento. V. um romance sobre a Zona da 
Mata mineira e a cidade de Cataguases, num recorte histó
rico com início incerto, provavelmente datando da entra
da no século XX e chegando até os dias de hoje. De certa 

maneira, trata-se de um romance regionalista, pela deter
minação local e pela vontade de trazer para dentro de sua 
linguagem a semántica e o idioleto particulares de uma 

população rural de origem italiana, mas também se pode 
ver nele um romance coletivo, como uina das versões do 

grande romance proletário. Muitos personagens são intro

duzidos, alguns deles retornam e desaparecem várias ve* 
zes, sem que haja, necessariamente, continuidade tempo* 
n>l, a maioria dos eventos acontece numa comunidade* 

estabelecida cm torno do beco de Zé Pinto, onde a urbani- 
Z;i(,'ào se desenvolve graças à presença dos imigrantes ita
lianos proletarizados. As histórias são entrecortadas, episo

dios picotados de uma vida em aberto, que emergem em 
l)ri*vi‘s fulgurações para logo desaparecerem. Por isso. o lei* 
l(,r experimenta a leitura como um passeio, simultanea



mente diacrônico e sincrónico, atravessado por uma série 
de histórias paralelas que surgem em momentos arbitrá
rios, e onde, principalmente, a própria evolução da grande 
História não resulta em progresso, nem numa consciência 
superior. 0 olhar de Ruffato não é nostálgico, é antes céti
co, mas, ao mesmo tempo, profundamente identificado 
com os personagens, apesar da substância subjacente de 
desumanização e degradação. Como projeto literário, o ro
mance parece combinar e conciliar uma ambição literária 
tradicional com uma solução experimental; a narrativa é 
construída a partir da reescrita de dois de seus livros de 
contos anteriores, mencionados já  aqui, e se apresenta 
como um trabalho em aberto e em constante reelabora- 
ção. 0 estilo da narrativa é elíptico, sustentado por monó
logos e diálogos, discursos diretos e indiretos, que formam 
mosaicos nos quais vozes do passado interrompem o pre
sente, e as frases se encontram e se chocam sem nunca 
estabelecer uma verdadeira compreensão e simbiose dialó- 
gica. 0 filho Carlinhos retorna a casa para visitar a mãe no 
“Aquário” de Mamma, son tantofelice, e o relato se passa du
rante uma viagem de carro com longas conversas sobre o 
passado, no qual cada um parece encerrado por sua pró
pria memória e as palavras acentuam a falta de aproxima
ção. As histórias se tecem por inúmeras conversas entre 
pessoas que procuram em vão superar o silêncio e se apr0- 
ximar por via das palavras, escalando barreiras dissim^3 
das ou invisíveis.

De certa maneira, o romance retrata uma questão trad1 
cional na literatura brasileira: o conflito entre o país ruf3 
e o país urbano, tantas vezes discutido ao longo do sécU 
lo XX. No entanto o destino migratório não é apresenta^ 
como uma queda originária, nem em relação à Itália. Pa



de origem dessas famílias, nem em relação a Cataguases, 
para quem acaba saindo de lá a fim de se estabelecer em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. Não é à toa, pois a vida rela
tada nas histórias é uma vida oprimida, inumana, mesqui
nha, miserável e cheia de violência nas relações sociais e 
nas relações mais íntimas.

No quarto volume, 0  livro das impossibilidades, as três his
tórias acontecem dentro do mesmo espaço de tempo das 
últimas décadas do século XX e falam dos que saíram de Ca
taguases para tentar a fortuna em São Paulo ou Rio de Janei
ro. Em “Era uma vez”, uma família que se estabeleceu na 
periferia de São Paulo recebe visita de familiares de Cata
guases, e são confrontados os sonhos da saída com a reali
dade duramente conquistada à custa de muitas ilusões. Nar
rado do ponto de vista do afilhado Guto, a vida pobre da 
grande cidade, apesar de conquistada com muito esforço e 
sofrimento, ainda tem um brilho de extravagância — “Cata
guases não oferece horizonte não... Você também, se quiser 
ser alguém na vida, vai ter que ir embora um dia... Se eu 
tivesse ficado...” (2008, p. 36). A queda das ilusões é mais cla
ra ainda na segunda história, em que Aílton tenta escrever 
uma carta para seu amor de adolescente, Laura. Dezesseis 
anos depois de ir para o Rio, quando achava que ela estava 
comprometida com Jacinto, um promissor jovem na mari
nha comercial, Aílton tenta reavivar a paixão de outrora e 
voltar não só para Minas, mas para a esperança da juventu
de. Em vão, obviamente, pois as ilusões não se refazem. 
Mais brutal é a última história, narrada como duas histórias 
Paralelas, de Zezé e de Dinim, que nascem no mesmo ano e 
crescem amigos na infância para depois se extraviarem, 
cada um por seu caminho, nas favelas cariocas e no crime, 
que acaba sendo o último caminho que resta para manter o



sonho de uma outra vida e, finalmente, sucumbirem à tor 
tura policial na cadeia, na entrada do novo século. Se a vida I  

na Zona da Mata era miserável, a realidade da fuga, na saga r 

de Ruffato, parece pior ainda, não fosse por exemplos como í 

a Nelly, de “Era uma vez”, que consegue se formar enfer- 

meira e, com o esforço do próprio trabalho, mantém unida i 
a família, apesar do fracasso do marido.

Outro sucesso literário das últimas décadas foi cunhado ! 

em tomo do resgate narrativo da identidade específica da ! 

região do Amazonas, vivificando sua rica história e cultura j 

que, para grande parte dos brasileiros, continua sendo tão- 

exótica quanto a cultura de um país distante.

Uma mulher volta para Manaus após um  período de in

ternação em uma clínica de São Paulo e chega à casa da 

mãe adotiva, Emilie, precisamente logo após a sua morte. 

Escrevendo uma carta ao irmão adotivo que vive em Bar

celona, a mulher inicia uma longa narração das memórias 

de infância, entremeada por depoimentos e testemunhos 

de um grupo de personagens que trazem  de volta cenas da 

vida no Amazonas e os acontecimentos trágicos da histó
ria da família. Muitos reconhecerão provavelmente essa 

descrição como o início do enredo do rom ance Relato de um ! 
certo Oriente, do escritor amazonense, residente em São Pau- : 
lo, Milton Hatoum, cujo lançamento, em  1999, despertou 

um grande interesse entre críticos e leitores. Sem entrar na 

discussão das qualidades narrativas, o rom ance conciliou 

um leque de temas e interesses que garantiram  seu suces
so e que se desdobraram nos romances seguintes, Dois ir
mãos, Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado, de 2008. Todos os . 
romances foram muito premiados, os três primeiros rece
beram o Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Ficção, e, cofl1 
eles, Hatoum sem dúvida consolidou uma vertente na



rativa brasileira antes timidamente representada. Uma ex
plicação para a popularidade da literatura de Hatoum en
contra-se na convergência entre um certo regionalismo 
sem exageros folclóricos e o interesse culturalista na di- 
versidade brasileira que, nas últimas décadas, substituiu 
a temática nacional. Hatoum nasceu em Manaus no início 
da décadTde 1950, num a família de origem libanesa. Seus 

avós eram de Beirute, cristãos maronitas, e seu pai cres
ceu no Líbano, ainda sob o poder colonial francês. Tanto a 
tradição da narrativa árabe que Hatoum herdou do avô e 
dos vizinhos quanto a influência francesa que sua família 
recebeu m arcaram  sua form ação e, posteriormente, sua 
literatura. Já adulto, estudou arquitetura e literatura na USP 

e iniciou um doutorado na Sorbonne, na década de 1980, 
trabalhando com a nova narrativa latino-americana. De cer
ta maneira, encontramos nos romances de Hatoum o regio

nalismo amazonense, que sobreviveu nas décadas de 1970 

e 1980 por intermédio dos livros de Márcio Souza — entre 
eles, Galvez, im perador de Acre (1976), Maã Maria (1980) e 

0 fim do terceiro mundo (1990) — , em confluência com um 

memorialismo familiar, resgatando a história dos emigran
tes árabes no Brasil, que se comunica com as obras de 

Raduan Nassar e Salim Miguel, entre outras. Apesar de sua 
obra contar com  apenas dois romances — Lavoura arcaica 
(1975), e Um copo de cólera, de 1978 — e alguns poucos con
tos, editados em  1992, no volume Menina a caminho, Raduan 
Nassar foi um escritor m arcante na década de 1970, pela 
excelência artêsanal da escrita, ao descrever o conflito cul
tural no seio íntimo de uma família libanesa ortodoxa no 

interior de São Paulo. O catarinense Salim Miguel chegou 
ao Brasil com a família aos 3 anos de idade, na década de 
1920, e tem mais de vinte livros publicados, entre eles o



saboroso relato Nur na escuridão, de 1999, que lhe deu pro. 

jeção nacional e cujo tema é precisamente a trajetória ^  
família e dos libaneses no Brasil. Fica portanto claro qUç 
Hatoum não é o pioneiro na exploração do tema da migra

ção, dos conflitos culturais e dos sentimentos de estrangej. 
ridade. Além dos já citados, também autores como Samuel 
Rawet e Moacyr Scliar trouxeram o universo judaico para 
a realidade nacional, e Nélida Pinon deixou no romance 
A república dos sonhos o relato da migração galega e espanho

la, assim como José Clemente Pozenato ganhou visibili
dade ao ter seu romance 0  quatrüho (1985), sobre colonos 

italianos em Santa Catarina, transformado em filme por Fá
bio Barreto. Para nenhum desses autores, entretanto, o re
conhecimento tem sido tão unânime quanto no caso de 
Milton Hatoum, o que também se explica pela coincidên
cia com o interesse que a crítica acadêmica especializada 

começou a ter na abordagem dos estudos culturais, ver
tente de estudo_s que emplacou no Brasil no fim da década 

de 1980, muito impulsionada pela fundação da Associação 

Brasileira de Literatura Comparada (Abralic) e pela orien

tação predominante em direção ao mundo acadêmico ame
ricano, que se consolidou na década de 1980. Nesse con
texto, fortaleceu-se uma discussão em torno de questões 
históricas e historiográficas em que formas experimentais 
da ficção histórica ganhavam uma nova importância effl 
detrimento de uma análise mais estrutural ou estilística de 

cunho europeu. Nesse mesmo impulso, surgiu uma aten
ção renovada sobre os traços de identidades em persp#' 

tivas nacionais, multiculturais, étnicas e de g ê n e ro jf  
pudessem ser verificadas (^analisadas não apenas como s>n 
tomas de conteúdo, mas também como formações disc^ 
sivas aqui acumuladas sob a forma de traços linguístico5



híbridos na oralidade dos relatos. A volta a um interesse 
mais explícito por géneros narrativos mais tradicionais, 
como, por exemplo, o romance memorialista e histórico, 
explica-se, provavelmente, por esse fato, aliado à sensação, 
por parte de urna certa crítica, do exaurimento do experi
mentalismo m ais técnico e formal. Ao mesmo tempo/há 
na narrativa de Hatoum uma aproximação à herança lite
rária latino-americana que se desenvolveu dos romances 
tipo “novela de la tierra”, gênero que corresponde ao regio
nalismo brasileiro, em direção à descoberta do real ma
ravilhoso e do realismo mágico, tal como ocorreu no con
texto caribenho, no fim da década de 1940, e que depois 
irrompeu com toda sua força na década de 1960, produzin
do grandes nomes internacionais como Alejo Carpentier, 
Miguel Ángel Astúrias e Gabriel García Márquez. Podería
mos ver em Hatoum um descendente tardio dessa família 

literária, principalmente na vontade épica de construir 
uma boa narrativa, sem abrir mão das estruturas comple
xas, e pê]õ~pürspéctIvismo que multiplica olharesTvOzès, 
enriquecendo as possibilidades de leitura. Em Relato de um 
certo Oriente, por exemplo, a narradora passa a palavra a ou
tros quatro narradores, produzindo elipses e incertezas so
bre a consistência da memória que só é resgatada parcial
mente e nunca desprovida da ambiguidade necessária à 
sua natureza fragmentária. Sem recorrer aos excessos des- 
critivos que também marcaram parte dos narradores do 
boom latino-americano, Hatoum consegue absorver em sua 
ficção o espaço amazonense e relatar seus costumes, sem 
cair num exotismo hipertrofiado e valorizando referências 
Precisas aos fatos históricos.

Em seu segundo romance, Dois irmãos, a questão identi- 
ria se desloca mais claramente para o cenário familiar,



no qual a rivalidade quase bíblica en tre  dois irmàos $  ^ 

meos, Yaqub e Omar, filhos de Zana e Halim, é acentuada 

pela tentativa do narrador Nael de conhecer a identidade 
de seu pai e assim encontrar sua origem , uma vez que a 

mãe, a empregada índia Domingas, foi violada por Omar, 

mesmo estando apaixonada pelo irm ão, Yaqub. O temadas 

relações amorosas ilegítimas e proibidas é recorrente na 

sua obra e combina, de modo privilegiado, os dramas míti

cos com as narrativas históricas, os relatos de cunho ínti

mo e moral com os eventos sociais e políticos na pequena 

comunidade amazonense; mas, na ausência de certezas e 

garantias, a relação sempre é estabelecida na reconstrução 

da memória, chave da identidade e explicação dos desejos 

amiúde violentos e transgressivos.

Por causa da afinidade com a tradição oral, Hatoum re

conecta sua escrita com um plano fabular, lendário e indí

gena, além de fazer referências frequentes a costumes reli

giosos diversos, cristãos, judaicos, islâm icos e às crenças 

animistas dos índios. Evita, entretanto, os voos do imagi

nário mágico e, quando as fábulas e lendas entram em po
sição central no enredo, como, por exem plo, em Órfãos do 
Eldorado, tudo acontece de modo tão bem  definido que não 

contagia o enredo diretamente, mas abre uma dimensão 
imaginária paralela.

Lembro também da história de uma m ulher que foi sedu
zida por uma anta-macho. O marido dela m atou a anta, cor 
tou e pendurou o pênis do animal na porta da maloca. Aí a 
mulher cobriu o pênis com barro até ficar seco e duro; de
pois dizia palavras carinhosas para o bichinho e brincava 
com ele. Então o marido esfregou muita pimenta no pau 
de barro e se escondeu para ver a m ulher lamber o bicho e 
sentar em cima dele. Diz que ela pulava e gritava de tanta



dor, e que a língua e o corpo queimavam que nem fogo. Aí 
o jeito foi m ergulhar no rio e virar um sapo. E o marido foi 
morar na beira da água, triste e arrependido, pedindo que 
a mulher voltasse para ele. (p. 12)

À diferença dos romances anteriores, cujas histórias se 
desenvolvem na segunda metade do século XX, Órfãos áo El
dorado é situado na época da decadência da borracha e atra
vessa as duas grandes guerras. O enredo explora os mitos 
amazônicos de uma cidade escondida no fundo do rio e a 
atração que exercem  sobre homens e mulheres, seres en
cantados como os botos, que seduzem e atraem as mulhe
res para o fundo dos rios; esses mitos servem para introdu
zir na narrativa a história de amor entre Arminto Cordovil 
e a misteriosa órfã Dinaura, que leva o jovem, herdeiro de 
uma enorme fortuna em negócios, terras e propriedades, a 
perder tudo e finalm ente viver na miséria, à mercê de gor
jetas dos turistas das grandes embarcações. Por trás dessa 
história, esconde-se uma outra trama, de incesto e de amo
res cruzados, que só se revela parcialmente, no fim do li
vro, por intermédio do relato de Arminto. que o narra para 
um viajante que, pacientemente, se senta para ouvi-lo, no 
típico cenário narrativo oral, tão brilhantemente explorado 
por Guimarães Rosa.

Aí tu entraste para descansar na sombra do jatobá, pediste 
água e tiveste paciência para ouvir um velho. Foi um alívio 
expulsar esse fogo da alma. A gente não respira no que 
fala? Contar ou cantar não apaga a nossa dor? Quantas pa
lavras eu tentei dizer para Dinaura, quanta coisa ela não 
pôde ouvir de mim. Espero o macacauá cantar no fim da 
tarde. Ouve só esse canto. Aí a nossa noite começa. Estás 
me olhando com o se eu fosse um mentiroso. O mesmo 
olhar dos outros. Pensas que passaste horas nesta tapera 
ouvindo lendas? (p. 103)



Numa entrevista concedida a Aida Ramezá Hanania2 
em 1993, o autor se situa, inspirado por Walter Benjai^ 
(1985), dentro de uma tradição narrativa que envolve Co. 
merciantes-viajantes orientais sempre em trânsito pei0s 
povoados e pelas vias fluviais do Amazonas que também 
traziam episódios ocorridos no passado do Oriente Médio 
por um lado, e, por outro, os amazonenses sedentários que 
vinham para a capital manauense providos de lendas e de 
mitos indígenas. Benjamin serviria aí para evocar a pos
sibilidade de um narrador capaz de transmitir uma expe
riência genuína, reconstruir na narrativa a essência da 
aprendizagem humana extraída da contingência histórica, 
Poderia ser um resumo do projeto literário de Hatoum sua 
vontade narradora, que se propõe como antídoto moral ao 
esvaziamento contemporâneo de sentido, carregando uma 
certa nostalgia reativa, uma certa falta de humor, que tal
vez o impeça de ser aquele grande fabulador que Jorge 
Amado foi, em alguns livros, cuja potência possa liberara 
ficção de um compromisso moral com o entendimento do 
passado e apontar para o futuro, para a liberação de uma 
certa vontade de viver plenamente.

0 miniconto

É importante aprofundar a potência diferencial de outra 
experiência narrativa que se consolida na década de 1990 
a preferência pelos minicontos e outras formas mínima5 de 
escrita que se valem do instantâneo e da visualização re
pentina, num tipo de revelação cuja realidade tenha utf

2 Disponível em: http://www.hottopos.com/collat6/miltonl.htm (ace*
sado pela última vez no dia 18 de novembro 2008).

http://www.hottopos.com/collat6/miltonl.htm


impacto de presença maior. No universo hipertextual, o 
texto literário se encontra em diálogo constante com a 
imagem, assim como com textos não literários — jorna
lismo, história, cartas, enciclopédias, manuais técnicos e 
outros —, de modo que se dissolvem as fronteiras claras 
entre ficção e não ficção, e se introduzem, no universo li
terário, materiais concretos e experiências vividas no cru
zamento entre a recepção interpretativa e o impacto da 
experiência sensível. A popularidade das formas curtas cria 
uma nova ponte ficcional entre o poema em prosa e a 
crônica e demonstra sua eficiência estética no modo como 
ressalta e pontua a vivência concreta. Isso se dá, sobretu
do, pela força poética de um pequeno evento central que 
tensiona o conto, apresentado de maneira não circunstan
cial, cujos personagens atuam como elementos que susten
tam a ação narrativa. É plausível ver, na recente populari
dade do “microrrelato”, o reflexo da procura — por parte 
de leitores e escritores — de uma linguagem cuja matéria 
seja sensível, surpreendente e capaz de criar um efeito con
tundente de presença da realidade exposta. Aqui, a prosa 
assume a força da poesia, sustenta-se em si mesma sem 
pretender designar nem representar nenhuma realidade 
reconhecível, mas sempre efetivamente real. Parece que 
a fotografia snapshot encontra seu correspondente no mi- 
niconto, pela revelação do instante privilegiado. Entre
tanto, a visualidade do miniconto não se restringe a essa 
semelhança com a velocidade e a instantaneidade da foto* 
’'grafia, mas se refere muito mais à concretude e à autossu- 
ficiência de um texto in medias res, que parece não se apoiar 
sobre nenhuma realidade fora de si, pelo contrário, é uma 
Parte avulsa dessa própria realidade, como um pequeno 
Asiduo duro dos milhares de imagens e textos que com-



I

põem a trama de nosso cotidiano. O mesmo efeito é alcan f 

çado pelas estruturas complexas e fragmentárias de narra- 
tivas experimentais como Eles eram  muitos cavalos, de Lujz 

Ruífato, 0 fluxo silencioso das m áquinas (2002), de Bruno Zeni 1

0 avesso dos dias (2000), de Cláudio Galperin, e o Aquidauana 

e outras histórias sem rumo (1997), de Mauro Pinheiro, cujos 
enredos não lineares, híbridos e invertebrados produzem 
uma sensualidade afetiva na construção do objeto literário, 

em vez de uma prosa que constrói sua relação com o leitor j

I
por mecanismos de identificação e de inscrição identitária 
na construção do sentido, nas teias do enredo à maneira 
da tradição narrativa clássica, que vai da tragédia grega até
o romance deformação moderno. Ou seja, em vez de situara 
questão ética no cerne da elaboração da estrutura narra
tiva, a prosa contemporânea parece desenvolver novos for

matos, que colocam o leitor imediatamente diante da ima
gem narrativa, devolvendo ao texto a riqueza sensível do 
texto modernista experimental, mas agora trabalhado na 
clave de uma aproximação às questões humanas mais dra
máticas da realidade descrita. Na literatura latino-ameri
cana, o miniconto é um gênero que conta com uma longa 
tradição, explorada, de modo exemplar, pelo escritor gua- 
tmalteccTÃugusto Monterroso, que fez do conto breve 
uma poesia narrativa potente e atravessada por lances de 
humor. Na Argentina, muitos autores já  se aventuraram no 
miniconto, mas a edição do livro de ensaios de Ricardo 
Piglia, Formas breves (2004), indicou que o formato, de algu
ma maneira, coincide com uma tendência não negligenc’a' 
vel no contexto contemporâneo. Quando Rubem Fonsec3 
quase simultaneamente lançou o livro Pequenas criaturas 

(2002), com contos de até duas páginas, surgiu um outr°
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indicador na mesma direção. No entanto foi Marcelino 
Freire quem, entre nós, colocou o miniconto na ordem do 

" dia, propondo o desafio de escrever um conto com menos 
? de 50 letras a uma série de autores, resultando no já citado 
; Os cem menores contos brasileiros do século (2004). Apesar da ini-
- ciativa pioneira, e preciso insistir nos exemplos do passa- 

do, dentre os quais encontramos resultados notáveis, como 
^  as narrativas telegráficas de Oswald em Memórias sentimen-

• tais de João M iramar e Serafim Ponte Grande, as experiências 
: j  de Tutameia, de Guimarães Rosa, que, em seus prefácios, 
í cria uma relação instigante entre a narrativa breve e o

■ V punch metafísico do “chiste”, ou as minicrônicas de Carlos 
% Drummond de Andrade e de Clarice Lispector, que tran- 

sitam entre jornalismo e ficção, e ainda os fragmentos de 
Zulmira Tavares, em  O mandril (1988), ou os minicontos 

fj de Marina Colasanti em Contos de amor rasgado (1986). Em 
í Grogotó!, de 2000, livro de estreia do mineiro Evandro
i Affonso Ferreira, os contos são pílulas de bom humor e 
' densas amostras de uma linguagem popular com toda a 
; argúcia nela embutida, dialogando, sem constrangimentos, 

com a linguagem de Guimarães Rosa. Para alguns escrito
res, o miniconto aparece na tradição do poema em prosa,

I ? como, por exemplo, se evidencia na poeticidade do livro 
j Trouxa frouxa (2000), de Vilma Arêas:

! 0 outono estendeu uma capa de toureiro sobre o muro. 
Ainda flutua ao sol.

Dentro do crepúsculo, soprando para longe as folhas de 
vidro da varanda. As sombras crescendo macias e quentes 
como as cinzas na lareira. As cabeças estâo juntas e a pági- 

| na brilha sob a luz. Na voz, o caroço de uma cereja passada 
boca a boca, molhada de saliva, e que bate nos dentes como 
um teclado musical, (p. 78)



Na última década, esta forma ganhou adeptos, com0 
Nuno Ramos em 0  pão do corvo (2001), Pólita Gonçalves em 
Pérolas no decote (2000) e em Caligrafias (2004), de Adriana 
Lisboa. Neste último livro, o esforço poético visa a criar 
imagens de condensação em que um sentido fragmentado 
é recuperado por uma vontade de resgate e redenção.

Quintal

Cinco minutos de chuva. Ninguém tirou as roupas do va
ral. Duas colchas brancas, uma toalha de banho cor-de-rosa, 
Um short e uma camiseta de criança. Uma calça e um par 
de meias. A haste do meio oscila para um  lado, para o ou
tro. O sol voltou a brilhar e as palmeiras projetam sombras 
aveludadas sobre a grama brilhante. O muro está sujo de 
terra na parte mais baixa. Uma pilha de tijolos e três esta
cas de madeira onde crescem os pepinos. As colchas bran
cas cintilam, no varal, e o verão nasce na voz das cigarras.
(p. 68)

Encontramos também exemplos deste tipo de texto no 
bestiário de Wilson Bueno, em Jardim  zoológico, ou no livro 
biográfico de Rodrigo Naves, 0  filantropo, que forma um 
conjunto de retratos ficcionais, experiências em que o mi- 
niconto se integra de modo coerente a uma totalidade es
tilhaçada.

Em vez dessa aproximação ao poema em prosa, perce- 
be-se, entre os contemporâneos, a influência contínua da 
prosa poética de Dalton Trevisan, iniciada na década de 
1950 e que entra no novo século cheia de vigor e criativi
dade. Depois de mais de trinta livros, o autor depurou seu 
processo de condensação e subtração, retrabalhando obstf 

sivamente o material de livros anteriores — culmina^0

nos livros recentes Dinorá (1994), Ah, e? (1994) e 234 ( l ^  
Arara bêbada (2004) e Maníaco de olhos verdes (2008) —» c3<*‘
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vez em estilo mais enxuto e depurado para extrair o máxi
mo de unidades mínimas, chamadas por ele de haicais. No 
prólogo de 1974, ano em que publicou o livro que marca 
uma virada em sua obra, 0  pássaro de cinco asas, o próprio 
Dalton identificou o processo que, a partir desse momen
to, passou a mobilizar sua escrita:

Para escrever o menor dos contos a vida inteira é curta. 
Nunca termino uma história. Cada vez que a releio eu a re
escrevo (e, segundo os críticos, para pior). Há o preconcei
to de que depois do conto você deve escrever novela e afi
nal romance. Meu caminho será o do conto para o soneto 
e dele para o haicai. (Apud Wadman, 1999, p. 94)

Ao invés de partir do fragmento e da forma breve para 
estendê-la no processo da escrita, em direção às formas 
mais longas e complexas, o processo se inverte na obra de 
Dalton, numa constante redução em direção ao núcleo poé
tico. O haicai em prosa de Dalton valoriza a concisão mini
malista e a objetividade desafetada, em cenas simples e 
profanas do cenário sempre suburbano, no ambiente pro
vinciano das baixas paixões, do crime, da violência e do 
amor banal. O cinismo misógino é fundamental para o seu 
tipo de humor, que se enlaça formidavelmente ao conteú
do vulgar e melodramático de novela, matéria-prima de 
sua alta capacidade estilística.

Sem fôlego, descansa. Fuma um cigarro, delicado. Já é ma
nhã. Pedala devagar para a casa da mãe. Uma garoa fina. 
Repete o café, três pães, cata as migalhas: “Puxa, que fo
me.” Exausto, desmaia na cama. De tardezinha, dorme ain
da, chegam os tiras. Na delegacia bate a cabeça na parede: 
“•••eu amava, sim... ela me traiu... só fiz por amor...”. (1997,
P- 99)



Literatura marginal

No mercado brasileiro, surgiu, nos últimos anos, um outro 
fenômeno que, em intenso diálogo com as novas formas de 
realismo, coloca o contato com a realidade atual brasileira 
como foco principal. Trata-se, aqui, de uma literatura que, 
sem abrir mão da verve comercial, procura refletir os as
pectos mais inumanos e marginalizados da realidade social 
brasileira. A primeira safra de textos marginais se deu em 
2001 com o sucesso extraordinário e surpreendente do re
lato carcerário Estação Caranáiru, do médico Drauzio Va- 
rella, que, ajudado pela adaptação do livro para o cinema, 
assinada por Hector Babenco, chegou a vender mais de 400 
mil exemplares. O reflexo imediato foi uma onda de ro
mances, biografias e relatos diversos sobre a realidade mar
ginal brasileira do crime, das prisões e das periferias mais 
atrozes, como o romance autobiográfico Memórias de um 

sobrevivente (2001), best seller de Luiz Alberto Mendes, se 
guido, recentemente, pelo volume de contos Tesão e prazer

(2004). Criou-se, assim, um neoãocumentarismo popular, ba
seado na prosa testemunhal, autobiográfica e confessional, 
muitas vezes dando voz a sobreviventes dos infernos insti
tucionais do Brasil, e que se estabelece na zona cinza entre 
ficção e documentarismo, capaz de conquistar uma fatia 
significativa do novo mercado editorial. Títulos como Sobre
vivente André do Rap (organizado por Bruno Zeni), Diário de 

um detento (Jocenir), Pavilhão 9  -  Paixão e morte no Caranáim 

(Hosmany Ramos), a coletânea de escritos debutantes de 
presos, Letras de liberdade, organizada por Fernando Bonassi. 
e a coletânea Literatura marginal -  Talentos da escrita perifénCÚ' 

organizada por Ferrez, revelaram um fascínio em torno à 

vozes marginais, de uma realidade excluída, que agora ex>
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ge seu espaço também na ficção. Exemplo disso é o último 
romance de Ferrez, Manual prático áo ódio, de 2003, e o seu 
livro de contos Ninguém é  inocente em São Paulo, de 2006. Em 
alguns casos, esta sede de realidade se reflete em biografias 
históricas e reportagens jornalísticas sem nenhuma inova
ção literária, como o recente livro de Caco Barcellos, Abusa

do, sobre o traficante Marcinho VP, a biografia de um trafi
cante da classe média carioca, Meu nome não é Johnny, e, o 
mais recente sucesso de vendas, a autobiografia da garota 
de programa Bruna Surfistinha, O doce veneno do escorpião

(2005). Uma avaliação criteriosa desses títulos mostraria 
que, na maioria dos casos, apenas se trata de uma recicla
gem do documentarismo tradicional com importância lite
rária mínima. Remetem apenas a um hibridismo de lingua
gens jornalísticas e pseudoliterárias em busca do mercado 
crescente da Não ficção documentária. Entretanto, é por esse 
caminho que a chamada “cultura da periferia’' começou a 
se impor sobre a literatura, apelando ao lado fortemente 
mercadológico e, simultaneamente, ao esforço genuíno de 
encontrar uma nova adequação entre a realidade social 
brasileira e novas linguagens expressivas. Ao mesmo tem- 
po, podemos registrar uma exploração, aberta por parte da 
mídia, das vozes da periferia, por exemplo, no sucesso do 
programa Central da periferia, sob a regência de Regina Casé, 
com um impacto de popularidade que leva até intelectuais 
sérios a reconhecê-lo como representação efetiva da reali
dade periférica.

No site do programa da Rede Globo na Internet, o antro- 
pólogo Hermano Vianna apresenta a plataforma do progra
ma com as seguintes palavras:

Não tenh o  dúvida n e n h u m a : a novidade mais importante

da cultura b ra s ile ira  n a ú ltim a  década foi o aparecimento



da voz direta da periferia falando alto em todos os lugares 
do país. A periferia se cansou de esperar a oportunidade 
que nunca chegava, e que viria de fora, do centro. A perife
ria não precisa mais de intermediários (aqueles que sem
pre falavam em seu nome) para estabelecer conexões com
o resto do Brasil e com o resto do mundo. Antes, os políti
cos diziam: “Vamos levar cultura para a favela.” Agora é di
ferente: a favela responde: “Qualé, mané?! O que não falta 
aqui é cultura! Olha só o que o mundo tem  a aprender com 
a gente!”

É difícil encontrar esquizofrenia mais sólida que essa 
defesa da “voz direta”, sem “intermediação”, na apresenta
ção de um programa da Rede Globo. Mas, por um golpe de 
absurdo, essa é a exata expressão de um conflito que nào 
tem solução, já que a incorporação mercadológica dessa i 
produção marginal, a partir dos sucessos no mercado edi-; 
torial e no cinema de Cidade de Deus, Estação Carandin e,j 
mais recentemente, Tropa de elite, parece ser inevitável e 
acaba impondo uma condição com a qual as próprias ini
ciativas periféricas têm de lidar e aceitar, uma vez que isso 
significa sua possibilidade de sobrevivência num contexto 
cultural altamente perverso.

Percebe-se, então, uma linguagem em texto e imagem 
que incorpora a crueza da realidade periférica, numa re
presentação midiática pasteurizada que dilui qualquer 
blema de conteúdo e do “como” dar visibilidade a esse tip° 

de questão. Já não parece haver nenhuma diferença decisi 
va entre as versões espetaculares e as tentativas genuína 
de expressar a problemática social, entre produtos metf* 
dológicos e depoimentos e testemunhos literários verdade 
ros. Muitas vezes, isso aparece nos mesmos contextos e $  

dentro das mesmas obras, como acontece na coletânea 
nas da favela, de Nelson de Oliveira (2007), ou Contos
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de Rinaldo de Fernandes (2006). Aqui, fica claro que já não 
; é mais possível avaliar o engajamento ou o compromisso
1 com a realidade pela opção temática e nem pelos conteú

dos escolhidos, uma vez que a realidade marginal e perifé
rica foi há muito incorporada pelo desejo espetacular, pela 
linguagem melodramática e sentimental, e pela aceitação,

i por parte da crítica, de uma linguagem neorrealista sim- 
pies, que se canonizou e agora se reproduz dentro do do- 
cumentarismo, do cinema e da prosa ficcional mainstream. 

Apesar do sucesso comercial dessa crueldade digerível, que 
se prolifera no mercado — dos livros de Marçal Aquino aos 
filmes de Karim Ainouz, ou nas produções globais mais 
avançadas, do Fantástico à Cidade dos homens —, ainda há 
quem defenda uma aura de seriedade artística em tomo da 
questão que parece gratuita e oportunista, se comparada 
com produções que vêm propondo outras matrizes e novos 
valores para a própria criação literária e artística, rtnetm- 
do o desafio de encontrar experiências formais adequadas 
a esse conteúdo, lançando inclusive um olhar incisivo e cri
tico sobre as linguagens costumeiras da midia e do merca
do. É claro que não se deve confundir essa exploração de 
mercado com a real aparição de uma literatura testemu
nhal, escrita por pessoas normalmente excUndas do meio 
literário — criminosos, prostitutas, meninos de rua. presos 
e ex-presos —, ou por pessoas que desenvolveram traba
lhos em áreas socialmente marginalizadas do país. Ainda 
que se beneficie da mesma popularidade para dbnr espaço 
no mercado, trata-se. aqui. de uma produção que rcf. r̂e o 
desafio estético de uma “demanda do real”, extrapolando 
a verossimilhança documentária e representativa em fa- 
Vor de um realismo indiciai. Nessa literatura, verifica-se uma 
ambiçào de trazer, para dentro de sua expressão, a realida-



de denunciada em forma de evidência testemunhal (depoi 
mentos, fotos, materiais concretos etc.) ou de um realismo 
performativo que se realiza em situações de produção e re
cepção comunitárias, como uma parte da produção artísti
ca, literária e dramática de projetos como AfroReggae, Nos 
do Morro e o corpo de Dança de Maré, entre muitos outros. 
Em termos de conteúdo e dos problemas tratados, nao há 
como distinguir essas iniciativas das produções comerciáis, 
A diferença principal se dá pelo fato de proporem proces
sos de criação que envolvem formas coletivas de autoria, 
como, por exemplo, nos livros organizados por Fernando 
Bonassi, a partir de oficinas literárias nos cárceres paulis
tas, mas também na colaboração entre Bruno Zeni e Sobre
vivente André do Rap (2002), no primeiro livro escrito por 
Ferrez, Capão pecado (2000), incluindo escritas misceláneas 
de cartas, músicas e depoimentos de amigos e vizinhos, ou 
no livro Cabeça de porco (2005), escrito a seis mãos pelos 
seus três autores: Celso Athayde, MV Bill e Luis Eduardo 
Soares. A diferença, entretanto, não se reduz às experiên
cias autorais; também podemos identificar uma relação di
versa e, muitas vezes, ambígua com o mercado comercial 
e, principalmente, com os grandes veículos de comunica
ção, como se deu, por exemplo, na desinibida divulgação 
comercial e no aproveitamento televisivo do projeto Falcão 
-  os meninos do tráfico (2006), de Celso Athayde e de MV Bill, 
veiculado pela Rede Globo, ao mesmo tempo que muitos 
desses projetos não abrem mão de uma insistência na pro
cura de uma outra linguagem textual e visual.

Também o êxito comercial do documentarismo no mer 
cado atual possibilitou uma proliferação variada de livros, 
e, refletindo tal sucesso mercadológico, vimos a emerge0 
cia de um engajamento na realidade mais imediata, sem rafl



lítico-partidário, em que o impacto estético, às vezes, 
'sustentado na produção participativa, na experimentação 
com linguagens expressivas próprias, na realização perfor- 
mativa e na recepção comunitária e institucional com con- 
sequências sociais e educacionais estendidas. É no interior 
desse tipo de experiência que o privilégio do testemunho 
documentário se dissolve em práticas que redefinem as 
fronteiras rígidas entre produção, expressão, performance e 
recepção artística e literária. Nesta redefinição, os concei
tos antigos de “obra” e de “autoria” tomam-se mais poro
sos na medida em que o diálogo participativo entre pes
quisadores, escritores, ativistas comunitários e o público 
envolvido se abre em direção a formas de participação, rea
lização e recepção coletiva, mas é também nessa perspecti
va que a solitária criação literária enfrenta novos desafios 
que vêm estimulando o diálogo com as experiências mo
dernistas, na tentativa de transgredir as fronteiras de gê
nero rígidas entre ficção e não ficção.





Capítulo 3
0 sujeito e m  c e n a

Vencedor dos prémios Jabuti e Portugal Telecom de 2008, 
o autor catarinense Cristovão Tezza foi o escritor mais fes
tejado do ano. Depois de uma longa trajetória com uma 
dezena de livros publicados, entre eles outros romances 
premiados, como Breve espaço entre cor e sombra (1998), 0 fo
tógrafo (2004) e Trapo (1988), de repente, Tezza viu seu lu
gar consolidado com  o livro OfiJho eterno (2007). Aparente
mente, o sucesso foi tanto de crítica quanto de público, o 
que por si só já oferece motivos para se discutir de que ma
neira um livro acerta numa veia das expectativas contem
porâneas, como um golpe certeiro no espírito do tempo. Se 
o termo “livro” indica, em primeiro lugar, que estamos li
dando com uma obra de difícil denominação, pois 0 filho 
eterno não é um romance no sentido clássico, já que traba
lha exclusivamente com material autobiográfico, mas sem 
se entregar à facilidade do gênero, o leitor que ali busca 
uma verdadeira autobiografia também vai sair frustrado. 
Sendo um relato baseado na experiência real de ser pai e 
criar um filho com a síndrome de Down, o livro poderia 
levar o leitor ao engano de se tratar de mais uma publica* 
Ção de autoajuda, também um erro, pois não oferece ne
nhuma intenção pedagógica o u têfãpêutica, nem há nele o 
desejo de ensinar ao leitor como se lida com a complexida
de dessa questão, em borao livro exibajjbviamente, sabe- 
d°ria. É u ma ficção? Sim e não, é uma ficção que se apro
pria da experiência de vida, uma escrita que utiliza a ficção 

? Para penetrar no que aconteceu numa história que se cons- 
Wi enquanto relato motivado pelo desafio de vida que



essa experiência impõe. Nesse sentido, há uma dimensào 
ética na proposta de escrita, uma encenação do “eu” dian- 
Te dessa realidade, que ganha uma amplitude e perspectiva 
dêTéffãfÕ^êgêrãçâo, na medida em que motiva um resga- 
te de vários momentos da juventude do narrador, acompa- 
nhando os sonhos e as ambições de quem tinha apenas vin
te e poucos anos na década de 1970 e que sofreu, aos 28 
anos, o golpe brusco da chegada de um filho excepcional, 
como a interrupção de uma certa visão e postura diante do 
mundo. Portanto, ver aí apenas a expressão de uma prefe
rência pela escrita autobiográfica e biográfica seria dema
siado simples, pois a experiência pessoal nesse livro não é 
armada como introspecção, nem profundidade psicológica. 
Há um aspecto confessional no relato, assumindo a vergo
nha de certas reações próprias diante do problema, expres
sas, por exemplo, no desejo pela morte prematura do filho; 
mas Tezza evita a cilada da autoeomplacência e não se põe 
a formular moralismos rasos para o leitor. Também há, no 
livro, traços de memorialismo, mas o que parece ser mais 
importante para o autor é conseguir, por meio da ficção, 
estabelecer uma relação de acontecimentos muito mais su
til, tecendo uma certa lógica não causal de aprendizagem 
de vida. Para ser um livro sobre o filho, fala pouco dele e 
não dramatiza as posturas de pai e filho, nem resvala para 
a discussão do problema enquanto problema social de in
tegração e cuidado. Em vez disso, pode-se lê-lo como a for
mação de outra postura do próprio autor, do processo árido 
do desencanto à aceitação amorosa desse compromisso.

Na crítica contemporânea, fala-se muito de um “retorno 
do autor”, e há claramente, na literatura e na própria críti
ca contemporânea, uma acentuada tendência em revalofl* 
zar a experiência pessoal e sensível como filtro de cofl1



r e e n s ã o  do real. Nesse mesmo movimento, são revaloriza
das as estratégias autobiográficas, talvez como recursos de 

acesso mais autêntico ao real em meio a uma realidade em 

que as explicações e representações estão sob forte suspei
ta Nessa renovada aposta na tática da autobiografia, dilui- 
se a dicotomia tradicional entre ficção e não ficção, e a 
ficrionalização do material vivido toma-se um recurso de 

extração de uma certa verdade que o documentarismo não 

consegue lograr e que não reside numa nova objetividade 

do fato contingente, mas na maneira como o real é rendido 

pela escrita. Todavia, no momento em que se aceita e se as

sume a ficcionalização da experiência autobiográfica, abre- 
se mão de um compromisso implícito do gênero, a sinceri

dade confessional, e logo a autobiografia se converte em 

autobiografia fictícia, em romance autobiográfico, ou sim
plesmente em autoficção, na qual a matéria autobiográfica 

fica de certo modo preservada sob a camada do fazer ficcio

nal e, simultaneamente, se atreve a uma intervenção na 

organização do ficcional, em um apagamento consciente 

dessa fronteira. É claro que a autoficção pode acarretar 

consequências diferentes. Em alguns casos, a finalidade da 
escrita a partir de matéria pessoal nem sequer pode ser 

considerada autobiográfica, como por exemplo no roman
ce 0 segundo tempo (2006), de Michel Laub, ou nos contos 
Duas tardes (2002), de João Anzanello Carrascoza, e Galüeia,

0 primeiro romance de Ronaldo Correia de Brito, de 2008, 
no$ quais se percebe um cenário de experiência autobio
gráfica, pano de fundo das histórias, visando a dar mais 
consistência e densidade à ficção. Depois de três livros de 
contos — As noites e os dias (1996), Livro dos homens e Faca 
(2003) —t Ronaldo Correia de Brito lançou Galileia, cuja 
história do reencontro de três primos no aniversário do



patriarca da família, na la/.enda («alileia, (* situada j1() 

tilo do Ceará, absorvida em sua realidade pela escrita  |jv. 

da ficção. Ou, tom o o próprio au tor expressa: “|'ara Crj. 

minha licçao preciso, antes, estabelecer uma paisagem j 

teiramente real, cujas referencias eu con heça. íi cpie eu tT1(1 

situo dentro daquele mundo to talm en te real.”:‘ No caso d« 

aulolicçao, a relação é invertida. O m iolo do real é o sujei

to, e a licçao serve para uma espécie de encenação de si 

com a finalidade de sem ear dúvida a respeito da sincerida- 

de enunciativa do "eu” narrativo, co m o  ocorre, por exem

plo, no romance de Silviano Santiago, O fa lso  mentiroso. Mc- 

mórius (2004), em que o narrador em  prim eira pessoa conta 

a vida de Samuel Carneiro de Souza, um sujeito de história 

incerta, cujas identidades se m u ltip licam , uma delas in

clusive, por muito inverossímil que possa parecer, nasce 

em Kormiga, no estado de Minas Gerais, em  1936, filho de 

Sebastião Santiago e Noemia 1’arn ese  Santiago. Brincando 

com o jogo de espelhos entre o eu que fala e o “eu” falado, 

entre o sujeito que dá origem  ao  te x to  e aquele que surge 

como efeito no discurso, en tre  um original e uma cópia, 

num tempo em que se confunde a cópia do original como 

original da cópia, Santiago ce ticam en te  vai de encontroà 

confiança em um novo confessionalism o, desconstruindo 

as identidades discursivas e sugerindo que toda sinceridade 

(' suspeita e que o sujeito só se exp ressa de verdade quando 

mente. No romance de Santiago, o a u to r joga com os indi

ces autobiográficos, com o, p or e x e m p lo , a fotografia iw 

capa que é dele m esm o quando bebê. Mas a brincado»'1 

está na contramão da tendência, verificada em  outros esc"’ 

tores, de dar um novo valor á exp eriên cia  própria e Pc>rI111

T a la r  <>m m orte  (> la la r da  v ida", O CUnha. 1" d e  n o v em b ro  ik’ 2Ü°8'



tirqiie a esfera autobiográfica transpareça na escrita, tiran

do proveito dos interesses de vr/yeur do leitor, por meio des

sa encenação da intim idade mais flagrante. É importante 

acentuar que esse uso particular da “autofkção” se aproxi

ma da demanda de realidade, que já foi verificada nas dife

ren te s  versões de novos realismos, e que o “eu” aqui é recu

p e ra d o  pela ficção com o parte desse real, como lugar de 

traumas e cicatrizes que se convertem em índices do real.

No caso do livro de Tezza, o convite é aceitar os aconte 

cimentos todos com o verdadeiros e apenas sua organização 

e elaboração com o ficcional. O livro não chega a questio

nar a confiabilidade do “eu” narrador, e talvez o seu aspec

to mais tradicional seja precisamente o de ainda acreditar 

ou apostar nos processos de formação subjetiva, quase te

rapêutica, pela escrita.

For outro lado, parece a superação de uma certa censu

ra contra um a literatura centrada na fé de uma integrida

de confessional subjetiva, que se instala nas décadas de 

1950 e 1960 com  a anunciação da morte do autor e do grau 

zero da escrita, m otes do estruturalismo literário cunhados 

por Roland Barthes. Em sequência, é a reflexão do mesmo 

Barthes sobre a “autoflcção", no livro Roland Barthes por Ro

la nd Hurlhcs (1977), que vai permitir a introdução do mate

rial autobiográfico, mas insistindo em que seja lido como 

«ni jogo de ficção, com o algo que pertence a um persona

gem de ficção. Toda sinceridade é duplamente fingida e um 

duplo desafio, com o um ator que representa a si mesmo, 

loucault vai mais tarde, em 1983, ver na escrita-de-si (Fou- 

C;i»lt, 2004) um cam inho de conhecimento de si e, princi

palmente, de disciplina de corpo, de estilo e postura ética 

diante do espaço público. Hoje, a volta ao centro autobio- 

Wafico nem sem pre m antém  o mesmo ceticismo quanto



ao artifício dessa postura e se converte, às vezes, em exibi
cionismo performático que apela para o lado mais espeta- 
cularizado da cultura midiática.

Também em outros romances dos últimos anos nota-se 
a forte presença de traços autobiográficos, por exemplo, 
nos dois romances de João Gilberto Noll, Berkeley em Bellagio 
(2002) e Lorde (2004), em que duas viagens, uma à residên
cia em Bellagio, na Itália, e outra a Londres, constituem a 
referencialidade circunstancial que une autor e narrador, 
sem que, por isso, o relato se tom e mais verossímil, nem 

realista. Nos dois casos, o ponto de partida dos romances 
foi a circunstância de sua escrita e uma referência direta a 
essa oportunidade ou obrigação aberta pela economia do 
mercado literário e de seus mecanismos de estímulo cria
tivo. O autor recebe um convite de uma fundação ameri
cana para passar um tempo numa residência de artistas em 
Bellagio, e o ponto de partida para a ficção é esse. O nar
rador se chama João e apresenta todas as características 
do autor, assim como o narrador de Lorde é um autor de 
Porto Alegre, que visita o King’s College, em Londres, para 

ensinar português. A contingência na qual a escrita do li
vro se desenvolve converte-se em cenário da narrativa, de 
modo que a história do romance torna-se também a histó
ria da realização do livro, pelo menos em seu ponto de par
tida, pois logo a ficção deslancha livremente e não há mais 
nenhum esforço por parte do autor em m anter a veros
similhança dos acontecimentos que se seguem. Na obra 
de Noll, esse recurso não é novo. No romance Bandoleiros 

(1985), o personagem se chamava “João” e, no livro de con
tos A máquina de ser (2006), um dos contos tem esse mesflio 
título e fala sobre a relação entre persona e personagem- 
“O que diriam dessa versão do mito escrita a quatro mãos?



o que diriam do meu empenho na pele de João? Que mais 
diriam do espetáculo... hein?” (p. 155). Percebe-se na escri
ta de Noll uma duplicação de identidades, encenadas pela 
narrativa, na qual a própria figura de autor é colocada em 

questão no mesmo nível de seus artefatos. 0  crítico argen
tino Reinaldo Laddaga acentua esse traço numa análise de 
certos autores da literatura contemporânea — Mario Belle- 
tin, Cesar Aira, Washington Cucurto, Néstor Perlongher e 
João Gilberto Noll — , enfatizando sua estratégia performa- 
tiva. Segundo o argumento de Laddaga, esses autores são 
menos preocupados com  a produção de representações do 
que com a tarefa de criar “espetáculos de realidade”, enten
didos como cenários sobre os quais “se exibem, em condi
ções estilizadas, objetos e processos dos quais é difícil di
zer se são naturais ou artificiais, simulados ou reais” (2007, 
p. 14). A propensão de autoencenação autoral, a inclusão 
de referências e pistas autobiográficas podem, nesse sen
tido, ser lidas não apenas como sintoma da espetaculari- 
zação da figura do autor e das condições de produção do 
livro, mas como “dispositivos de exibição de fragmentos do 
mundo”, que se apresentam de modo a produzirem pers
pectivas e ópticas sobre um processo em movimento, e não 
posições subjetivas de observação fixas e objetos concluí
dos. Ao desestabilizar as sólidas posições de autor, perso
nagem e leitor, essa espécie de estratégia performativa con- 
Segue relativizar a realidade referida pela narrativa na 
construção de um perspectivismo complexo que concreti
za a situação de exibição e observação, ao questionar a rea
lidade representada tal como aparenta espontaneamente. 
0 autor procura, em outras palavras, dar realidade à situa- 
Çào de observação, incluindo o leitor na exposição direta 
dos fatos, ao mesmo tempo que questiona o perspectivis-



mo cenográfico ao qual a observação está submetida e qUe 
afeta a veracidade e confiabilidade tanto do testemunho do 
autor, do narrador, do personagem quanto do leitor. Se no 
auge do ceticismo pós-moderno a ficção desconstruía a rea
lidade representada, denunciando sua relatividade teatral 
uma inversão se opera na literatura contemporânea que 
concretiza os mecanismos expositivos e performáticos da 
experiência, abrindo espaço para a realidade de seus efei
tos de verdade. Trata-se, aparentemente, de um desloca
mento leve de perspectiva em que o alvo se transforma. Se 
a ficção antes problematizava o espetáculo, dando reali
dade ao “palco” e ao cenário, hoje, tanto um quanto outro 
é desacreditado em favor da hesitação ambígua entre os 
dois e de sua realidade, do efeito simultâneo de irrealiza- 
ção e realização, que mantém a problematização dos artifí
cios da representação, mas aponta para efeitos de afeto, 

além dos cognitivos e racionais. Esse movimento se dá, por 
exemplo, na relação entre documento e ficção e na inclu
são de fatos reais na construção do universo ficcional que, 
da perspectiva de certos autores, trabalha com o índice de 
uma realidade que acaba comprometendo a ficção, e não o 

contrário. Isso acontece, por exemplo, no romance Mongó
lia (2003), de Bernardo Carvalho, resultado de uma bolsa 
oferecida pela Fundação Oriente, de Lisboa, em colabora
ção com a Editora Cotovia, com a finalidade de realizar 

uma viagem à Mongólia e escrever sobre a experiência do 

autor-viajante. A bolsa que levou Bernardo Carvalho a via
jar, e que assim condiciona a exposição do cenário narrati
vo, se toma, para o escritor, um pretexto para elaborar um 
relato de viagem de alguém que não viaja. Ao ler a notícia 

do assassinato de um colega, no momento da entrega do 
resgate para libertar seu filho de um sequestro, numa fr



vela carioca, um diplomata aposentado se lembra de um 
manuscrito que lhe foi deixado pelo morto, uma espécie 
de diário de sua viagem para encontrar um jovem fotógra
fo desaparecido nos confins da Mongólia, no ano anterior, 
por meio de uma intrincada combinação de documentos e 
vozes, a estrutura do romance se ancora na leitura comen
tada do diário do diplomata e dos diários incompletos do 
desaparecido. O romance consegue atrelar um relato de 
viagem a uma ficção tramada por várias fontes e manus
critos, representando camadas superpostas de representa
ções que se confundem com a realidade. Sem entrar numa 
análise propriamente dita do romance, interessa sublinhar 
que esse mecanismo está se tomando bastante comum no 

Brasil, por exemplo, através do projeto Amores Expressos, 
que convida autores a realizar viagens a lugares exóticos 
ou não tão exóticos e assumirem o compromisso de man
ter um blog da experiência e escrever um livro de ficção — 

uma história de am or no cenário da viagem.4 Percebem-se, 
assim, duas estratégias convivendo no contexto literário 

brasileiro atual, que aqui se complementam. Por um lado, 
o surgimento de diversas propostas de livros escritos sob 
encomenda, por meio de bolsas, residências, concursos, 
viagens ou séries temáticas de livros com condições de fi
nanciamento mais interessantes para autores reconheci
dos, mas também, cada vez mais, para iniciantes. 0  desa
fio colocado por esse tipo de proposta pode ser estimulante

4 “Todos eles receberam a mesma missão: escrever uma história de 
amor ambientada em uma cidade ao redor do planeta, como Paris, 
Cairo, Tóquio e Havana. Em cada uma dessas cidades-destino, os es
critores ficarão por um mês pesquisando e desenvolvendo a ideia do 
seu romance.” http://www.amoresexpressos.com.br/_html/autores/
autor.cecilia. php.

http://www.amoresexpressos.com.br/_html/autores/


e produtivo para os escritores, como sem dúvida aconteceu 
nos casos citados, mas não em outros casos. Entretanto, é 
necessário lembrar que não se trata propriamente de uma 
inovação, pois em casos anteriores, como no livro de con
tos de Silviano Santiago, Keith Jarrett no Blue Note, de 1995 

0 narrador também era um professor visitante brasileiro 
na Universidade de Yale, numa situação igual à do autor, 
não tendo esse fato, porém, despertado tanto interesse na- 
quele momento.

Por outro lado, vemos alguns escritores trazendo, para 
dentro de suas ficções, as condições factuais de criação, ou 
0 material nitidamente autobiográfico que a envolve, tiran
do proveito da tensão entre 0  plano referencial e 0  plano 
ficcional, ora para confundir os limites entre essas instân
cias, ora, como parece ser a tendência que prevalece, para 

inserir índices de um real originário na experiência íntima 

que ancore a ficção de maneira mais comprometida.

Não se deve ver na popularidade da autobiografia e da 
inserção de referências subjetivas na ficção apenas uma 
volta à introspecção psicológica em oposição aos escritores 

comprometidos com diferentes formas experimentais do 
realismo. É mais interessante notar que existe algo subja
cente aproximando essas duas estratégias estéticas aparen
temente tão diversas. Segundo Mark Selzer (1998), vivemos 
sob 0 impacto de uma “cultura da ferida”, que se evidencia 
numa espécie de inversão da esfera pública, em que a inti

midade privada é exposta como o interior de um casaco vi
rado, exibida e vivida em público num constante curto- 
circuito entre 0  individual e a multidão. Trata-se de uni 

voyeurismo espectacular que se nutre do fascínio da expo
sição de atrocidades grandes e pequenas, de uma patólogo 
zação da esfera pública que empaticam ente é compartiU13'



da em tomo de feridas traumáticas; sofrimentos que, de al
guma maneira, se coletivizam, pois aglutinam e envolvem 
emocionalmente, num tempo em que o embrutecimento 
e a indiferença parecem atingir a esfera privada e a vivên
cia particular. As consequências psicossociais dessa explo
ração midiática da violência são notáveis e produzem uma 
ambiguidade que ameaça as fronteiras sólidas entre as for
mas coletivas da representação, exposição e testemunho e 
a singularidade ou a privacidade do sujeito. A compreen
são do trauma é inseparável da confusão entre o psíquico 
e o social, entre o exterior (o mundo) e o interior (o sujei
to), o que cria uma esfera pública patologizada em que o 
sofrimento é coletivo, e a intimidade é conquistada por 
meio da sua exposição.

0  impacto de uma cultura traumática é entendido por 
Selzer na sua diferença em relação à cultura moderna do 
choque, analisada por Baudelaire no século XIX e Benjamin 

no século XX. Se o choque era um impacto exterior sobre o 
sujeito, determinado pelas drásticas transformações da mo
dernidade, a cultura traumática é uma cultura de interio- 
rização do impacto, em que fica difícil discernir o exterior 
e o interior, a percepção e a fantasia, o físico e o psíquico e. 
até mesmo, a causa e o efeito. É claro que Selzer pensa 
a cultura de maneira paralela aos diagnósticos mais radi
cais da realidade contemporânea, dialogando com teóricos 
como Hal Foster e Slavoj Zizek, para os quais o trauma ga
nhou um sentido alegórico mais amplo que seu estrito uso 
clínico. O trauma é, para eles, sinônimo do empobrecimen
to geral da experiência histórica e, simultaneamente, um 
efeito da repetição compulsiva dessa perda. A exploração 
da violência e do choque, tanto na mídia quanto nas artes, 
é entendida como procura de um “real”, definido como irn-



possível ou perdido, que não se deixa experimentar a nâo 
ser como reflexo, no limite da experiência própria, como
o avesso da cultura e como aquilo que só se percebe nas 
fissuras da representação e nas ameaças à estabilidade sim- 
bólica. A análise de Selzer serve, entretanto, para entender 
também a afinidade intrínseca entre uma estética que ex
plora os efeitos de choque dessa realidade radical, uma es

tética da transgressão e do abjeto, e uma tendência que se 

posiciona contra a primeira, contra a estética da crueldade, 
reivindicando o cotidiano, o íntimo, o comum e o privado 
como vias para uma vivência reconciliada no tempo, mais 

viva e mais real. Um exemplo disso pode ser encontrado 
nos textos do escritor premiado João Anzanello Carrascoza, 

cujo realismo, às vezes com claras entonações autobiográfi

cas, traz de volta um Brasil sonâmbulo e pré-modemo, em 

tons rurais, revivido e recuperado pela linguagem melancó

lica do autor. Ora o passado aparece perdido e distante, ora 

se recupera e se redime pelo feitiço da escrita, como, por 
exemplo, no último conto da coletânea Duas tardes, intitula

do “Preto-e-branco”, sobre o avô do narrador:

Revivendo-o agora, colando sua fita à minha e enrolando-as 
na mesma bobina, vejo a cada palavra que escrevo a tinta 
preta manchar a folha branca do papel e saboreio a alegria 
das tardes que vivemos juntos, fazendo coisas tão banais, 
em preto-e-branco, como insinuava tio Júlio. Mas, inespera
damente, vejo brotar dessas linhas um imenso arco-íris. E 
ao fim dele sei que está meu avô, com a bengala no braço, 
fumando seu cachimbo, à minha espera, (p. 107)
De repente, desaparece o ceticismo diante das possibü1' 

dades realistas de recriar o passado em sua plenitude, e utf 

novo memorialismo abre um caminho otimista, com Pr° 
messas de epifania e redenção.



r  0  mergulho no cotidiano e nos processos íntimos que 
envolvem afetos básicos de dor, medo, melancolia e desejo 
aparece, assim, na literatura contemporânea, sem o peso 
do estigma que atingia a literatura existencialista ou psico
lógica das décadas de 1950 e 1960, pois agora a intimidade 
justifica-se na exploração dos caminhos do corpo e da vida 
pessoal, de seus recursos de presença e de afirmação criati
va, de dispositivos privados, numa cultura massificada, inu
mana e alienante. Trata-se de uma hipóstase do comum e 
do banal por trás da qual se esconde uma ilusão da realida

de verdadeira, ligada aos sentimentos íntimos que agora 
reivindicam pertinência pública, numa cultura em que o 

sentimentalismo virou matéria-prima dos processos simbó
licos. Chegamos a uma situação em que produtos íntimos, 
diários, cartas ou relatos autobiográficos ganham interesse 
superior às obras de artistas e escritores sérios, principal
mente se oferecem depoimentos de processos vulneráveis 

como, por exemplo, quando Adriana Calcanhotto, em Saga 
íusa (2008), se vê impelida a relatar o surto que sofreu du

rante uma tum ê recente em Portugal. O trauma se tomou 

chique, virou m atéria charmosa para os suplementos li
terários, e sua ampla divulgação traduz uma verdadeira 
“traumatofilia”, uma “ansiedade de tomar-se vítima”, co
mo diria o romancista J. Ballard, e assim ganhar mais cre
dibilidade e atenção. Felizmente, garante um dos jornais 
que noticiam a chegada do diário ao público leitor, a can
tora consegue “filtrar a experiência pela lente do humor”; 
muito mais do que isso, Calcanhotto consegue publicar um 
livro apenas dois meses depois do dito surto! Em matéria 
na Folha de S. Paulo (3/10/2008), acrescenta que a “publica
ção desse trabalho de ‘autoajuda’”, de toda forma, tem me- 
n°s a ver com a vaidade de escrever do que com a conclu



são de seu tratamento “literário”: “Não teria uma sensaçà0 

de total sobrevivência se eu colocasse esse livro na gaveta 
É publicando que eu sobrevivo de fato”, diz ela.

Entretanto há casos em que a inversão do privado e do 

público é trabalhada literariamente de m aneira que nào $6 

rompe com a relação representativa, mas consegue dar rea

lidade à suspensão do limite e da fronteira entre o corpo 

íntimo e a realidade vivida. No último rom ance de João Gil

berto Noll — Acenos e afagos, de 2008 — , o escritor gaúcho 

chega a uma síntese de sua obra anterior incorporando e 

conciliando os extremos de A fú ria  do corpo  (1981), o ro

mance mais barroco e expressivo do autor, com  seus livros 

centrados no esvaziamento identitário de personagens em 

rumo incerto e ação aleatória, com o Iíotel Atlântico (1989) e 

Rastos do verão (1990), e evidencia sua conexão com os mais 

recentes romances — do H armada (1993) ao A máquina âe 

ser (2006) — em que a transgressão, a viagem  e a encena

ção autoral, na performance teatral do “eu” narrativo, pro

duz uma metamorfose vivida no nível do corpo. Em Acenos 

e afagos, Noll relata a história de um personagem, da in

fância ao enterro, seguindo sua form ação homoerótica que 

envolve personagens enigmáticos com o o “engenheiro”, o 

“segurança” e um misterioso submarino alem ão, além da 

mulher e o filho. Da maneira característica de Noll, o nar

rador é levado numa viagem solitária pela impulsão do 

próprio desejo, num movimento transgressivo que, em

bora diferente do relato do A fú ria  do corpo  (1981), e não 

levando ao extremo místico no êxtase erótico, acelera as 

transformações das marcas identitárias do personagem P°r 

cima do género e do limite entre vida e m orte. Reconhece* 

se a estrutura narrativa errática de um  “eu” por uma gefr 

grafia incerta sem território definido e de poucos pontos



identificados entre Porto Alegre e Angola, uma subjetivida
de ilhada (Moriconi, 1987), de consciência absorvida pela 
visceralidade de sua relação com os corpos que encontra e 

com os quais complexas constelações se tecem e se desfa
zem continuamente, sempre passando pela membrana do 

corpo. Desde o livro de estreia, 0  cego e a dançarina (1980), 
os narradores de Noll sempre padecem do contato com a 

realidade, são, nesse sentido, “apaixonados” verdadeiros, 
vítimas da paixão, à procura de uma realidade em falta. 

Mas a consequência é um desafio ao corpo que se abre e se 

desfaz em doenças, feridas e secreções, todos os sintomas 

de que o real é perdido e mortal. O ponto crucial nessa 

nova narrativa é exatam ente a maneira como o corpo do 

narrador absorve a exterioridade da experiência e, simul

taneamente, a razão reflexiva e a intencionalidade subjeti

va, criando um a escrita que se percebe ao realizar as trans

formações que ocorrem , não entre o exterior e o interior, 

mas na diluição de sua distinção. Assim, a escrita perfor* 

matiza um devir contínuo que não indica o limite do silên

cio na transgressão erótica, nem foge pelas linhas de fuga 

do devir-menos, mas ganha potência ora virando mulher, 

ora hermafrodita, multiplicando as possibilidades de vida 

para além das fronteiras da morte. Há uma certa megalo

mania na prosa de Noll, uma paranóia invertida, aliviada 

pelo humor do absurdo, que, nesse livro, liberta o narra

dor do pathos e da melancolia existencial dos romances da 

década de 1980 e também evita a cilada mística de um cer

to barroquismo, sensível no romance A fúria do corpo, para, 

agora, esquivando-se de qualquer ilusão de intimidade de
licada, assumir um lado mais explicitamente safado em 

que a literatura torna-se a realização da intersecção entre 

alucinação e realidade, no desejo. Aqui, a narrativa encon-

i



rra um caminho entre o e s p a n t o  t r a n s g r e s s iv o  d a  realifa. 

de dos fatos, por um lado, e o  in t im i s m o  ex p o s it iv o ,  p0r 

outro, em que a realidade d as p a la v r a s  s e  sobrepõe às pa]a. 

vras da realidade, no m o v im e n to  d o  d e s e j o  erótico que se 

confunde com o movimento da p r ó p r i a  escrita . A narrati- 1 

va de Noll consegue, de algum  m od o, sa ir  d o  circuito fe

chado da cultura da ferida p ara a b ra ç a r  u m a cultura do 

gozo, dos delírios da linguagem; re in se re  o presente do de

sejo erótico na realização da escrita. D esse m odo, oferece 

uma espécie de antídoto contra a m e la n co lia  reinante, que 

desfaz a oposição entre a b ru talid ad e e  a  delicadeza, na 

afirmação violenta e incondicional do g e sto  literário.



Capítulo 4
Os p e rig o s d a  fic ç ã o

[ Num restaurante japonês do bairro da Liberdade, em São
I Paulo, um nissei divorciado e desiludido — já perdidas as 
[ ambições de um dia vir a se tomar escritor — recebe da 
[ dona do lugar, uma imigrante japonesa de mais de 80 anos, 
í com o nome de Setsuko, a oferta do trabalho de escrever 

uma história. O sol se põe em São Paulo (2007), de Bernardo 

Carvalho, começa num a cidade em crise, sufocada pela po

luição, pela brutalidade dos ataques do crime organizado 

pelo PCC, em 2004, e pelos atos de vingança arbitrária da 

polícia, num espaço urbano em constante mutação e per

da de referências. O pôr do sol de São Paulo é tão bonito, 

comenta o narrador, e justamente por causa do céu poluí

do; mas a história com eça também desse modo por ser 

uma incursão na som bra e na opacidade do humano. No 

fim do rom ance, o narrador cita o escritor japonês Jun- 

chiro Tanizaki, ao dizer que

(...) a beleza oriental nasce das sombras projetadas no que 
em si é insignificante. O belo nada mais é do que um dese
nho de sombras. Os ocidentais são translúcidos; os orien
tais são opacos. Ninguém veria a beleza da lua de outono 
se ela não estivesse imersa na escuridão. Temos mais em 
comum do que podemos imaginar. O oposto é o que mais 
se parece conosco, (p. 164)

Nos últimos três rom ances de Bernardo Carvalho, um 

tema tem se repetido insistentemente: a ficção tem agido 

c°mo construção de um a relação com o outro até o limite 

^  sua possibilidade, n a form a de uma procura além dos 

imites da cultura ocidental. No romance Nove noites (2002),



com os indios krahô do Xingu, em Mongólia (2003), com os 
orientais budistas desse país, e no último romance, com a 
cultura japonesa. Simultaneamente, essa procura é a pro. 
cura do homem por seu duplo, um  outro avesso em sua 
encarnação concreta. “Quem sou eu e de onde venho?" 

tem sido uma pergunta recorrente nos romances anterio
res de Carvalho; em Os bêbados e os sonâmbulos (1996), um 

militar homossexual, ameaçado de amnésia e submetido à 

perda progressiva de memória e de senso de realidade, se 

lança na procura por sua origem desconhecida; em As ini

ciais (1999), a pergunta se desdobra em  possíveis respostas 

por meio de jogos com nomes e identidades incertas. Nes

ses últimos romances de Carvalho, outra questão vem se 

pronunciando. Se antes a realidade e as identidades pare

ciam ameaçadas pela força das realidades convencionais, 

construídas ficcionalmente no jogo de espelhos dos simu

lacros pós-modemos, Carvalho deu um  passo além e agora 

desenha outros caminhos que, pela força da criação artísti

ca e literária, conseguem estabelecer nexos de sentido, ao 

realizar o que apenas estava presente de modo latente nos 

fatos contingentes, e, assim, seus livros têm  conseguido ex

pressar os limites da representação diante de um real enig

mático e último. O narrador de O sol se põe em São Paulo é 

filho de imigrante japonês e tenta se recompor depois que 

a empresa paterna de lustres vai à bancarrota e depois de 

atravessar um divórcio incompreensível. Percebe no convi

te da velha japonesa uma saída pessoal, uma possibilida^ 

de realizar a ambição de ser escritor ou enterrá-la de uma 
vez por todas. Pelas conversas com  o sushiman do restauran

te, entende que a dona é viúva, que chegou ao Brasil na dé

cada de 1950, e que seu marido “m orreu por causa da l»te 
ratura”. Aliás, a literatura se vincula a todo momento co®



a vida e a morte, e no curso de mestrado que tenta con
cluir na USP, ele, o narrador, propõe uma análise precisa
mente dessa relação, obra e vida, no caso, a partir da leitu
ra da Lira dos vinte anos, de Álvares de Azevedo, que, como 
se sabe, morreu muito jovem, exatamente aos 20 anos de 
idade. A ficção imita a vida ou será a vida que imita a fic
ção que imita a vida? Lembramos logo da morte do escri
tor suíço Robert Walser, morto na neve assim como ele 
mesmo havia descrito a morte de um de seus personagens, 
ou de Victor Segalen, que aparentemente morreu imitan
do sua própria descrição da morte de Chagall. Pode a lite
ratura ser entendida como prognose e antecipação da rea
lidade? A realidade é feita na imagem da ficção? Essas são 
as perguntas que inquietam o escritor, um enorme clichê 
talvez, mas uma intuição que o faz voltar ao restaurante e 
dispor-se a escutar atentamente o relato da mulher.

Queria provar a tese de que a literatura é (ou foi) uma for
ma dissimulada de profetizar no mundo da razão, um mun
do esvaziado de mitos; que ela é (ou foi) um substituto mo
derno das profecias, agora que elas se tomaram ridículas, 
antes que a própria literatura também se tomasse ridícula.
(p. 23)
É um livro sobre o poder da ficção, uma história sobre a 

iíecessidade de se contar a história para conseguir dar sen
tido aos fatos e aos destinos pessoais, e até mesmo para 
devolver identidade às pessoas e possibilitar que o narra
dor faça a passagem do “querer ser escritor” ao escrever 
propriamente dito, assumindo a identidade que, por tanto 
tempo, o seduzia e assombrava. Em seus relatos, Setsuko 
fala sobre a amiga Michiyo — que logo se revela ser ela 
mesma —, sobre o marido Jokichi e o ator Masukichi; sua 
narrativa se desenvolve no Japão durante a Segunda Guer



ra e se prolonga no Brasil, num complexo enredo de trai
ções, paixões e dissimulações que não apenas vai sendo es
clarecido pelo manejo da narração, mas também é levado 

à sua realização pelo esforço do narrador em  completar o 
enredo, que em vários momentos se interrompe. A própria 
construção do enredo é tributária da literatura e das artes 
japonesas, e, nesse sentido, o autor soube aproveitar mui
to bem, e de forma não óbvia, a data simbólica do centená
rio da imigração japonesa no Brasil. O livro problematiza 

as tensões entre duas culturas tão díspares e a dificuldade 
de compreender e de ir ao encontro do outro. Aparecem 
referências ao clássico da literatura japonesa, Conto de Genji 
(Genji Monogatari), da escritora Murasaki Shikibu, do sé
culo XI, cuja complexa estrutura de enganos e desenganos 

pode ter inspirado o autor na elaboração da história; ao 
ensaio 0 elogio da sombra, de 1933, de Junichiro Tanizaki 
(1886-1965), que trata das diferenças entre cultura oriental 
e ocidental a partir de uma reflexão sobre os modos como 
cada uma delas se relaciona e atribui valor às luzes e às 
sombras; ao teatro Kyogen, um gênero cômico, relaciona
do ao teatro Nô; e ao escritor Yukio Mishima (1925-1970) e 
sua visita histórica a uma colônia de fanáticos nacionalis
tas em Lins, no interior de São Paulo, na década de 1950. 

O personagem Masukichi é ator de Kyogen, mas, em reali
dade, é o único dos personagens principais que não escon
de sua vida por trás de outras máscaras e nomes. Embora, 
claro, tudo no romance de Carvalho seja primordialmente 

ficcional, Masukichi seria então um personagem mais lis0 
que os demais, que continuamente se reinventam e se 
autoatribuem novas identidades, tom ando a trama ficci*  
nal mais imbricada. Setsuko, por exemplo, é o disfarce de 
Michiyo, e Jokichi foi salvo da guerra quando o pai envifll1



um empregado, Seiji, para se alistar em seu nome. O mes
mo Jokichi desaparece, ao simular um suicídio, e reapare
ce no Brasil, com o nome de Teruo, à procura do primo do 
imperador que assumiu a identidade de Seiji para escapar 
dos aliados no fim da Segunda Guerra. O histórico escritor 
Tanizaki talvez tenha inspirado o velho escritor de Kyoto, 
que escreve uma história, narrada para ele por Michiyo, 
para se vingar do marido Jokichi, quando ela suspeita que 
ele tem uma relação amorosa com Masukichi. O velho es
critor, no romance, interrompe a publicação sequencial e 
folhetinesca da narração de Michiyo, quando os envolvidos 

se reconheceram, assim como também aconteceu, segun

do a biografia de Tanizaki. As datas não coincidem, mas a 
presença dessa semelhança indica como Carvalho incorpo

ra os fatos históricos na construção do romance. A comple

xidade da trama, no entanto, não se capta nesse resumo, o 

romance realmente precisa ser lido. Trata-se de uma histó

ria sobre o destino de um homem, um massacre de guer
ra, várias trocas de identidades, um suicídio fingido, um 

assassinato, uma vingança e uma narrativa, escrita para 

dar realidade aos fatos contingentes e revelar à filha de 

Teruo a verdade sobre a identidade do pai. Carvalho usa li

vremente fatos incisivamente referenciais na estrutura da 

ficção, mas se essa mistura entre história e ficção na litera

tura da década de 1980 servia para exibir e expor a estru

tura ficcional de nossa compreensão da realidade, aqui ela 

Parece amarrar a ficção a uma outra noçào do real, um real 

inevitável, percebido em seu nível trágico, talvez como for- 

de um destino irremediável. No fim do romance, temos 

uma história composta por pedaços, cujo conjunto é de- 

Sçnhado pelo privilégio exclusivo do narrador. Nenhum 

d°s personagens conhecerá a história inteira, nem mesmo



Setsuko/Michiyo, que conta a história inicialmente, peja 

metade, e depois escreve a carta fundamental a Masukichj 

que. recuperada pelas mãos do narrador, dará continuida- 
de ao enredo prolongado pela realização posterior.

No romance Nove noites, o  enigma é ainda mais dissimu

lado, segue a trilha de um episódio trágico e incompreen

sível da história da antropologia brasileira, o suicídio do 

antropólogo Buell Quain, em 1939, ao voltar de uma esta

da de trabalho de campo entre os índios krahô, no Xingu, 

0  leitor segue a procura detetivesca do narrador pelas pis

tas da imprensa, nas pesquisas dos arquivos do Museu Na

cional e nas cartas, e refaz a viagem do antropólogo para 

entender os motivos do ato, sem, no entanto, encontrar 

uma resposta plausível. Outra fonte privilegiada para o lei

tor é o testamento deixado pelo engenheiro Manoel Perna, 

amigo de Quain, que oferece uma outra versão e perspecti

va sobre o relato ao qual o narrador não tem  acesso. Quain 

tinha 27 anos quando visitou o Brasil, era contemporâneo 

e conhecido de Lévi-Strauss e vinha de um a família ameri

cana abastada e tradicional. Aparentem ente, ele não tinha 

nenhum motivo para se suicidar, e o relato insiste nessa 

impossibilidade que parece m ultiplicar as diferentes ver

sões hipotéticas, sem nunca perm itir que se chegue ao cer

ne do mistério. Carvalho cria uma estrutura semelhante à 

de certos clássicos, como o 0  coração das trevas, de Joseph 

Conrad, em que Marlow viaja pelo interior do Congo, to

cando as bordas da cultura do hom em  branco enquanto se 

lança na busca por Kurtz, um hom em  que se converte em 

espelho e duplo do narrador à procura de si mesmo, de sua 

origem e de seus limites. O personagem Kurtz carrega su

postamente um conhecimento agudo da experiência de
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barbárie selvagem na África profunda, mas, como é sabi

do, só consegue expressá-lo na palavra “horror”. A história 

do personagem Quain, no livro de Carvalho, da mesma 

maneira, passa a se confundir com a história do narrador, 

quando este se lembra de um senhor que estava no mes

mo quarto de hospital de seu pai. Em seu delírio terminal, 

o paciente chamava-o de “Bill Cohén” e, anos mais tarde, 

se dá conta da semelhança sonora entre esse nome e “Buell 

Quain”. Procurando o filho do velho, começa a ver uma se

melhança com Quain e pensa que poderia tratar-se do fi

lho do antropólogo, mas tudo não passa de conjeturas e, 

provavelmente, de uma extrema projeção de identidade. 

Ao se aprofundar na história do mistério, as versões se 

multiplicam e as próprias histórias do personagem e do 

narrador começam a se espelhar de tal modo que o narra

dor identifica aquela morte enigmática com a vida e mor

te do seu próprio pai. Mais uma vez, é impossível não no

tar o uso que Carvalho faz, nesse romance, de referências 

autobiográficas, tanto na arquitetura do narudor v : mto 

na apresentação do livro. Na capa do livro, vemos a ilus

tração de uma foto do menino Bernardo com seis anos de 

idade, de mãos dadas com um índio do Xingu; as visitas 

do autor às fazendas do pai são a matéria-prima para o re

lato, assim como as descrições profundamente deprimen

tes do narrador dessa realidade devem muno à sua própria 

memória. Carvalho enlaça, assim, uma pesquisa real. sus

tentada por documentos, noticias, experiência própria, de

poimentos de personagens reais e fatos históricos com o 

poder de invenção do ficcionista. Ele coloca o corpo pró

prio em campo, insere fotos e brinca com as técnicas jor- 

nalisticas, ao mesmo tempo em que inventa documentos



apócrifos, como, por exemplo, a última carta e o testamen
to do Manoel Perna, para depois admitir que, na realidade 
tais documentos nunca haviam sido escritos. A diluição da 
fronteira entre a reportagem realista e o romance, entre 

documento e ficção não conduz aqui a um a ficcionalizaçào 
da realidade, mas ao reconhecimento da insuficiência do 
realismo para dar conta da complexidade e das múltiplas 

facetas e versões da verdade. Assim, em  seus últimos ro
mances, ao incorporar referências a gêneros mais dire

tamente comprometidos com o realism o, como a escrita 

antropológica, cartas, fotografias ilustrativas do persona

gem, documentos, relatos de viagem e depoimentos teste

munhais, Carvalho cria uma tensão entre a complexidade 

densa que as histórias adquirem e u m a verdade que as di

ferentes versões realistas não conseguem  dar conta. Sem 

pretender imprimir um sentido últim o à ficção, mantém 

abertas as possibilidades de proliferação de efeitos de sig

nificação em torno de um m istério que acaba não sendo 

elucidado. Nos romances anteriores, a narrativa também se 

faz em função de uma procura por sentido, atrelado, com 

frequência, à identidade familiar, à identidade do pai, co

mo se nota em Os bêbados e os sonâmbulos, rom ance no qual 

a iminente perda da memória, em  decorrência de um tu

mor no cérebro, é o que deflagra a história:

Aos poucos me tomaria um outro e o que eu era desapare
cia — “por causa da lesão”. Seria outra pessoa — mas o fato 
de não perceber a passagem, a mudança talvez me ajudas
se, uma vez que passaria inconsciente por tudo, não lamen
taria a perda de quem eu era —, ninguém é ninguém, tudo 
é relativo, disse, basta um toque aqui (ele tocou minha tes
ta) e puf!, o que você chama de eu some, e me abraçou de 
novo, na saída, diante do meu silêncio e da minha conster
nação. (p. 14)



Sob a am eaça desse sumiço, a investigação se inicia 

nUma corrida contra o tempo e contra a doença implacá- 

vel, No fim, o resultado é duvidoso, o enigma se preserva, 

apesar dos indícios de esclarecimento, e resta ainda “a sus

peita de que fosse na realidade uma representação pura e 

simples do demônio (“um demônio pintado”), a dúvida que 

eu só ia perder m orrendo” (p. 141). Os personagens das pri

meiras narrativas de Carvalho padecem desse engano im

plícito nas representações, e a literatura toma-se um modo 

de radicalizar sua ilusão e, pela via da ficção, acentuar o 

lado ficcional da vida. É nesse sentido que se observa um 

fundamento metaficcional na obra de Carvalho: a realida

de é “lida” com o se fosse literatura, e a literatura é levada 

em conta como se fosse realidade. Entretanto parece que 

os últimos rom ances apontam para fora desse gabinete de 

espelhos autorreferencial, convocam uma outra noção do 

real e, a partir dela, um  novo rumo para sua ficção.

É bem verdade que a metaficção tomou-se lugar-comum 

no debate em tom o da noção moderna de literatura, como 

aquilo que vem explicitar a atenção autoconsciente da na- 

tureza construtiva da ficção. A história da metaficção é lon

ga, narrada por muitos escritores, e inclui famosas refe

rências a clássicos como As mil e uma noites, Dom Quixote e 

Hamlet, dentre as muitas construções “em abismo”, como 

diria André Gide. Para os contemporâneos, a obra monu
mental de Jorge Luis Borges leva essa técnica aos seus ex

tremos filosóficos (ou teóricos) e provoca a grande questão: 
como escrever metaficção depois de Borges? Como evitar o 
pastiche sob o risco do óbvio ululante de uma estratégia 
Que já virou técnica de cinema comercial e fórmula para 
best seller de banca de jornal? No chavão pós-modemo, a 
metaficção conspira a favor do simulacro, em detrimento



da realidade, e detona a possibilidade de manter uma con 
fiança na verossimilhança realista dentro de um universo 
em que os signos apontam para outros signos, textos se re
ferem a outros textos, e as interpretações só se realiza^ 
numa tensa disputa entre interpretações. Da perspectiva 
desse ceticismo, que foi o solo de urna literatura altamen
te avessa ao projeto realista em suas formas tradicionais — 

e que inclusive atingiu e renovou o rom ance histórico, ao 
se abrir para uma aceitação da abordagem fabular com a 

introdução direta das liberdades ficcionais — , a inclusão de 

fatos e personagens históricos, documentos não literários, 
fotos e indicações autobiográficas, nos últimos romances 

de Carvalho, representa uma resistência ã diluição referen
cial. Carvalho cria uma nova tensão entre esses índices de 

realidade no limite da representação e as versões narrati

vas produzidas ao longo da investigação do narrador que, 
de certa maneira, compromete a liberdade ficcional como 

um arquivo que amarra o romance a um determinado con
texto histórico que, por sua vez, reverbera na sua constru

ção romanesca. Essa tensão surge em tom o de eventos cru

ciais: um suicídio em Nove noites, a desaparição do fotógrafo 

em Mongólia, a experiência traumática de guerra de Masu- 

kichi e a desaparição posterior de Junichiro. Sem atingir o 

cerne desses eventos, a narrativa aponta-os e mostra como 

a realidade se constitui em torno deles no nível do que 

pode ser interpretado, representado e narrado, sem que 

isso signifique reduzir aquilo que escapa à representação a 

meros efeitos elípticos vazios

“Li ontem à noite neste livro de Joca Reiners Terrón.
Porra.
Isso só pode ser literatura”
(André Sant’Anna na orelha de Não há nada lá)



peve ser literatura sim, mas não há certeza. Também 

Ae Ser ensaio, crítica ou uma outra forma de metalitera- 

lura isto é, literatura que fala de si mesma, que fala da li

teratura, da leitura ou da escrita, do processo de diálogo e 

interação com outras literaturas, de livros com livros, em 

jjj mundo-biblioteca bem ao gosto de Borges. Como se o 

mundo devesse ser lido como uma biblioteca, e a biblio

teca, qualquer livro, em realidade, vivido como se fosse 

um mundo. Mas não é assim que Terron trata a literatura, 

a distância; ele convive com os escritores e suas vidas e 

obras, cria enredos que nos introduzem em segredos por 

trás da criação, converte os personagens literários em per

sonagens de outros dramas, sem escrever biografias ou pro

por explicações ao sentido das ficções. Suas próprias obras 

se diversificam entre poesia (Eletroencefalodrama, 1998, e 

Animal anônimo, 2002) e romances que beiram escritas me

nos classificáveis (Não há nada lá, 2001, Hotel HeU, 2003. e 

Sonho interrompido p o r  guilhotina, 2006). Para alguém que 

integrou a banda Ministério da Fome e foi cofundador da 

Editora Ciência do Acidente, os títulos não devem sur

preender; o que deixa, sim, o leitor intrigado é a relação 

entre o delírio produtivo e um compromisso artesanal na 

construção dessas histórias que reescrevem a história da 

literatura, valendo-se livremente de sua potência mitoló

gica e imaginativa. No caso de Nâo há nada la. entra-se nu

ma galeria de cera habitada por Fernando Pessoa, Aleister 

Crowley, Isadore Ducasse, Rimbaud, Raymond Roussel, 

Papa Pio XI e a pastorinha Lúcia que assistiu à aparição de 

N°ssa Senhora de Fátima, além de Torquato Neto e Jimi 

Hendrix, entre outros. As histórias desses personagens se 

entrecruzam e se tocam  marginalmente. Em alguns casos, 
frata-se de relatos de encontros conhecidos, como aquele



entre Fernando Pessoa e o satanista inglês Aleister Crgwley 
aqui recomposto em torno do sumiço mítico de Crowley na 
“Boca do inferno”, perto de Cascais, na tarde de 25 de ou
tubro de 1930, ocasião em que o poeta português supos- 
tamente ganha uma cigarreira de Crowley com desenhos 
mutáveis na tampa e a inscrição: “Somente a literatura, 0 
alicerce de tudo, não a pedra, não o ferro, as letras desen
cadeando-se, estrutura de sílabas.” Outro poeta maldito, 
Arthur Rimbaud, foge para a América onde se encontra 
com Billy the Kid; Raymond Roussel tem  um encontro 

amoroso com o papa Pio XI no seu carro-trailer-máquina, a 
roulette; enquanto isso, Isidore Ducasse furta As flores domai 
de uma senhora obesa dentro de um  trem  e acaba meta
morfoseado numa impressora gráfica, Lautreamont Press. 
0 poeta William Borroughs, em sua fazenda de Kansas, em 
1997, presencia a aparição celestial do hipercubo Tesseract, 
um cubo em quatro dimensões, que o faz experimentar 

uma série de acontecimentos enigmáticos como, por exem
plo, a escrita na areia do deserto: “As marcas deixadas pe

las cascavéis na areia eram letras, palavras, frases inteiras 
em aramaico e grego!” Todas as histórias reinventadas da 
mitologia maldita da literatura são costuradas por fenôme
nos que revelam a potência oculta da literatura de tomar 
posse da realidade e criar suas próprias redes e estruturas, 
cuja lógica apresenta temporalidades descontínuas. O ro

mance de Terron é uma fantasia maldita da literatura, a re
escrita de sua genealogia viva e uma declaração de amora 

essa face bem romântica, marcada por uma certa margina

lidade, e a vocação de viver sua arte e fazer dela uma vida. 
No centro do hipercubo do Tesseract, que é também o seu 

fora, interior e exterior, o bem e o mal, o real e sua ima' 
gem se confundem sobre a quarta dimensão temporal, e
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seu movimento é uma inversão contínua dessas distinções 
qUe aparecem como meros efeitos prismáticos da rotação 
¿0 cubo. Há, aqui, uma outra mitologia literária que per
mite realizar eventos da memória e do imaginário social e 
reviver o encontro, talvez fatal, entre Torquato Neto e Jimi 
Hendrix, escutando a versão de “Helter skelter” do Álbum 
branco, dos Beatles, que teria inspirado Charles Manson a 
cometer o massacre na mansão de Sharon Tate, em 1969. 
Apesar das fantasias mais delirantes, bem no molde beatník, 
adotando os malditos do século XIX, Terron traz esse uni
verso literário para dentro de uma genealogia própria da 
literatura brasileira, já  não definida pela nacionalidade, 
nem pelo momento histórico. No mais recente Sonho inter
rompido por guilhotina, de 2006, a mescla da ficção com en
saio permite demarcar uma “pequena família” anacrônica 

que escapa às definições de geração. Essas afinidades ele
tivas envolvem Valêncio Xavier, personagem em dois dos 
contos, José Agrippino de Paula, o Escritor sem Nome e 
autor de Panamérica e Lugar público, Raduan Nassar, Glau
co Mattoso, Dalton Trevisan e, junto com eles, um vasto 
elenco de artistas internacionais, Duchamp, Gombrowicz, 

Kafka, Dashiell Hammett, Nicolas Ray, ultrapassando, as
sim, fronteiras tradicionais para caracterizar o que se pode 
esperar da criação literária hoje. Joca Reiners Terron rom
pe com todas as tendências tradicionais da literatura brasi
leira, escreve no campo minado entre ensaio e ficção, usan
do entrevistas, diários, anotações e fragmentos, sem abrir 
mão da liberdade imaginária e do atrevimento transgressi- 

vo na realização. Não há volta, já estamos do lado errado 
da queda globalizada: “Eu resumiria o drama contempo
râneo assim: não podemos voltar para casa”, afirmou Ni* 
c°las Ray, “com  um Marlboro nos lábios e ao volante de



ura Porsche Spyder em disparada rum o ao sol poente” 
(Terron, 2006, p. 115). O que resta é uma língua portugue- 
sa em reconstrução e à espera do escritor desconhecido 
cuja obra megalomaníaca foi “mudar o nome de tudo, ob
jetos, seres e lugares” (p. 151). Não há caminho de volta e 

não existe um futuro claro para a literatura como havia 

para Kafka, Joyce, Pessoa e Proust, eis o fundamento de 

uma vontade irreverente e violenta de experimentação: 
“Ao escritor contemporâneo somente resta sua fé animal a 

orientá-lo sem esperança nem tem or, a fé animal que o 
preserva da demência e o escraviza à vida” (p. 177).

Uma outra voz, muito diferente, mas que também colo

ca no centro de sua criatividade o diálogo com  a literatura, 

pertence a Adriana Lisboa, escritora carioca, formada em 

música e com pós-graduação em Letras. Lisboa estreou com 

o romance Os fios da memória, em  1999 , e recebeu vários 

prêmios e amplo reconhecimento crítico pelos romances 

Sinfonia em branco (2001), Um beijo de Colombina (2003) e Ra- 
kushisha (2007), além de ter publicado um  livro de minicon- 

tos intitulado Caligrafias (2004) e alguns títulos de livros 

infanto-juvenis. Não seria injusto dizer que Lisboa, em pri
meiro lugar, é uma leitora que escreve sobre literatura, em 

romances que giram em torno da literatura e do imaginá
rio literário. Teríamos nela um exem plo de escritora que 
escreve movida pela vontade de ser literatura? “Assim es- 
crevo estas páginas; assim, digamos, sou estas páginas” (Lis
boa, 1999, p. 16). Em Os fios da m em ória, seu primeiro ro

mance, a viagem pelas tramas da genealogia familiar é 
feita na clave de Virginia Woolf, combinando a reconstru- 

ção genealógica familiar do clã Brasil, a partir dos diário5 
abandonados pelos antepassados, com  a história do paise 
com a sensibilidade singular e idiossincrática de Beatriz»



qUe absorve e processa tudo na solidão e intimidade que a 

casa herdada da família lhe oferece. Em Um beijo de Colom- 

Una, a estrutura do rom ance é calcada sobre o livro de 
Manuel Bandeira, Estrela da vida inteira, e de novo a perso

nagem Tereza ganha vida impulsionada pelo universo de 
Bandeira e, aparentemente, se suicida numa praia de Man- 

garatiba, deixando um  poema do mesmo Bandeira como 

carta de despedida. Alguns críticos têm visto na obra de 

Lisboa o contrapeso à ficção predominante na década de 

1990. Conforme a resenha “Na contramão pela Avenida 

Brasil”, de Rogério Pereira,5 sua escrita seria um antídoto 
feminino contra a violência e a crueldade do “neonatura- 

lismo que tom ou conta da literatura brasileira”. A escrita 

de Lisboa deposita sua esperança na sensibilidade delicada 

dos pormenores do universo doméstico, alimentada por 

uma certa erudição literária e com referências constantes 

à música erudita e às artes plásticas. No livro Sinfonia em 

branco, apesar das referências significativas ao romance de 

Thomas Mann A morte em Veneza e a um quadro de James 

Whistler, a história das duas irmãs Clarice e Maria Inês 

dialoga de modo mais direto com as questões da realidade 

urbana, e a narrativa se constrói em tomo de uma vio
lência traumática do passado. Novamente, entretanto, é a 

memória íntima que se situa no centro da construção nar
rativa, sem possibilitar a reconquista triunfante da genea

logia familiar em sua alegoria, a construção da identidade 
nacional, como no primeiro romance, a narrativa ainda se 
guia pelo resgate e pela recuperação de uma memória esti
lhaçada, cuja causa primordial é um estupro incestuoso

http://www.adrianalisboa.com.br/resenha/nacontrainaopelaavenida
brasil.html.

http://www.adrianalisboa.com.br/resenha/nacontrainaopelaavenida


que a narrativa irá revelar. Em seu romance mais recente, 
Rakushisha, a autora volta ao imaginário metaliterário, mas 
agora em diálogo com Matsuô Bashó (1644-1694) e seu dis
cípulo Mukai Kyorai, cuja casa, a Cabana dos caquis caídos, 
visitada por Bashó e registrada em um de seus diários, dá 
nome ao livro. Mais urna vez, o mergulho na leitura, e nes
te caso também na tradução dos haicais de Bashó, trans- 
forma-se em fundo para urna historia de am or entre o ilus
trador nissei Haruki, a tradutora Yukiko e a carioca Celine. 
Todo o universo do livro se ancora sobre um procedimen
to de estetização da realidade, como se a realidade só se 
tomasse visível pelo olhar da literatura. Trata-se de urna 
literatura que olha através da literatura ou das artes em 
direção a algo que nunca se deixa tocar em sua presença 

desarmada. Até nas imagens mais concretas nota-se urna 
exacerbada metaforização, que chega a converter toda a 

sensibilidade e sensorialidade em matéria construída poe
ticamente.

Um sol vago de final de tarde manchava o assoalho e tin
gia o rosto da jovem portuguesa com uma tonalidade aco
breada e sombria, dissimulando-lhe os olhos baixos. Sob 
seu colo, o mínimo crucifixo oscilava segundo o vaivém dos 
pulmões. (1999, p. 36)
Não se coloca em questão a competência artesanal e a 

densidade descritiva do trabalho de Lisboa, até de sofisti
cação no domínio da linguagem, mas falta espontaneidade 
e algum fulgor do imediato e de algo que surpreenda e pos- 
sa desarmar a mão segura da estilista. Nesse sentido, aqui
lo que aparenta sensibilidade e simplicidade feminina mui
tas vezes chega ao leitor como um bordado domesticado, 
no limite da saturação e do exagero, embora a autora não 
se permita as extravagâncias do barroco, pois maneja a



Ünguagem de modo a nunca transbordar um certo limite 

qUe afetaria a contenção narrativa, mas que talvez também 

pudesse acentuar o aspecto artificial de sua arquitetura lin

guística. A autora oferece o deleite do reconhecimento me- 

tatextual, gozo para os leitores detetives que venham a des

vendar as múltiplas camadas de referências de leituras e de 

citações dissimuladas. Lisboa escreve dentro da tradição 

borgesiana, em bora num a biblioteca construída afetiva- 

menteTe não pelo exercício radicalmente racional e solip- 

sista do velho bibliotecário. Mas vale lembrar que sempre 

há em Borges um ponto de fuga, um ponto que demarca o 

limite do jogo autorreferencial e alguma alusão a uma rea

lidade platônica ou m ística, porém sem o conforto ou a 

promessa da transcendência. Na literatura contemporânea, 

os procedimentos metaliterários e autorreflexivos parecem 

ter chegado a um outro limite de exaustão, perigam con

verter-se em brincadeira intelectual de professores de lite

ratura com ambições criativas e muito raramente são ca

pazes de questionar suas próprias premissas. Como já foi 

apontado antes, existe uma presença forte da reescritura 

na ficção brasileira6 recente com inegáveis e férteis con

tribuições, e é claro que nenhum autor hoje escreve a par

tir da estaca zero, todos se defrontam, por bem ou por 

toai. com uma tradição que seus textos deixam mais ou 

toenos visível. Contudo, para enfrentar a tradição literária 

e os, fantasmasjior ela herdados e poder escrever e assu

mir a Hteratura com o um campo criativo hoje, é necessá- 

n° também uma boa dose de vontade iconoclasta e profa-

ŝboa publicou um ensaio sobre essa mesma questão no seu site, dis- 
^ nd0 Em liberdade, de Silviano Santiago, e Lúcia, de Gustavo Bemar- 

*lttP;//www.adrianalisboa.com .br/publicacoes/reescrituras.html.

http://www.adrianalisboa.com


nadora que não poupe nem mesm o a própria literatura 

sem a qual não se evita a sacralizaçâo do literário, ou pj0r 

o apelo emocional c o lugar-com um, no qual o jogo au- 

torreferenrial também acabou por se converter. Contudo 

as referências metaliterárias representam  uma espécie de 

roupagéííTdãliuáT o escritor se desfaz à custa de muito es

forçar o T TIgsmo ocorre com o uso exagerado de imagens 

metafóricas e de arroubos líricos, que acabam  por se con

verter em preciosismo:

Marco olhou dentro dos olhos dela e disse: você está 
bonita.

Aquela frase luminosa.
£ trinta segundos passaram. E três meses, e três anos se 

passaram. E outros tantos. E os estilhaços dessa frase lumi
nosa ganharam o espaço, descompostos, a fim de se trans
formar em outra coisa, já que nada, absolutamente nada, se 
perde, já que tudo engendra tudo mais. (Lisboa, 2007, p. 90)
Aqui temos um exemplo de um  sim ulacro de simpli

cidade, permeado por preceitos budistas e figurações de 

um novo orientalismo, projetando um a imagem do que já 

não existe mais, do que talvez nunca tenha existido. Mas 

incorporar a cultura japonesa nessa perspectiva de um li- 

rismo idealizado e anacrônico coloca a narrativa numa si- 

tuaçào de resguardo, não se arrisca e não se expõe. A aten

ção descritiva da autora nunca se abre a uma verdadeira 

vulnerabilidade, não se descontrola e nunca se rende à in

tensidade perturbadora da loucura que um  contato visce

ral com o real implica. Eis a diferença entre o sublime e o 

kítsch, pois o sublime só existe quando o sujeito perde o 

controle e se encontra exposto ao real, m esm o quando ten

ta domesticá-lo literariamente. Nesse sentido, a escrita de 

Lisboa se posiciona nesse equilíbrio difícil entre a redun
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dância do banal e de imagens poéticas já  exauridas — “Na 

verdade, os olhos mapeavam outros lugares, vagavam den

tro dele, e catavam  cacos de memória como uma criança 

que colhe conchinhas na areia da praia” (Lisboa, 2001, p. 9) 

^  e a vontade e prom essa de levar a construção da ima

gem poética a um  outro nível, que podemos identificar 

com o inefável —

(...) todas as coisas estavam desembocando naquele lugar 
naquele momento. Todos os anos vividos, todas as insufi
ciências desses anos e tudo o que neles havia sido em de 
masia. Todas os perigos, todas as promessas, todo o amor 
que amadurecera em indiferença e toda a estrutura que so
brevivera livre de ornamentos. (Lisboa, 2001, p. 209)

Anita é um a jovem  escritora brasileira de sucesso que 

recebe o convite para ir a Buenos Aires lançar a tradução 

de seu rom ance, Descrições da chuva. Aos 27 anos, ela está 

em crise com seu com panheiro Danilo e com sua carreira 

de escritora. Seu desejo de ter um filho parece ser a expres

são de um bloqueio criativo, já  não consegue escrever e, 

como Danilo não aprova o projeto de ter um filho, sua re

lação amorosa está desmoronando. Some-se a isso o fato de 

que uma amiga, Alexandra, suicidou-se recentemente. As

sim, ao receber o convite da viagem, Anita resolve aprovei

tar para se afastar do universo em crise que a cerca. Desse 

modo se inicia o rom ance A cordilheira (2008), o primeiro 

resultado dos 16 rom ances esperados em função do proje

to Amores Expressos, de Daniel Galera, que, como em Mãos 

de cavalo (2006), consegue construir com muita competên

cia a crise pessoal e a imanência da transformação nas es- 

c°lhas de Anita, revelando pouco a pouco os motivos que 
a levam a entrar numa relação conturbada com o enigmá- 

tlco Holden. De certa maneira, Galera formata a questão do



papel da literatura por um cam inho surpreendente que 
se desdobra a partir de um problema inicial bastante tri

vial, uma mulher que quer se realizar na vida como mãe, 

talvez por ter sido ela mesma criada apenas pelo pai, na 

ausência da figura materna. Assim, o início do romance soa 

como mais uma história calcada na trivialidade edipiana, 

no triângulo familiar do “eterno papai-e-mamãe”. Entretan

to, o autor logo muda os rumos da história, alterando a 

perspectiva da narrativa. O drama da escritora que quer se 

realizar agora na vida, em detrim ento da arte, com a qual 

se sente frustrada, de repente é posto em  contraste com 

uma sociedade secreta que se propõe a realizar literalmen
te a ficção na vida.

Na realidade, Anita é uma personagem  em  fuga não só 

de sua vida paulistana ou da com panhia convencional de 

Danilo, da irmã e das amigas, mas principalm ente em fuga 

de um romance que escreveu para, na ficção, criar o que 

desejava em vida. Assim, a personagem  de seu romance, 

Magnólia, servia a ela como modo de

(...) imaginar livremente aquela mãe, dar-lhe uma forma de
finitiva, que ficaria no papel. Perguntava às minhas amigas 
sobre a relação delas com suas mães e lia coisas sobre mães 
e analisava personagens matemos em outros livros para 
construir aquela ausência na minha vida. (p. 48)

Numa leitura pública da tradução do livro, Anita repara 
num espectador que a contempla obsessivamente, o enig
mático Holden. Anita já  não se identifica com  Magnólia, 

demonstra verdadeira repulsa pelo próprio livro e “Além 
disso, aquela visão trágica e fatídica do am or não me inte
ressava mais. E não quero nem falar sobre a linguagem" 
Holden, por sua vez, apaixona-se, não exatam ente por Ani
ta, mas por Magnólia, uma m ulher capaz de matar o aman-
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te para preservar a idealidade do amor. Rapidamente, ini- 

cia-se uma relação tórrida entre os dois, sem que Anita sus

peite das verdadeiras intenções do amante. Seduzida pelo 

erotismo arrebatador de Holden e sem mais recursos pró

prios, Anita muda-se para a sua casa, no bairro de Palermo, 

e descobre que Holden é o líder carismático de um mis

terioso grupo do qual fazem  parte Juanjo, um açouguei

r o  sem cabelos nem  pelos, Jorge Parsifal, Pepino, Esteban, 

Vigo e a linda Silvia. Inspirados por um obscuro escritor 

guatemalteco, Júp iter Irrisari, o grupo de escritores, em vez 

de se propor a escrever as histórias, passa a vivê-las.

Irrisari concebia personagens, traçava alguns elementos 
básicos de sua história e os incorporava. (...) Acreditava que 
a literatura era o caminho que podia nos levar mais longe 
no esforço de transcender a individualidade. Num certo 
momento se convenceu que era possível dar mais ura pas
so. O que se pode alcançar por meio da palavra também 
poderia ser alcançado, de forma análoga, por meio da ação. 
“Não há razão para nos contentarmos com um único eu", 
concluiu nesse texto. Foi a última coisa que publicou em 
papel. (p. 96)

Sem esmiuçar m ais detalhes da trama, já  se percebe que 

Galera se inspirou num a certa “argentinidade” literária e 

construiu seu enredo não tanto em função da figura de Jor

ge Luis Borges, m as de Roberto Arlt e de seus romances da 

década de 1930, Los siete locos e Los lanzallamas (1931), sobre 

Uma sociedade secreta com  propostas conspiratórias e des

truidoras. Em dado m om ento, o próprio Holden explica:

Se você quer conhecer uma nação, não leia literatura. Nem 
uma página. Escritores de ficção têm pouco ou nada a di
zer sobre seu país. Toda arte é egoísta, mas a literatura é a 
mais egoísta de todas. Não há como escrever honestamen



te sobre qualquer que não seja nós mesmos. Um escritor 
pode tentar maquiar esse fato com todas as suas forças, 
mas nunca escapará dele. Cioran tem razão, os escritores 
de segunda linha tendem a ser mais autênticos porque têm 
menos capacidade de maquiar a individualidade do que 
move a escrever. (Galera, 2008, p. 89)

Poderia ter sido um comentário direto a Roberto Arlt, 

um escritor considerado de segunda linha por causa da re

beldia, da falta de cuidado na elaboração estilística e do 

rechaço de um certo orgulho nacional de classe média, que 

se sentia identificada com o cosm opolitism o aristocrático 

de Borges e não com a anarquia visceral e m arginal de Arlt, 

que realiza em seus romances toda a fúria que guardava 

em vida. O herói de Arlt, Erdosain Remo, poderia ser um 

antepassado de Holden na medida em  que percebe a radi- 

calidade existencial das consequências últim as como libe

ração de uma sociedade supostamente fundada sobre a li

berdade humanista. Contra uma m entira só uma mentira 

maior, arguia Erdosain, pois “a m entira é a base da felici

dade humana”. Holden entende o brilho  dessa subversão, 

na realização radical da ficção, com o um  ritual ou uma 

nova fundação de mitos, os verdadeiros reguladores do des

tino trágico e heroico que resta ao hom em . Está preparado 

para ir até a última consequência e sacrificar sua vida para 

realizar sua meta literária. Anita, por sua vez, demora para 

entender a proposta de Holden e resiste a ser sua cúmpli

ce, mas, no fim, percebe como

(...) os finais de nossos romances se complementavam. Era 
perfeito. De repente, eu enxergava meus anseios mais se
cretos projetados em Magnólia, seu destino fictício simbo
lizando uma lacuna na realidade. Uma lacuna que poderia 
ser preenchida.
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para Holden, o fim  do enredo está escrito há muito tempo 

e não há com o alterá-lo, mas, para Anita, o fim tem de 
ser surpreendente e não deve ser revelado antes da hora. 

Galera constrói com  m uita habilidade a transformação na 

vida de Anita em  função da capacidade da personagem de 

se colocar em  cen a enquanto tal. O que diferencia essa 

mudança pessoal das transformações psicológicas e intros

pectivas da tradição literária moderna é que o escritor ha

bilmente abre m ão de grandes incursões em reflexões de 

consciência ín tim a e, com  equilibrio, elabora seu caminho 

através de um  enredo implacável em sua precisão e deter

minismo. A h istória  não está escrita como ocorreu, mas 

está ocorrendo m eticulosam ente como se fosse escrita.

literatura sobre literatura continua sendo um caminho 

frequentado na produção brasileira contemporáñéaTfggs- 

crever as obras da tradição um de seus atalhos favoritos. 

Como já  foi visto, não há nada de novo nesse procedimen

to e, na m aior parte dos casos, o gesto traz embutido o re

conhecimento, m ais ou menos humilde, dependendo do 

escritor, de que todos os que escrevem são leitores antes 

de se tom arem  autores, anões sobre ombros de gigantes 

que, ao incluir em  sua literatura suasjeferéncias literarias, 

pagam um tributo modesto. Hoje, entretanto, vivendo nu- 

rca cultura da copia, em  que a aura da origem há muito se 

Perdeu, o exercício  desse procedimento exige um cuidado 
rĉ ior, pois, em  vez de possibilitar um recuo e urna apro- [ 
Priaçàoprodutira, pode tender acapturar o autor nüma re- \ 
verência parasitária e na sacralização que esvazia a potèn- j  
Cla de compreensão e de crítica.

Quando Patrícia Melo escreve seu último romance Jotms,
0 c°promanta (2008), a partir de um conto de Rubem Fón
ica, trata-se sem  dúvida de uma franca homenagem às



obsessões de Fonseca expressas no livro de contos Secreções, 
excreções e desatinos (2 0 0 1 ), inclusive chegando a reutilizar 

neologismos como “coprom ancia”, título  do primeiro con

to e supostamente uma arte adivinhatória que se propõe a 

decifrar o destino de uma pessoa por interm édio de seus 

excrementos. Patrícia Melo nunca escondeu sua dívida com

o exemplo de Fonseca e, nesse rom ance, não só dá uma 

sobrevida à ideia de Fonseca com o converte este em perso

nagem de ficção. E, transformado em  personagem  de fic

ção, Fonseca ganha uma nova faceta, outra identidade, um 

duplo que não é, mas também não deixa de coincidir com 

Rubem Fonseca. O jogo entre identidades “reais” e “ficcio

nais” caracteriza um tipo de subversão literária, cujo mes

tre entre nós é Silviano Santiago, seja com  as memórias fal

sas de Graciliano Ramos no “rom ance” Em liberdade (1981), 

seja mais tarde em Viagem ao México (1997), reelaborando 

viagens de Antonin Artaud.

Pierre Menard, do conto hom ônim o de Borges, foi o ar
tista da leitura, capaz de extrair do idêntico aquele diferen

cial que marca a inserção da obra no seu contexto histó

rico. Por intermédio de Menard, Borges deixa claro que o 

discurso quixotesco sobre as letras e as arm as, nos arran

jos^deum^imboM  do início do século XX, é muito di
ferente da leitura que se faz desse m esm o discurso no ro- 
mance de Cervantes do século XVI, e assim  a imitação 

ganha legitimidade, sempre pela m arca da diferença. No 
romance 0 falso mentiroso. Memórias, Santiago combina com 
muito primor a sabedoria do m estre universitário com a 
vontade literária, desconstrói a autenticidade da voz nar
rativa, da “primeira pessoa”, que logo se multiplica vertigi
nosamente em “Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cinquen- 

ta” (Mário de Andrade). O paradoxo clássico do mentiroso



^  “eu m into” —  mostra que a verdade pode estar na men

tira, P°is’ se m in t0 ’ a verdade, e, se falar a verdade, 
minto. Aqui, o paradoxo serve como ponto de partida para 
uma brincadeira jocosa com a tradição das “memórias fal

sas” na literatura brasileira. Já muito foi dito sobre as abun
dantes referências intertextuais do romance de Silviano, 
principalmente as que remetem a Memórias póstumas de Brás 
Cubas, que sem  dúvida reverbera fortemente no texto, tan

to num certo tom  que oscila maliciosamente entre o pi

caresco e o castiço, e também na vontade de criar nesse 

pastiche um  retrato  bem-humorado sob o fundo grave das 

mazelas históricas do Brasil moderno. Samuel, personagem 

principal do rom ance, é uma versão brasileira de Elmyr de 

Hory, o fam oso copista de arte filmado por Orson Welles 
em Ffor Fáke; que prefere ganhar a vida falsificando a arte, 

já que a identidade própria é tão duvidosa, tão esguia. Um 

dos temas que retom am  sempre nas narrativas de Santia

go é o das incertas origens familiares, que, assim como 

ocorre nos seus rom ances anteriores Uma história de família 
(1992) e De cócoras (1999), guarda um segredo, aqui, a dú

vida do filho bastardo. No romance mais recente de San

tiago, Heranças (2008), nota-se a semelhança e até o pro

longamento de questões já  presentes em 0 falso mentiroso, 
principalmente pelo tom machadiano e pela perspectiva 
genealógica de época, voltada para o Brasil do século XX, 
da revolução de 1930 até os dias de hoje. 0  protagonista 

de Heranças, W alter, pertence à mesma geração de Samuel, 

mineiro e herdeiro do armarinho de “papai”, que logo en

riquece e se entrega à vida de solteiro devasso. 0  crítico 
americano Fredric Jam eson criticava o pastiche vendo nele 
uma espécie de “paródia branca” que esvaziaria a agudeza 
da crítica histórica e causaria a perda do autêntico riso



liberador da sátira, por perm anecer preso demais ao exer
cício hermético da metalinguagem. No caso de Santiago, o 
pastiche oferece ao autor um instrum ento de distância cí
nica, porém aguda, que favorece a descrição do processo de 
modernização tanto da realidade econôm ica quanto dos 
costumes. Da manufatura do arm arinho, W alter envereda 
pela especulação imobiliária e finalm ente penetra o mer

cado de capital sempre em contato íntim o e comprometido 
com a política. Solteiro, charmoso e sedutor, busca satisfa
ção onde lhe for mais conveniente e vive algumas poucas 
histórias de amor que diversificam seu conhecim ento da 
sociedade brasileira. Na origem da história, entretanto, es
conde-se um segredo, um crime talvez, e um a dúvida dig

na de Dom Casmurro. No fim do rom ance, ainda que a re
velação possa satisfazer o enredo, o narrador não consegue 

esvaziar o enigma de dúvidas que podem e devem motivá- 

lo a recontar a história mais e mais vezes.

K
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Capítulo 5
0S "00" em metamorfose ambulante

Qual semelhança podemos reconhecer, se ela existir, entre 

escritores da cham ada “Geração 00”, tais como Daniel Ga

lera, Santiago Nazarian, Michel Laub, Cecília Giannetti e 

Verônica Stigger, todos eles estreantes nos primeiros anos 

do novo século? E por que estes nomes? São representa

tivos pelo teo r de novidade? E os outros? Em qualquer 

consulta rápida na Internet, o resultado oferece cerca de 

40 nomes de novos autores que mereceriam atenção. Seria 

pretensioso dem ais querer analisar e mapear aqui o con

junto com pleto dos autores que estrearam nos últimos 

anos, e mais pretensioso ainda seria uni-los por algumas 

poucas características de conteúdo ou de estilo. Nos capí

tulos anteriores, registram os uma grande diversidade de te

mas e de soluções criativas, que só fez aumentar durante a 

última década, ao m esm o tempo em que pudemos notar 

que não se produziu qualquer ruptura mais significativa 

entre quem despontou na década de 1990 e os recém-che

gados. Havia um a certa rejeição, por parte da “Geração 90“, 

à tradição e uma recuperação consciente de alguns mode

los recentes da literatura urbana que foram sendo retraba* 

lhados e renovados. Parece que os autores da última deca

da, ainda que se m ostrem  conscientes de suas preferências, 

deitam m elhor um  certo  ecletism o que cruza fronteiras, 

línguas e tradições literárias. A seguir, serão mencionados 

% m s desses autores mais recentes, aparentemente dife- 

rentes entre si. Em um ponto, entretanto, parecem compa- 

raveis, na liberdade exercida de modo muitas vezes irreve- 

rente- raas não superficial, na coragem de se arriscar em



um caminho próprio, criando um a escrita  desabusada que 

aposta na fabulação.

Lívtos do Mal foi uma p equena ed itora  gaúcha surgida 

nos primeiros anos do século XXI e que lançou um grupo 

de escritores com planos para fin ca r pés na literatura bra

sileira. Ainda orangotangos (2003), de Paulo Scott, Hotel Hell
(2003), de Joca Reiners Terrón, O livro das cousas que aconte
cem (2002), de Daniel Pellizzari, e Dentes guardados (2001), 

de Daniel Galera, entre outros, fo ra m  p arte  da primeira 

leva de publicações. Hoje, a editora não  ex iste  mais, porém 

todos os autores citados vão m u ito  b em , obrigado, cada um 

tocando sua carreira e, em  alguns casos, já  com  certa con

sagração de crítica e de público. O exem p lo  que será desta

cado aqui é o de Daniel Galera, que, após o prim eiro livro 

de contos, agora disponível na In te rn e t ,7 já  publicou mais 

três romances. O Até o dia em que o cão morreu, de 2003, foi 

adaptado para o teatro por M ário B o rto lo tto  e para o cine

ma por Beto Brant, e relançado pela C om panhia das Letras, 

que também publicou Mãos de cavalo, e m  2006, e  A cordilhei
ra, em 2008. Este últim o já  fo i d iscu tid o anteriorm ente, 

mas o melhor exem plo da co n trib u içã o  de Galera talvez 

seja Mãos de cavalo, um rom ance que revela segurança na 

realização, chegando a fazer lem b rar os p rim eiros livros de 

Bernardo Carvalho, que pareciam  n ascer m aduros e pron

tos para enfrentar o olhar desafiador da crítica  e dos leito

res. De um ponto de vista m ais geral, o livro constrói uma 

história sem recorrer a exp erim en tos estilístico s radicais, 

valorizando a história bem  con tad a e con stru in d o, com 

muito esmero, cenas e personagens, conseguind o também 

uma complexidade instigante na estru tu ra  narrativa, apa-

7 http://www.ranchocarne.org/pdf/dentes.pdf.
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jentemente dividida em três momentos: um garoto de dez 
anos, ciclista urbano, arrisca uma alucinante corrida pelos 
caminhos de um a cidade elaborada e dominada por sua 
imaginação e perícia até ser interrompido por um tremen
do tombo. O outro m om ento diz respeito à vida de um 
médico bem-sucedido, que em certa manhã parte para 
uma viagem rum o ao Altiplano Boliviano, onde escalará a 
montanha Cerro Bonete, um desafio arriscado proposto 
por seu amigo e parceiro Renan. Parte deixando em casa 
mulher e filha, e o leitor acompanha sua viagem e refle
xões durante nada mais do que duas horas. A terceira li
nha narrativa volta-se para um adolescente de 15 anos, mo
rador da Esplanada, bairro operário de Porto Alegre, que 
experimenta um  m om ento de transição em sua vida, cons

trangido pelo difícil equilíbrio entre os desejos de aceitação 
entre os amigos e os esforços para delimitar suas próprias 

metas e desejos. São três tempos e três durações muito di
ferentes, todos convergindo para um momento de transe, 
de êxtase e de sincronia em que um nível dará sentido ao 
outro ou aos outros. Habilmente, Galera escreve no regis
tro da memória, seletiva e ordenada, e do presente, inten
so e em ato, sobrepondo-os como se fossem ordens para
lelas com um a independência inicial que logo se mostra 

ilusória. Os três personagens e as três histórias em realida

de formam um a história única. Seus planos temporais con
vergem para um episódio traumático que envolve covardia, 
^aição e apagamento. Trata-se de um episódio que se tor
nara invisível por força de um mecanismo interno de sus
pensão, e que dem arca claramente a ruptura na vida de 
Germano (o m enino e adolescente que se toma médico), ao 
^esmo tempo em  que explica sua ambivalência de vida, na 
ûal sucesso e realização se entretecem com uma simultâ



nea sensação de infelicidade e frustração. Como no conto 
de Borges “La otra muerte”, ao herói que fraquejou na ba
talha de sua vida é oferecida uma segunda chance, e dessa 
vez ele não perde a oportunidade de afirm ar quem ele 
“realmente” é. No conto de Borges, o herói morre duas ve
zes, primeiro como covarde e depois como herói, mas, no 
relato de Galera, comprometido com o realismo da lem
brança, a “morte” primeira é a perda de algo obtuso no ca
ráter de um menino e, na segunda vez, a “m orte” coincide 
com o nascimento de um homem. Do ponto de vista da 
história, da construção da narrativa, o rom ance de Galera 
traz semelhanças com o último romance do gaúcho Michel 
Laub, 0 segundo tempo (2006). Laub tam bém  estreou com o 
sucesso Música anterior (2001), seguido por Longe da água
(2004), todos pela Companhia das Letras. Sua narrativa se 
caracteriza por uma sensibilidade que capta acontecimen
tos aparentemente sem grande dramaticidade; no relato 
de 0 segundo tempo, a história é construída em  dois planos 
de memória: o primeiro plano, o concreto, sobre o que 
aconteceu dia 12 de fevereiro de 1989, quando o Grêmio 
vai decidir o Campeonato Brasileiro contra o arquirrival In
ternacional, no estádio Beira-rio, e um segundo plano, das 
consequências, se as intenções do narrador tivessem sido 
consumadas. Na história de Laub, o narrador vai levar o 
irmão menor ao jogo, mas, em realidade, planeja fugir de 
casa como forma de protesto contra o divórcio dos pais, 
traindo, assim, a confiança do menino. Desse modo, tam
bém se faz a construção do passado em dois níveis, no pla
no concreto de um dia e no passado anterior que se des
venda na medida necessária para revelar ao leitor as 
motivações por trás dos atos do personagem. Ainda assim, 
a reconstrução é feita na perspectiva do futuro, pois os
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acontecimentos são relatados como partes de uma inten

ção que acaba não se realizando, dando abertura para con
sequências que conduzem a narrativa ao momento a par

tir do qual a história é contada. Tanto o plano de fuga que 
flão se realiza quanto as suas consequências ganham con
sistência de realidade e, desse modo, dois níveis do passado 
se entrecruzam com  dois níveis do futuro possível. No ro

mance de Galera há um  certo retomo ao passado, quando, 

no fim do livro, o personagem Hermano volta ao bairro da 
juventude e reencontra Naiara, irmã do amigo Bonobo; 

mas o passado não se recupera e o encontro, agora entre 

duas pessoas que se estranham, expressa essa impossibili- 
; dade. Não há nenhum a lição, e “as memórias que ainda 

podem ser recuperadas, embora já  não signifiquem quase 

nada na prática” (Galera, 2006, p. 179). Contudo é impor

tante ressaltar que o modo como o enredo se constrói não 

revela o traço peculiar da escrita de Galera, que tem a ver 

muito mais com  a densidade e a precisão de sua elaboração 

do que com a estrutura romanesca propriamente dita. Lon

ge de ser m inim alista, o texto de Galera resulta compacto 

; e sem divagações supérfluas nem descrições desnecessá

rias. Em alguns m om entos, a objetividade dos detalhes 

apresenta sem elhança com verbetes de dicionário ou ins

truções de m anual de uso, como quando o narrador cede à 

tentação de entrar nos detalhes técnicos de uma corrida de

I bicicleta, de um a cesariana ou de uma escalada de monta

nhismo. Há um  certo hiper-realismo nesse detalhismo, mas 
nada nesse procedim ento o vincula às ilusões representati

vas do mero artifício  descritivo. Aqui, o detalhe preenche 

0 relato com um a certa necessidade que empurra a açáo 

para a frente, com o se fosse um crescimento natural. Na 

ekboração da transform ação de personalidade, que ocorre



no romance, a dinâmica não passa pela consciência refle
xiva, nem tem nela sua força motora, tudo parece ser con
sequência de pequenas contingências, que finalmente ga
nham envergadura em grandes ações, e a transformação 
se performatiza plasticamente na materialidade do relato. 
Não há espaço para discussão existencial e m uito menos 
para momentos de hesitação e avaliação das opções possí
veis, pois tudo se metamorfoseia com o que por necessida
de intrínseca. Sublinhamos, aqui, esse traço com o essencial 
para entender o que pode unir vários dos escritores mais 
recentes, apesar de suas diferenças em  tem a e forma. Des
faz-se a primeira impressão de realism o sim ples no caso de 
Galera quando a leitura se prende à evolução da história 
sem recorrer ao espetacular dos acontecim entos.

Um exemplo de outra realização dessa m esm a força 
plástica pode ser encontrado nos textos de Santiago Naza- 

rian, que, precoce como Galera, já  tem  quatro romances 
publicados: Olívio (2003), A morte sem nome (2004), Feriado de 
mim mesmo (2005) e Mastigando humanos, de 2006. Feriado 
de mim mesmo também se pode confundir com  um  roman

ce existencial com ares franceses (“O inferno são os outros” 
etc.), pois a história é narrada por um  jovem  e solitário ra
paz que, trabalhando em casa num a tradução durante um 
feriado, entra em um espiral de psicose paranóica e acaba 
matando seu roommate Thomas, confundido com  um ima
ginário perseguidor. Parece trivial, m as, em  realidade, a 

narrativa é bem construída e num tipo de discurso indire
to livre pelo qual a leitura é capturada na m ecânica da per

da de realidade e numa loucura in crescendo. Faz ver e per
ceber o narrador em franco processo de alienação, o que 
afasta a narrativa do drama existencial e a rem ete forte
mente aos contos fantásticos do século XIX, em  sua explo
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ração do fenôm eno do duplo, como em Hoffman, ou Poe, 
Stevenson e Dostoievski, entre outros. De novo a escrita pa- 

rece ser um  lugar possível para a materialização da loucu
ra, e tanto a introspecção quanto o monólogo interior não 

criam a ilusão de um a profundidade psicológica do perso

nagem, mas m anifestam  a dramatização do estranhamen
to que a consciência pode criar.

Ele ficou lá, com  o rosto colado no chão e parecia tudo lin
do, parecia tudo certo. Ele fazendo parte de seu próprio 
apartamento. Escorrendo pelas frestas, se integrando, inte
ragindo com os insetos. Não mais esmagando baratas. Não 
mais se olhando no espelho. Mas mergulhando nos cacos, 
esmagando-se junto a eles. Agora somos apenas um. Todos 
nós. Aqui neste apartamento, somos todos sangue do mes
mo sangue. (Nazarian, 2006, p. 142)

No últim o rom ance, Mastigando humanos, o passo em di

reção ao fantástico  e à  fabulação é consumado plenamen

te. Parece que Nazarian quis se afastar de um cenário de

masiado narcísico, antes muito centrado em personagens 

solitários, entediados, perdidos e desencantados com o 

mundo, para elaborar mais intensamente a inventividade 

fantástica. O resultado é um divertido relato autobiográfico 

de um jacaré que vive nos esgotos da grande cidade e que 

testemunha, com  sangue-frio, as mazelas humanas, apre

sentando um a grotesca sátira alegórica da sociedade de 

consumo com  m om entos hilariantes e debochados. A car

reira acadêmica do jacaré  começa quando é convidado pelo 

Dr. Goncourt, o jab u ti, para ensinar na universidade. Aqui, 

úücia-se a escrita de um a tese que é o próprio livro e, como 

Se vê, tam bém  um  relato de formação do escritor jacaré. 

Seria possível indicar inspirações alegóricas óbvias de la 

F°ntaine a George Orwell, há um paralelo claro com o con-



to de Kafka “Informe para urna Academia”, com a grande 
diferença que não se trata aqui de uma alegoria moral nu
ma hierarquia entre natureza animal e caráter humano. Os 
animais já são mais humanos do que os humanos e vice
versa, e o que o mundo animal pode oferecer talvez seja 
apenas uma certa honestidade em relação à própria natu
reza e instinto. Encontramos, ainda, a proliferação das re
ferências literárias e autobiográficas tão caras ao autor, e, 
no fim do romance, quando o narrador finalm ente irá en
viar o manuscrito ao escritor-aranha Sebastião Salto (sic), 
que, com oito braços é capaz de escrever quatro parágra
fos ao mesmo tempo, o jacaré confessa que teria preferido 
pedir os conselhos ao escritor Thomas Schim idt, mas este 
morreu em Feriado de mim mesmo (2005). Recebe, de Salto, a 
seguinte recomendação, que o próprio Nazarian deve ter 
ouvido muitas vezes:

Olhe, Frank. Sua vida pode ser interessante para ser vivida.
Se você contar essas histórias para seus amigos num bar, 
num blog, tenho certeza de que eles acharão impressionan
te, mas para registrar em papel são apenas histórias banais 
de um jacaré, entende? (p. 216)

Nazarian extrai excelentes observações das aspirações miú
das, e sua habilidade de narrar, a partir de banalidades, 
vem se aliando a uma potência criativa salutar. Contudo 
não parece ainda capaz de sair da realidade própria e de
colar na linguagem, deixando no leitor, ao term inar o ro
mance, a impressão de um certo esvaziamento ou falta de 
assunto.

Na capacidade de fabular e criar a realidade no ato da 
fala, de modo a desfazer a partilha entre o privado e o co
letivo, Nazarian pode ser comparado com  a gaúcha Verôni
ca Stigger. Crítica e professora de arte, Stigger lançou dois



livros de contos, O trágico e outras comédias, pela editora 
7Letras, em 2004, e Gran cabaret ãemenzial, pela CosacNaify, 
em 2007. Ambos marcados por um estilo que aparente
mente pouco tem  a ver com as características predominan
tes da ficção atual. Do ponto de vista do conteúdo, são his
tórias grotescas, de violência cruel e sexo, com uma clara 

exploração de fixações anais e práticas sadomasoquistas, 

mas tudo sem pre narrado em tom lúdico, envolvido por 

humor negro e exagero extravagante. O contorcionismo 
de seus personagens rem ete às figuras de desenhos anima

dos, cujos corpos m utantes e sempre maleáveis não se en
quadram nos lim ites da anatomia convencional. Seus con
tos também fazem  lem brar as histórias burlescas de Hilda 

Hilst, mas neles encontram os igualmente momentos de 
surrealismo à la Campos de Carvalho, e alguns deles, por 

sua construção fabular, no panorama nacional, apontariam 

para os contos de Murilo Rubião ou ainda para a liberdade 

construtiva de um  José J. Veiga. As narrativas simples e 
diretas introduzem  com  força o leitor nas tramas de um 

imaginário bizarro e escabroso, em que, por exemplo, uma 
mulher pode ser rapidam ente tragada e mastigada por 

uma escada rolante, diante do embaraço do marido, que 

observa tudo, sem  entender:

Quando ele se deu conta de que perdia a mulher, restava a 
ela, inteiro, somente um braço — e a mão correspondente, 
que, dedos abertos, tremelicava no ar. Na dúvida se aquilo 
era um último aceno, um pedido de socorro ou um espas
mo de dor, o marido, otimista, acenou-lhe de volta. (2007,
P 17)

Estamos sim ultaneam ente no registro da fábula, do con
to de fadas e do m ito, pela força insistente das construções 
^  linguagem, que emerge totalmente real e sem nenhu



ma referência exterior representativa. Essa convergência 
entre a liberdade imaginativa e uma alta precisão na cons
trução narrativa se faz notar nitidam ente, por exemplo, 
no conto “Domitila”, em que a personagem hom ônim a sai 
para passear no domingo, 25 de janeiro, às 15 horas, e pas
sa por uma série de mutilações, tudo m inuciosam ente cro
nometrado e, quando finalmente chega em casa, um mo
lambo se arrastando já  sem um braço e as duas pernas 
destruídas, recebe um beijo na testa e as palavras carinho
sas da mãe, que lhe pede para tom ar logo um  banho, pois 
o jantar está pronto. Já a forte inclinação pelo hum or ne
gro se dá nos experimentos que testam  as metamorfoses 
do real até tocar os limites da imaginação, com o no conto 
“Cubículo”, em que um casal vai m orar no cu de um  ami
go e depois acaba se alojando numa lombriga, e com  tanto 
conforto que recebe a visita do próprio amigo. Ou em  “Ja- 
nice e o umbigo”, de 0 trágico e outras comédias (2004), em 
que Janice pouco a pouco enfia a cabeça e depois o corpo 
todo no umbigo até conseguir viver feliz dentro dele. As
sim os corpos se entrelaçam e se m etam orfoseiam  com a 
facilidade plástica do desejo polim órfico e perverso que 
leva um velho senhor a descobrir os prazeres de chupar os 
próprios genitais ou gozar entre seus seios postiços. Ou ain
da como acontece com a sua Olívia Palito, que encontra 
novos usos para os baixinhos quando, acidentalm ente, in

troduz um cabeção de baixinho dentro do ânus. Contudo, 
a satírica violência do universo de Stigger vai de mãos da
das com a violência extraída da própria linguagem, refor
çada pelo palavrão, usado e abusado com  a alegria de uma 
criança que descobre a força da palavra proibida e insiste 
nela até o esgotamento. É o que se vê, por exem plo, no 
conto “A chuva”, que começa desse modo:
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imagina se um dia começasse a chover caralhos. Um monte 
¿e caralhos de todos os tamanhos e formas caindo do céu. 
Uns maiores, outros menores. Uns fininhos, outros bem 
grossos, parecendo toras. Caralhos grandes. Caralhos volu
mosos. Caralhos roxinhos. Caralhos pequenos, mas engra
çadinhos, daqueles que dá vontade de chupar feito piruli
to. Caralhos com bem iga. Caralhos lisos. Caralhos brancos. 
Caralhos rosas. Caralhos pretos. Caralhos retos, apontando 
para a frente. Caralhos mais que eretos, apontando para 
cima. Caralhos tortos, apontando para o lado. Dois caralhos 
em um só, tipo os que se veem em filme pornô de aberra
ção. Caralhos circuncidados. Caralhos carnudos. Caralhos a 
quatro. Todos duros e, como se diz, prontos para o comba
te. Um paraíso. (2004, p. 29)

Em algumas histórias de Stigger, somos levados de vol

ta às narrativas etnográficas dos primeiros viajantes, com 

descrições detalhadas de povos, civilizações e culturas ab

soluta e deliberadam ente inverossímeis, mas desenhadas 

com uma aparente fidelidade a detalhes e minúcias cientí

ficas, como nas observações a respeito do pequeno “Jakoo, 

um pequeno país localizado no Oceano Pacífico, à altura do 

paralelo trinta graus sul” (2007, p. 45) ou dos baixinhos em 

“Olivia Palito”, sobre os quais se sabe que

(...) viviam muito bem: tomavam banho diariamente, lava
vam as mãos antes de comer, iam à missa todo domingo, 
trocavam os lençóis e as toalhas todo sábado, dormiam oito 
horas por noite, comiam três vezes ao dia (incluindo sobre
mesa), fomicavam quatro vezes por semana, cortavam as 
unhas cinco vezes por mês." (p. 60)

Esse detalhismo exacerbado cria estruturas e lógicas si
multaneamente reais e utópicas, seja ao tratar de estra
nhos exotismos, seja ao destilar os principais elementos 

Ûe caracterizam um  personagem, como no conto “No tea- 
tr° ’ (2004), em que, sobre a personagem Josefina, se diz:



Josefina não gostava de teatro. Nem de circo. Ela gostava 
de novelas, de crianças, de bichos, de banana amassada, de 
espirrar, de arrumar o cabelo no salão da esquina, de pas
sear no conversível de seu namorado rico e feioso, de cor
near seu namorado rico e feioso com o bonitão do jipe ve
lho, de dar banho no seu coclcer spaniel, de fazer tricô e 
sexo anal, de ouvir pagode e confissões das amigas, (p. 20)

Na verdade, o estranhamento que surge nesses contos tan

ge o limite entre o mais banal e o mais extravagante; a apa

rição do minhocão na casa da M artha e de sua família é 

aceita com a mesma naturalidade com  que a fam ília de 

Gregor Samsa aceita sua m etam orfose em  inseto, e, dessa 

maneira, a realidade ganha dim ensões fantásticas e su- 

prarreais. Trata-se aí de reconhecer o real por intermédio 

do estranho. O argentino Cesar Aira descreveu certa vez o 

escritor Copi como aquele que possibilita um a nova con

cepção do realismo que caberia tam bém  à narrativa de 

Stigger: “Um realismo da felicidade, do qual a arte é a ga
rantia” (Aira, 1991, p. 82) e que se deve a um  processo de 

transmutação em que a felicidade abandona o campo do 

possível, onde foi enquadrada pela com preensão comum, 

para se instalar na realidade do estranho, com  tudo o que 

traz de absurdo e extravagante.

Os exemplos dessa potência de m etam orfose e transfi

guração mencionados parecem se deslocar em  relação à in
sistência da literatura brasileira, analisada inicialm ente, de 

se tornar próxima à realidade m arginal e à violência das 
grandes cidades. Ao abrir mão de um com prom isso repre

sentativo com uma realidade histórica reconhecível, esses 
novos autores se propõem a criar diretam ente os contor
nos daquilo que se torna presente e real. Mesmo quando 
se trata de relatos de memória, nota-se um a complexifica-
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çã0 do tem po e dos processos narrativos envolvidos, evi

denciados pelo trabalho com  a linguagem. A realidade não 

é objeto exterio r à ficção, mas a potência de transforma

ção e de criação que nela se expressa. Até mesmo no retor

no a uma narrativa introspectiva, a consciência é insepará

vel de seu ob jeto , e a narrativa performatiza sua simbiose, 

conferindo à sensibilidade subjetiva uma natureza menos 

psicológica e existencial. No romance de estreia da jorna

lista Cecília G iannetti, Lugares que não conheço, pessoas que 
nunca vi, de 2007 , voltam os e não voltamos ao cenário ur

bano atual, Rio de Janeiro , em  sua grotesca brutalidade co

tidiana. Uma jo v em  repórter de televisão testemunha uma 

cena de extrem a violência, e o mundo começa a perder 

contorno e definição. O que era registro de uma curiosida

de jornalística, m esclando cenas de observação com repre

sentações m id iáticas, entra numa rota de alucinação e de

sequilíbrio. Esse processo de perda traumática sustentado 

na linguagem do texto , que se tece numa complexidade 

crescente, o ferece as m arcas do esquecimento do inominá

vel e a proliferação dos sintomas que interrogam as fron

teiras da fantasia, loucura e pesadelo.

Gostaria que o vento arrancasse as placas das ruas como 
folhas das árvores e que todos se esquecessem como se cha
mam os bairros, as avenidas, que lembram de conversas 
entreouvidas décadas atrás, gostaria que o vento embara
lhasse fronteiras e estados pelo país afora e ninguém mais 
pronunciasse seus nomes. Que ela mesma não fosse mais 
chamada por ninguém, (p. 34-35)

É impossível resum ir o processo que o romance enceta, e 
^esmo não in teressa, pois o projeto da autora é fazer com 
^ e  se possa acom panhá-lo na própria leitura, que deve ser 
feita sem pressa. Embora se tratando de um romance, a



estrutura se despedaça em fragmentos de prosa com certa 
\ autonomia poética, separados por um projeto gráfico inte

ressante de Christiano Menezes. “Tudo me parece absolu
tamente real”, observa a narradora, e tudo é, ao mesmo 
tempo, cada vez mais incompreensível, embora mantida 
sua lógica interna.

Doca brinca em um canto do consultório, enfiando e reti
rando objetos como um peso de papel e uma bússola dos 
buracos de sua mão. Até que perde completamente seus 
contornos e tudo mais que o define, sumindo no ar, deixan
do-me para trás. (p. 196)

Apesar do experimentalismo de estilo, a linguagem não 
perde seu nexo, e, mesmo colocando em  crise a definição 
referencial e a função representativa, a linguagem não se 
desfaz, e o todo se mantém reconhecível, embora estranho. 
Nos últimos cinco capítulos, todos com o título “Cristina”, 
acompanhamos o repouso da repórter sob os cuidados do 
namorado “Baiano” e dos amigos. Encerrada em  casa, a 
realidade se apresenta sob a form a de imagens, de modo 
que olhar pela janela e olhar a televisão é a m esm a coisa, 
a personagem interage como se ela mesm a fosse mais uma 
imagem inserida num mundo de imagens. Confinada nes
se gabinete de espelhos, não se vislumbra nenhum a supe
ração do torpor, e a única cura e a felicidade só se apresen
tam para quem não carrega consigo o que aconteceu: “Seu 
papel na história é seguir adiante. A felicidade é assim: 
aconteceu” (p. 224).

Giannetti retorna aí para uma posição bem  conhecida 
entre os escritores da “Geração 90”, trabalhando o olhar 
jornalístico diante do espetáculo cruel da violência e dos 
extremos da marginalização social. A im agem  da mídia 
explora a dor humana, mas também afasta e protege o es
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pectador dela, funcionando como projeção e escudo simul
taneamente. A narradora jornalista está no limite dessa du

pla face da realidade urbana, por um lado vivendo o tédio 
da sensibilidade anestesiada do cotidiano e, por outro lado, 

a crise traum ática de uma situação que, de repente, a de
sequilibra. Em  vez de descrever e expor a violência, o ro
mance constrói suas consequências na percepção da narra

dora, que vai perdendo definição e nitidez num processo 
de decomposição. Em certos momentos, a autora cede à 
tentação da escrita difícil, a narrativa abandona o leitor e 

se toma sintética demais por falta de concretude na elabo
ração das sequências. Apesar disso e de uma certa previsi

bilidade no enredo traumático, o romance oferece um re

lato sobre a necessidade de esquecer. O encontro com o 

presente é insuportável e a memória não oferece redenção. 

Para superá-lo, a narradora entende que precisa deixá-lo 

para trás ou sucum birá sob o seu peso. Ao abrir mão do 

realismo representativo e da tentação de descrever esse es
petáculo com o é vivido ou como é reproduzido pela ima

gem m idiática, G iannetti evita confrontar a imagem com 

o texto. Realiza o que a literatura faz melhor, expressando 

a realidade ao criar relações e ações no tempo e no espaço 

em imagens sugestivas que, sem serem visualmente descri

tivas, se im prim em  e nos fazem pensar.
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O autor não se furta a emitir avalia
ções pessoais, propiciando o confron
to com outras opiniões sobre o mes
mo assunto, vigentes na universidade 
e na mídia. Com isso, leva-se às últi
mas consequências o sentido da pala
vra crítica, relacionando-a a uma ver
dadeira política da leitura. Bernardo 
Carvalho, Rubem Fonseca, Milton Ha- 
toum, Luiz Ruffato, Adriana Lisboa, 
João Gilberto Noll, André SantAnna, 
Silviano Santiago, Cristovão Tezza são 
alguns dos nomes referidos e comen
tados ao longo do volume.

Sob todos os pontos de vista, este 
livro deverá se tornar uma referência 
incontornável para discutir a produ
ção literária no Brasil hoje, literatura 
em plena transformação, em busca de 
novos e argutos leitores.
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