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RESUMO: Este artigo baseia-se nos resultados de pesquisa oriundos do Projeto de 
Iniciação Científica homônimo, de 2003-2004, e que teve seu prazo prorrogado até o ano de 
2005. O objetivo do projeto foi o de mapear a produção literária brasileira contemporânea 
em prosa, apontando suas principais linhas de força, analisando as respostas da crítica à 
produção dos ficcionistas nacionais, suas principais características, influências e temas, a 
partir de 1990. 
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O presente artigo visa a apresentar os resultados obtidos por meio da investigação 

acerca das questões mais urgentes em torno da produção ficcional brasileira contemporânea 

na pós-modernidade, observando ainda o papel da crítica literária na compreensão de seus 

problemas, temas e impasses. 

O campo da Teoria Literária foi influenciado, a partir da década de 90, por várias 

correntes críticas, dentre elas os já clássicos Estudos Culturais, os quais, em meio a outras 

abordagens, privilegiaram a inclusão de novas vozes e atores no discurso acadêmico, antes 

excluídos pelo pensamento dito “universitário”. Reconhecendo que as vozes das minorias 

estiveram, ou foram postas, quase sempre, em nossa historiografia literária oficial, à 

margem do processo de compreensão do conjunto da produção literária, de sua história, os 

Estudos Culturais mostraram-se atentos a tais esquemas de exclusão, buscando, não 

somente reparar essa distorção histórica, mas, principalmente, entender de que forma 

práticas discriminatórias alijaram do conhecimento sistemático da produção literária 
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saberes que desorganizavam teorias dominantes do pensamento canônico. Portanto, 

questões como a luta das mulheres, dos negros, dos homossexuais, gays e lésbicas, judeus, 

muçulmanos, favelados, os loucos, dentre tantas outras ditas minorias, sempre foram 

pensadas, representadas, não só na produção literária ficcional, como também fizeram 

parte, da investigação crítico-teórica. Tal esquecimento pelo saber institucional, 

obrigatoriamente nos leva a repensar os modelos de organização crítica e da crítica. Essas 

preocupações levaram autores diversos como Homi Bhabha, Edward Said, Nestor Garcia-

Canclini, Partha Chatterjee, Jonathan Culler, Jacques Derrida, dentre outros, a 

considerarem, em seus textos, questões as mais diversas em seus países e em outras nações 

ditas “periféricas”, visando à incorporação e ao confronto de seus postulados frente ao 

cânone, desconstruindo, de passagem, certezas arraigadas. Nesta nova concepção, há a 

incorporação do outro ao discurso dominante, através de uma crítica à concepção de que 

haveria um “modelo ideal”, pensamento este que discute o papel da Universidade como 

campo da institucionalização do saber, ela mesma, que deveria supostamente questionar os 

instrumentos de inclusão mas, estranhamente, apresenta-se como repetidora de um 

pensamento e tradição excludentes.  

Trazer para o estudo da literatura brasileira tais questões requer a incorporação dos 

postulados críticos do multiculturalismo, representados pelos Estudos Culturais, a fim de 

que uma revisão do cânone nacional mostre a pertinência da inclusão destas vozes para o 

pensamento crítico e, principalmente, aponte para uma visão mais abrangente de nossa 

história literária. 

Questões como inclusão, exclusão, tradução, diferença e identidade, desconstrução, 

remeteram nossa investigação ao pós-estruturalismo, corrente crítica que, representada, 

principalmente,  por Jacques Derrida, filósofo francês mais influente no último quartel do 

século XX, preparou o advento teórico-filosófico da revisão do cânone. Portanto, o nosso 

estudo propôs a integração de diversas disciplinas do campo das Ciências Humanas, a 

saber, Letras, Educação, Pedagogia, História, Geografia, Sociologia, Antropologia, 

Filosofia, principalmente, mas não somente, disciplinas essas indispensáveis por sua 

contribuição, cada uma a seu modo, para a pesquisa e compreensão do outro, ao formarem 

um  grande discurso da diferença,  que a pesquisa almejou compreender e rediscutir. 
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Impunha-se, deste modo, um esforço gigantesco de revisão, que o espaço delimitado 

desta pesquisa não teve a pretensão de esgotar. Respeitamos uma certa “didática”, ou 

melhor dizendo, um caminho crítico-dialógico no qual bifurcações se apresentaram 

constantemente como modos de caminhada crítica. Em um primeiro momento, percorremos 

a trilha da revisão do cânone, a partir de leituras não-canônicas de autores brasileiros 

contemporâneos que são de certo conhecimento do público leitor. Pudemos ver como em 

sua literatura, até certo ponto consagrada ou em vias de consagração, as novas vozes 

compõem um novo universo de reflexão. Defendemos a idéia de que, na reflexão em torno 

do esquecimento como categoria crítica a ser discutida, se nutria a verdadeira “política 

desconstrutora”. Esta política incorpora a noção de cânone para, por dentro de seus 

meandros, desestabilizar verdades instituídas.  

Por outro viés, mais árduo, procedemos ao estudo do “esquecimento” e dos 

“esquecidos” pelo cânone dito contemporâneo, através das clássicas perguntas: quem 

escolhe, por que escolhe, como escolhe e a quem são endereçadas tais escolhas? Nesta 

bifurcação, impôs-se o estudo histórico da literatura dita “secundária”, aquela que foi 

sistematicamente “posta de lado” pela historiografia oficial, a que não consta dos livros 

didáticos, nem transita pelos corredores do poder, das academias, da universidade e assim 

por diante. Essa bifurcação nos mostrou um caminho o qual, por uma trilha, nos leva ao 

instituído, porém pouco compreendido e, por outra, nos conduz ao que foi esquecido, 

tratado como diferente, sendo que nesta diferença residia um conhecimento negligenciado, 

mal avaliado, mas que hoje se impõe como objeto de estudo: a diferença, no sentido 

derridiano da diferensa, isto é, aquilo que não se decide, que não reside em uma coisa ou 

outra, que não é mais a junção, mas ele próprio um outro caminho, que não se conforma à 

forma/fôrma do cânone. 

Desta maneira, em uma primeira fase direcionamos nossa energia para o estudo 

sistemático de autores contemporâneos, uns mais, outros menos conhecidos, mas em sua 

maioria autores consagrados pela mídia, pela crítica especializada ou pelos meios de 

divulgação e exibição que os elegeram. Lembremos, porém, que o estudo que colocamos 

em prática não esgotou a totalidade dos autores – algo que o cronograma da pesquisa já 

limita. O critério adotado – falho, mas há que se adotar algum critério, que será sempre 
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subjetivo –  foi o de estabelecimento de uma lista de autores, ao modo da listagem de 

Harold Bloom, em O cânone ocidental, sem os exageros e preconceitos daquela.  

Outro passo foi a escolha dos temas que mais importavam à nossa pesquisa, a saber, a 

questão da alteridade, da diversidade social, sexual, da revisão crítico-teórica dos estatutos 

da ficção e da escrita, incorporação dos sentidos diversos da diferença/diferensa, da 

indecidibilidade, do suplemento etc. Dentre os diversos autores que privilegiamos, 

podemos destacar sumariamente: Rubem Fonseca, Milton Hatoum, Bernardo Carvalho, 

Nelson de Oliveira, Hilda Hilst, João Gilberto Noll, Lya Luft,  Bruno Zeni, Luiz Vilela, 

Silviano Santiago, Ivan Sant’Anna, Luiz Ruffato, Tabajara Ruas, para ficarmos em alguns 

poucos nomes. 

 Portanto, esta pesquisa, na estrada dos caminhos bifurcados, forneceu certas direções 

nas quais revisitamos o cânone contemporâneo, sem esquecer que, no próprio conceito de 

cânone, um insistente esquecimento foi e será sempre construído. Esse esquecimento se 

manifesta da forma como Heidegger define o esquecimento do Ser: sendo o indefinível 

como tal, universal e evidente por si mesmo, declarou-se que pensá-lo seria supérfluo, uma 

aporia do pensamento. A esse mesmo esquecimento foram relegadas questões fundamentais 

de nossa literatura. A essa arqueologia de resgate nos lançamos com esta pesquisa, cientes 

dos percalços  do caminho bifurcado, das limitações e do caráter inconcluso que marca todo 

projeto desta monta. 

Procedemos ao estudo sincrônico e diacrônico das obras “canônicas” e “não-

canônicas” da literatura brasileira recente, a fim de que uma revisão dos parâmetros de 

exclusão e inclusão pudesse nos dar conta de como a história literária corrobora os padrões 

estético-filosóficos dominantes. A pesquisa mostrou de que modo a literatura dita oficial foi 

e, na maioria dos casos, tem sido lida sem que se tenha levado em conta a crítica aos 

modelos estabelecidos – modelos esses de exclusão e cegueira que a própria Universidade, 

com um olho aberto para as estruturas estabelecidas e outro fechado à diferença, ainda 

reluta em aceitar. 

Um outro objetivo importante foi o de trazer para o discurso acadêmico de graduação 

obras que, de outra maneira, ficariam relegadas a pesquisas particulares de Mestrado e 

Doutorado. 
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Sob o ponto de vista teórico, estudamos aprofundadamente as estruturas narrativas 

através do jogo enunciação/enunciado, mostrando, de passagem, de que maneira a questão 

conceitual do “ponto de vista” vem sido retrabalhada nos discursos críticos 

contemporâneos, como locais da cultura, isto é, a partir do ponto de partida daquele que 

fala, de onde fala, por e para quem fala, o que determina uma escolha discursiva que ora 

corrobora os estatutos do poder, ora os desmistifica. 

Questionamos as relações entre discurso e poder, ensino acadêmico e literatura, 

critérios de escolha e critérios de exclusão, interpretação canônica e revisão crítica 

desconstrutora, visando à reflexão dos critérios de negação e esquecimento de obras, 

autores, temáticas etc. 

Finalizando, esta pesquisa procurou estabelecer, como projeto futuro, a criação de um 

curso em nível de  Especialização e/ou Mestrado, o qual poderá atualizar os conhecimentos 

acerca das questões mais urgentes da Teoria Literária e da Literatura Brasileira, levando o 

aluno desta cadeira à reflexão em torno das temáticas contemporâneas, implementando na 

Universidade Iguaçu uma área voltada aos Estudos Culturais e ao Multiculturalismo, 

matérias emergentes nos principais centros universitários do globo. Este objetivo final foi 

parcialmente alcançado, com a criação do curso de Pós-Graduação em Literatura Brasileira 

Moderna e Contemporânea, ainda que timidamente.  

A equipe executora contou com a coordenação do Professor Titular da Pesquisa e 

do(s) bolsista(s), aprovados pelo Núcleo de Estudos e pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa da Universidade Iguaçu, parceiros essenciais para que o resultado deste trabalho 

fosse alcançado. 

É relevante mencionar ainda que a pesquisa propiciou ao professor titular 

participações em diversos congressos, além de publicações relevantes, estas mencionadas 

em nossa bibliografia. Salientamos que, devido ao espaço reduzido deste artigo, optamos 

pelos títulos críticos mais relevantes, dado que a íntegra do corpus bibliográfico 

ultrapassaria, em muito os limites desta publicação. Assim sendo, alguns dos ficcionistas 

estudados não são citados na bibliografia de autores ou não tem a totalidade de seus títulos 

contemplados. A consulta aos textos publicados pelo titular da pesquisa em revistas e 

congressos, e que constam na bibliografia teórica, pode suprir tal falha. 
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