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RESUMO: A multiplicidade da prosa de ficção brasileira pós-moderna a insere num 

contexto de convivência, ou tensão, entre tradição e renovação, quando o poder 

homogeneizador da globalização econômica e cultural entra em conflito com os ideais 

de afirmação de identidade cultural ou nacional (RESENDE, 2008). Ademais, se a pós-

modernidade remete a um período histórico no qual são questionados os fundamentos 

filosóficos das ciências e das artes, é inevitável que semelhantemente sejam 

questionados os fundamentos nos quais se colocam o local e o universal (EAGLETON, 

1998). O cerne da questão se encontraria em uma concepção dialética da oposição local 

e universal, na qual coexistem o cosmopolita e o nacionalista. Também cabe um 

questionamento da noção de universal como critério de consagração e como ideologia, 

baseada na tradição da cultura hegemônica que oculta a ordem mundial desequilibrada e 

desigual da qual o local está impregnado (SCHWARZ, 2012). Consideramos que essa 

dualidade assume diversos matizes na ficção brasileira contemporânea, na qual 

coexistem textos com maior ou menor adesão a uma brasilidade, e evidencia a 

necessidade de consideramos apropriada uma perspectiva onde a transculturação 

(RAMA, 2008) e os processos de hibridação (CANCLÍNI, 2006), enquanto fenômenos 

culturais sincréticos, são estetizados a partir de uma concepção dialética de pós-

modernismo, na qual coadunam a ruptura e a permanência (JAMESON, 2007). Essas 

questões são problematizadas partir do estudo de quatro romances que tematizam a 

construção da memória de imigrantes e seus descendentes: Dois irmãos (2000), de 

Milton Hatoum; Mamma, son tanto felice (2005), de Luiz Ruffato; O sol se põe em São 

Paulo (2007), de Bernardo Carvalho e Diário da queda (2011), de Michel Laub. 
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Introdução 

 

Beatriz Resende (2008) caracteriza a prosa de ficção brasileira contemporânea a 

partir de três tendências dominantes: a fertilidade dessa forma de expressão entre os 

brasileiros; a qualidade dos textos e o cuidado com a preparação da obra; e a 

multiplicidade, entendida como “heterogeneidade em convívio, não excludente” (p.18). 

A diversidade diz respeito à linguagem, aos formatos, aos suportes, aos tons e temas e, 

sobretudo, às diferentes convicções a respeito do que seja literatura. Este último 

fenômeno pode ser atribuído à pluralidade pós-moderna, porém, Resende chama a 

atenção para a convivência, ou tensão, entre tradição e renovação, que manifesta o 
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conflito entre o poder homogeneizador dos movimentos de globalização com a 

diversidade e com os ideais de afirmação de identidade cultural ou nacional.  

Na era da multiplicidade, a prosa brasileira se encontra em lugares distintos no 

oscilar do pêndulo entre o local e o universal. Concebemos o conceito de universalidade 

conforme Antonio Candido, para quem a universalidade consistiria na abordagem de 

realidades individuais e dos “problemas fundamentais do homem”, que transcenderiam 

contextos locais ou temporais. O localismo, “[...] isto é, a presença de elementos 

descritivos locais, como traço diferencial e critério de valor.” (CANDIDO, 2007, p. 30), 

é aqui pensado no sentido de nacional, de brasilidade, ou seja, a abordagem do 

específico brasileiro em termos culturais, contextuais ou históricos.  

A partir disto, propomos um estudo dialético da problemática do nacional e do 

universal em quatro romances, cuja especificidade é o resgate da memória de imigrantes 

e seus descendentes: Dois irmãos (2000), de Milton Hatoum; Mamma, son tanto Felice 

(2005), de Luiz Ruffato; O sol se põe em São Paulo (2007), de Bernardo Carvalho e 

Diário da queda (2011), de Michel Laub. Resguardados as temáticas e procedimentos 

próprios de cada escritor, consideramos como a temática apontada está amalgamada às 

condições histórico-sociais específicas do desenvolvimento nacional desigual, como em 

Milton Hatoum e Luis Ruffato; ou é representada para recuperar trajetórias de 

subjetivação ou pôr em xeque a representação ficcional, como em Michel Laub e 

Bernardo Carvalho.  

Se a pós-modernidade, de acordo com Terry Eagleton (1998), remete a um 

período histórico no qual são questionados as noções clássicas de verdade, razão, 

identidade e objetividade, as grandes narrativas ou os sistemas únicos de explicação - 

cuja cultura correspondente, pós-modernista, aludiria a uma arte descentrada, 

autorreflexiva, pluralista -, é inevitável que semelhantemente sejam questionados os 

fundamentos nos quais se colocam o local e o universal. Evidencia a necessidade de, 

para além do binômio local e universal, consideramos apropriada uma perspectiva onde 

a transculturação, na contradição e no conflito entre localismo e os deslocamentos 

identitários e ficcionais, é estetizada. 

É evidente que as transformações trazidas pela pós-modernidade têm alcance 

amplo nas culturas e nas sociedades, porém, partimos do princípio de que o pós-

modernismo não representa propriamente uma ruptura estrutural, mas um arranjo 

contraditório no qual coadunam a ruptura e a permanência. Entendemos o pós-

modernismo como uma dominante cultural, conforme Jameson (2007), uma concepção 
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que dá ensejo à coexistência de tendências ou características diferentes, subordinadas 

umas às outras, oriundas de distintos contextos estéticos.  

  

A impureza constitutiva de toda teoria do pós-modernismo [...] 

confirma, então, um dos achados da periodização que precisa sempre 

ser reiterado: o pós-modernismo não é a dominante cultural de uma 

ordem social totalmente nova [...], mas é apenas reflexo e aspecto 

concomitante de mais uma modificação sistêmica do próprio 

capitalismo. Não é de espantar, então, que vestígios de velhos avatares 

– tanto do modernismo como até do próprio realismo – continuem 

vivos, prontos para serem reembalados com os enfeites luxuosos de 

seu suposto sucessor. (2007, p. 16) 

 

Outro aspecto é a compreensão de que, embora a pós-modernidade seja um 

processo mundial, ela não é idêntica em todos os lugares, particularmente quando 

consideramos as relações de poder, desigualdade e dominação entre os países 

desenvolvidos e seus subalternos. Conforme Eduardo Coutinho (2003), a pós-

modernidade na América Latina só teria validade se pensada como um conceito 

cambiante e heterogêneo, dadas as condições particulares do contexto latino-americano, 

ainda marcado pelas relações de dependência, pelo atraso socioeconômico e pelas 

desigualdades entre as classes sociais.  

As abordagens, nesse sentido, apontam para nações híbridas cujos elementos 

étnicos e culturais se diversificam, ao mesmo tempo em que se cruzam e mudam 

constantemente. Aqui, o conceito de hibridação, conforme Canclíni (2006), é 

especialmente produtivo e designa processos culturais nos quais estruturas e práticas 

discretas (frutos de hibridação) se combinam para gerar novos objetos, estruturas e 

práticas. “Em um mundo tão fluidamente interconectado, as sedimentações identitárias 

organizadas em conjuntos históricos mais ou menos estáveis (etnias, nações, classes) se 

reestruturam em meio a conjuntos interétnicos, transclassistas e transnacionais.” 

(CANCLÍNI, 2006, p. XXIII). 

Dado que os romances aqui analisados narram a construção da memória de 

imigrantes e seus descendentes, essa temática se problematiza. As tensões existentes nos 

processos de hibridação nos levaram a operar com o conceito de transculturação, de 

Rama (2008), dada a contradição existente no conflito entre localismo e deslocamentos 

identitários e ficcionais. A cultura presente, já transculturada, das latinoaméricas, estaria 

composta de valores idiossicráticos que, ao receberem comportamentos, crenças e 

objetos culturais de fora, transforma as influências em algo original, recriado, distinto 
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do impulso homogeneizador da influência. De acordo com Rama (2008), é a capacidade 

de resistência das culturas latinoamericanas que possibilita a produção de objetos 

culturais próprios, em vez de meras cópias das vanguardas europeias. Dessa resistência 

sobrevive o específico cultural, sem escapar às forças transformadoras, ao estabelecer 

seu valor de diferença no interior dos processos de modernização.  

Este é um esboço das complexidades do contexto de produção da ficção 

brasileira contemporânea, o qual pode ser acrescido das circunstâncias de inserção do 

escritor num sistema literário nacional e, em contexto ampliado, num sistema literário 

mundial, o que sem dúvida impõe critérios de escolha e admissão. Na era da pluralidade 

e da incerteza, a prosa brasileira se constrói no oscilar do pêndulo entre o local e o 

universal. Como vimos, o apelo homogeneizante do capitalismo global é desafiado 

pelos conflitos entre as “margens” e “centros” e o alcance indiscutível do pós-moderno 

convive com as idiossincrasias locais, mesmo diante da perda relativa e discutível do 

poder político da idéia de nação. Por outro lado, não se pode negar a presença na 

literatura brasileira de romances pós-modernos, em sintonia com as pressupostos 

artísticos correntes, mesmo que haja recombinações perante as especificidades de um 

contexto diferencial.   

 

 

1 O nacional e o universal em quatro romances 

 

 

Os quatro romances escolhidos obedecem a uma gradação que parte de uma 

maior ou menos adesão ao que chamamos de brasilidade, reconfigurada pela 

transculturação como síntese conflituosa do inevitável diálogo com as forças 

universalistas do sistema literário e seus processos de interpenetração global. Em 

consonância com Schwarz (2012), o cerne da problemática se encontraria em uma 

concepção dialética da oposição local e universal, e em um questionamento da noção de 

universal como critério de consagração.  

 

Por baixo da engrenagem retórica, lógica e estética do particular e do 

universal, pressionando-a e dando-lhe verdade, como um imenso 

subentendido, há luta de classes, luta entre nações, patamares 

desiguais de acumulação cultural, além de luta artística e crítica. 

(SCHWARZ, 2012, p. 42) 
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Podemos afirmar que mesmo os romances mais pretensamente universalistas não 

se desvinculam de seu substrato material de produção. Ainda, há aqueles que se voltam 

deliberadamente a ele, como é o caso de Mamma, son tanto Felice, de Luiz Ruffato, 

onde a gênese do atraso econômico e da violência como constituintes da vida nacional 

se destaca como elemento realista, realizado, porém, sem aspiração à totalidade épica. 

Consiste no primeiro volume de uma pentalogia intitulada Inferno Provisório e é 

ambientado em uma comunidade de imigrantes italianos e seus descendentes, na região 

da cidade de Rodeiro (MG), na primeira metade do século XX. Apesar dos hibridismos 

identitários, os personagens deste romance têm em comum uma vida mesquinha, pobre 

e violenta, à margem de qualquer lei, o que parece constituir para Ruffato as raízes das 

desigualdades e do desmembramento moral que gerará a desagregação de nossa 

sociedade nas grandes cidades contemporâneas, para onde esses personagens acabarão 

por emigrar. 

O romance é composto por seis narrativas menores, intituladas à maneira de 

contos, interdependentes e relativamente autônomas, relacionadas pela recorrência de 

situações e personagens. O romance se estrutura à maneira de acumulação, conceito de 

Hossne (2009) que denomina esse ajuntamento de narrativas menores cuja articulação 

fragmentária, pós-moderna, tem como eixo o espaço, o tempo e os personagens. Os 

relatos em terceira pessoa têm ritmos diferentes, numa diversidade de sintaxes literárias 

e recursos gráficos que formalizam a individuação das vidas entretecidas. Na prosa de 

Ruffato, a representação da vida nacional está entretecida à formalização da crise da 

representação e da experiência, numa espécie de nacional fragmentário.  

Em Dois Irmãos, Milton Hatoum realiza o que Pellegrini (2004) chama de 

“regionalismo revisitado”, por caracterizar sua trama de apelo universal no Amazonas, 

sobretudo em Manaus, em comunhão com sua história, geografia e cultura. Espaço de 

hibridação, a cidade é formada por estratos humanos que se cruzam e misturam, no 

caso, o estrato indígena, o do imigrante estrangeiro e o do migrante de outras regiões do 

país. Nesta brasilidade apegada ao regional manauara, a passagem do local para o 

universal se dá no arquetípico antagonismo entre os dois irmãos, filhos de uma família 

de imigrantes libaneses em franca decadência moral e econômica, cuja memória é 

resgatada em um processo de subjetivação pelo descendente ilegítimo, Nael.  

E a passagem do regional ao nacional se configura na tematização de um tempo 

da história brasileira, o processo de modernização do país, com ecos específicos na 

região norte, que revela as marcas da convivência de progresso e atraso, de avanço e 
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estagnação, de permanência e mudança. Por meio dos irmãos gêmeos Omar e Yaqub, 

são figurados o desenvolvimento desigual do país, o Norte e o Sul, a estagnação e a 

ambição progressista. Hatoum figura as contradições da história e da sociedade e a 

interpenetração dinâmica dessas contradições como forças motoras da trama do 

romance. “É nas relações do indivíduo com a sociedade, expressas através de um 

destino individual, que se manifestam as características essenciais do ser histórico-

concreto de uma forma social dada.” (Lukács, 2009, p. 206).  

Hatoum atualiza o realismo de Lukács (2009) e representa as tensões da 

transculturação em um cenário no qual as forças locais, transculturadas elas mesmas, 

estariam composta de valores idiossicráticos que, ao receberem comportamentos, 

crenças e objetos culturais de fora, transformam as influências em algo original, 

recriado, distinto do impulso homogeneizante. A cultura manauara não é estanque e 

demonstra a influência da colonização e das interferências neocoloniais, mas não o faz 

sem resistência, mesmo que isso a relegue ao segundo plano nas relações de poder 

cultural – não dissociado do econômico e político –, cuja harmonia em termos nacionais 

é posta em xeque. 

 

Es justamente esa capacidad para elaborar com originalidad, aun em 

difíciles circunstancias históricas, la que demuestra que pertenece a 

una sociedad viva y creadora, rasgos que pueden manifestarse en 

cualquer punto del território que ocupa aunque preferentemente se los 

encuentre nítidos em las capas recônditas de las regiones internas. 

(RAMA, 2008, p. 41).  

 

Mas o Brasil não é tema e problema para todos os escritores, e há aqueles que, 

na tensão entre local e global, identificam-se a discursos descentrados ou voltados para 

a assunção de uma “humanidade”. Para Hall (2011), conjuntamente a uma percepção 

descentrada dos sujeitos individuais e à progressiva intensificação das trocas em escala 

mundial, a assunção de comunidades nacionais unificadas é problematizada na pós-

modernidade, quando se assumiu o caráter híbrido das nações modernas, antes 

mascarado pelos discursos de poder.  

Vemos renascer, na nova ordem mundial, os pressupostos de uma “literatura 

mundial” e o resgate de prerrogativas como a concepção de universal não como negação 

do particular, mas em uma relação de inteligibilidade entre locais. Essa concepção passa 

pela abordagem institucional e pelos universitários, além de relacionar-se a um contexto 

de universalização do mercado de literatura, o que implica na circulação abundante de 
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livros de diferentes origens e línguas, os quais esbarrariam no restrito e estabelecido 

corpus do cânone ocidental.  

 

However, this pedagogical field of systematicities is only one way of 

thinking about “world literature”. Literature’s other form of existence 

is wider, much older than the recent academic debates. It is much 

more unsystematic, chaotic, contentious and productive (AHMAD, 

2010, p. 41)  

 

Surge a proposta de uma universalidade diferencial, oriunda dos deslocamentos 

pós-modernos, diante do questionamento da noção de universal, identificada ao cânone 

literário europeu; da abertura do cânone a nações periféricas e da problematização da 

“literatura nacional”, diante do caráter híbrido das nações e da América-Latina1. 

Ultrapassa-se o anseio totalizador e ergue-se um diálogo transcultural, calcado na 

aceitação das diferenças. As discussões voltam-se ao local e às identidades nacionais e 

culturais das minorias e de países periféricos. Este parece ser o caso dos romances de 

Michel Laub e Bernardo Carvalho, nos quais a transculturação e os hibridismos são 

mais elementos estruturais que temáticos e onde a percepção da barbárie 

subdesenvolvida caminha ao lado do massacre de minorias em grandes tragédias 

coletivas, de alcance global. 

Na narrativa fragmentada e subjetiva de O Diário da Queda, de Michel Laub, 

autobiografia e ficção se misturam para narrar a memória de três personagens: o 

protagonista, descendente de judeus; o pai, que acabara de descobrir a doença de 

Alzheimer; e o avô, sobrevivente dos campos de Auschwitz. O narrador do romance é 

um escritor adulto que se vê às voltas com a herança judaica e com a permanência da 

memória do Holocausto, reinterpretada em atos de discriminação cometidos durante sua 

adolescência em Porto Alegre.   

No romance, a memória coletiva e memória individual se unem para veicular 

uma história subjetivada, da qual a imaginação e a presentificação se fazem presentes 

para expressar a atualidade da banalidade do mal de Hannah Arendt (1999) cuja 

narração em É isto um homem, de Primo Levi, é traduzida na degeneração moral de 

adolescentes da elite potiguar. A experiência com a maldade humana será decisiva para 

o narrador, que renuncia à tradição judaica e acaba por se refugiar na escrita e no 

                                                           
1
 O conceito de América Latina é problemático, dadas as diferenças fundamentais – étnicas, políticas, 

culturais, sociais, históricas - entre as nações. Porém, existem fortes semelhanças, como o histórico de 

colonização e a articulação da heterogeneidade, que permitiu a existência desse construto (COUTINHO, 

2003). 
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alcoolismo. A escrita de Laub revela traços de autoficção e a angústia do sujeito pós-

moderno, sufocado por um mundo de abandono e pela impossibilidade de livrar-se do 

peso dos grandes problemas, só que encarnados num universo apequenado.  

A imigração judaica no pós-guerra é caracterizada pelo antissemitismo, pela 

segregação e pela posterior ascensão social, graças à formação de comunidades coesas e 

isoladas. O narrador rejeita sua identidade como judeu e como herdeiro do Holocausto e 

só reencontra a si mesmo quando se vê diante de uma nova possibilidade de existência, 

nem nacionalmente enraizada, nem imigrante, mas híbrida, quando passado e presente 

se encontram para ensejar o futuro de renovação diante da chegada de um filho. 

A memória japonesa da Segunda Grande Guerra, resgatada pelo encontro entre 

um narrador yansei e uma imigrante, é tema em O Sol se põe em São Paulo, no qual 

Bernardo Carvalho produz uma literatura que propõe uma reflexão sobre a natureza da 

ficção e da literatura. O romance é narrado em primeira pessoa por um escritor, um 

descendente de japoneses que recebe da dona de um restaurante no bairro da Liberdade 

a incumbência de contar a sua história, que se passa no Japão do pós-guerra. Após 

contar sua história, a narradora desaparece, o que dá ensejo a uma série de 

desdobramentos en abyme e a considerações metaficcionais, enquanto o protagonista 

busca respostas para o desfecho de sua história.  

Segundo Beatriz Resende (2008), em O sol se põe em São Paulo “a matéria é a 

ficção, a literatura e, eventualmente, a reflexão sobre a literatura.”, o que poderia 

caracterizar o romance como supranacional, considerando que ele perfaz uma 

representação apegada ao híbrido e ao universal e adere aos discursos que se identificam 

com uma “humanidade”. Essa é a proposta do romance ao ambientar sua narrativa em 

espaços antípodas, São Paulo e Japão, para mostrar que o outro pode ser o mesmo e que, 

no final das contas, o estranhamento acontece em todo lugar. Entre o universal a que 

aspira e os localismos que diz rejeitar, O sol se põe em São Paulo se estrutura como 

romance híbrido, no qual são recombinados história, cultura e ficção dos ocidentes e dos 

orientes.  

Mas as diferenças se imiscuem no relato por meio de comparações entre Brasil e 

Japão, onde o sol se põe e onde o sol nasce, onde a barbárie do crime é substituída pela 

opressão do sistema. São Paulo é retratada como uma megalópole violenta e hostil, 

sobre a qual se desenham congestionamentos tentaculares. A disparatada arquitetura da 

cidade reflete a desarmonia geral da cidade na qual o narrador circula, ou tenta circular, 

sem conseguir estabelecer laços de pertencimento a um espaço urbano desagregado, 
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característico de uma metrópole do Terceiro Mundo onde se chamam “excluídos aos 

oitenta por cento da população” e se vive “cercado de assaltos, chacinas e seqüestros” 

(CARVALHO, 2007, p. 14).  

No olhar do narrador, a experiência brasileira está à espreita e é a partir dessa 

referência primeira que se vê o outro, mesmo que, no limite, haja a identificação. Traído 

pela contradição, o deslocamento discursivo não necessariamente traz o distanciamento 

ideológico necessário para uma representação absolutamente excêntrica, livre de 

pertencimentos. 

 

Considerações finais 

 

 Admitimos que, nos quatro romances estudados, há gradações na adesão a uma 

brasilidade por parte dos escritores estudados, porém, o nacional não está ausente 

mesmo na escrita mais carente de referencialidade.  No caso dos romances de Hatoum e 

Ruffato, que dialogam diretamente com uma história e sociedade brasileira, esse aspecto 

é indiscutível e consiste num duplo esforço de representar e compreender o Brasil, a 

despeito do impulso globalista de um mercado editorial homogeneizado. Já em 

Carvalho e Laub, a brasilidade se encontra nas frestas e se revela no ponto de vista, na 

linguagem e nos temas. Esses escritores, universalistas ou subjetivistas, estabelecem 

diferença ao voltarem-se às minorias e ao inscreverem especificidades nascidas da 

vivência no país periférico. Afinal, a despeito da penetração em mercados 

internacionais, é difícil ao escritor brasileiro abandonar a condição de escritor 

estrangeiro ao olhar de si mesmo e do outro, a despeito da transitoriedade 

contemporânea das identidades. 

De acordo com Hassan (2001), a pós-modernidade se referiria à configuração 

geopolítica conflitual de nosso tempo, na qual os pós-colonialismos enfrentam a 

globalização e o localismo; e onde as “margens” e os “centros” medem forças. Embora 

seja um processo mundial, a pós-modernidade não é idêntica em todos os lugares, 

tampouco global. No caso latinoamericano, a construção do discurso identitário é 

marcada pela tensão existente entre o olhar colonizador e o desvio deste mesmo olhar. 

As abordagens, nesse sentido, apontam para nações híbridas e transculturais, cujos 

elementos ultrapassam os indígenas e os europeus e se diversificam, ao mesmo tempo 
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em que se cruzam e mudam constantemente. A América Latina passa a ser encarada 

numa articulação complexa de tradições e modernidades, em distintas lógicas de 

desenvolvimento.  

 

Vistas por este prisma, as teorias do multiculturalismo trazem à tona 

indagações que, ao revelar sua face menos clara, relativizam a 

ideologia democrática sobre a qual ele se erigiu. Pois, se é fato que o 

multiculturalismo rejeita toda sorte de assimilacionismo e defende 

utopicamente a coexistência harmônica de grupos étnico-culturais 

distintos, se poderia perguntar também se por outro lado ele não 

estaria a serviço de uma política segregacionista de guetização, que 

favorece a manutenção endogênica de culturas e se oferece como novo 

modelo de teor universalizante. (COUTINHO, 2003, p. 56) 

 

Ao examinar a recepção crítica a Machado de Assis, Schwarz (2012) observa 

duas tendências. De um lado, a abordagem nacional, que estuda o escritor como 

examinador contumaz da realidade brasileira, capaz de desenhar os seus descompassos 

históricos na formação de uma nacionalidade moderna. De outro, a leitura internacional, 

que se constitui num duplo movimento de reconhecimento de traços temáticos e formais 

universais e de uma apropriação na qual se opera um apagamento das conotações 

históricas locais. Para Schwarz (2012), o cerne da questão se encontraria na concepção 

dialética dessa oposição, na qual coexistem o cosmopolita e o nacionalista.  

É em latitudes distintas desse entrelugar que se situam os romances aqui 

brevemente expostos, sem que as tarefas de interpretação e reconhecimento os situem, 

parafraseando as palavras do crítico periférico, fechados aos esforços da consciência 

histórica, enfurnados numa rua sem saída para a latitude do presente. 
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