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Resumo 

 

Este trabalho propõe a análise dos temas do nacional e do universal em dois romances 

brasileiros contemporâneos, O sol se põe em São Paulo (2007), de Bernardo Carvalho, e 

Diário da queda (2011), de Michel Laub. O estudo teve como ponto de partida a 

abordagem dialética de Antonio Candido (2007), segundo a qual a literatura brasileira se 

constituiu historicamente no jogo de forças entre o universal e o local, sendo o primeiro 

termo entendido como representação de grandes temas da humanidade e o segundo, no 

sentido de particularização dos temas e formas de expressão. A investigação da presença 

do nacional diz respeito à ficcionalização de elementos descritivos especificamente 

brasileiros, no caso, do ponto de vista material ou socioeconômico, a despeito do 

renascimento dos pressupostos de uma “literatura mundial” na nova ordem global 

(AHMAD, 2010). Nesse sentido, os romances demonstram como a representação do 

nacional pode consistir em elemento de permanência, e esta foi relacionada a teorias do 

pós-modernismo que contemplam a coexistência de transformação e continuidade 

estética (JAMESON, 2007). Outro aspecto de permanência pôde ser encontrado na 

presença do realismo, seja via realismo formal, seja via resquícios de realismo social na 

representação de um “mundo hostil” (PELLEGRINI, 2009). Nos textos analisados, o 

resgate estético do realismo, ainda que de maneira refratada, contribui para a composição 

de narrativas onde convivem tendências conflitantes, sintetizadas nos conceitos de 

realismo afetivo e realismo traumático (SCHØLLHAMMER, 2012; 2013). 

Consideramos que os traços de permanência aqui apontados guardam relação com um 

contexto local de produção literária e, portanto, com as condições de atraso 

socioeconômico e cultural que caracterizam a sociedade brasileira (CANDIDO, 2011), as 

quais igualmente ensejam uma projeção internacional pautada em fontes estrangeiras e 

em princípios etnocêntricos de universalidade (SCHWARZ, 2006; 2012). Nos romances 

analisados, a despeito do protagonismo de temas e de fontes intertextuais transnacionais, 

o nacional emerge em segundo plano pela representação da violência urbana e da 

desigualdade social, percebidos aqui como índices possíveis de brasilidade. Por fim, o 

contexto latino-americano demanda uma abordagem diferencial que contemple os 

fenômenos de hibridação (CANCLÍNI, 2015), bem como as construções transculturais de 

identidades (HALL, 2011) e narrativas literárias (RAMA, 1984), enquanto sínteses 

possíveis da dialética entre local e universal.  

Palavras-chave: romance, pós-modernismo, nacional, universal, transculturação. 

 

Introdução 

 

Podemos caracterizar a prosa da ficção brasileira contemporânea em 

conformidade com Beatriz Resende (2008), para quem a literatura brasileira deste século 

se encontraria na “era da multiplicidade”. Consecutiva à fertilidade da produção literária 
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e à qualidade dos textos, a multiplicidade seria entendida como heterogeneidade pelo 

convívio de diferentes temas, linguagens, formatos, suportes materiais e convicções a 

respeito do literário. Essa condição seria própria da pós-modernidade, enquanto 

coexistência de tradição e inovação, que se delineia na tensão entre as forças 

homogeneizantes da globalização e os ideais de afirmação de identidade cultural ou 

nacional, de onde surgem formas culturais híbridas como alternativas anti-hegemônicas. 

No interior deste cenário de diferentes manifestações, este trabalho1 tem como 

propósito o estudo de contradições do contemporâneo em dois romances brasileiros, O 

sol se põe em São Paulo (2007), de Bernardo Carvalho, e Diário da queda (2011), de 

Michel Laub. Ambos os romances tematizam o resgate da memória de imigrantes e são 

narrados em primeira pessoa por descendentes brasileiros, cujos relatos representam 

atualizações e permanências nos modos de narrar do pós-modernismo. Partimos da 

concepção de uma pós-modernidade brasileira ou latino-americana, diferencial, ponto 

importante para pensar como igualmente são exploradas, nos romances analisados, as 

tensões existentes entre universalidade e nacionalidade, que resultam na construção 

transcultural de identidades e narrativas literárias. 

Primeiramente, é importante fazermos uma discussão preliminar sobre o local e o 

universal, aqui definidos conforme Antonio Candido, para quem a literatura brasileira 

sempre foi feita de uma “permanente mistura da tradição europeia e das descobertas do 

Brasil.” (2007: p. 29). O universal seria orientado “para o que de mais geral houvesse no 

homem” (p. 73), sintonizado com modelos filosóficos e estéticos europeus, como 

representativos daquilo a que se chama Ocidente. O localismo, no sentido de 

particularização dos temas e formas de expressão, “[...] isto é, a presença de elementos 

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

Neste trabalho empregamos o termo “nacional”, ou seja, a abordagem do 

específico brasileiro em termos culturais, contextuais ou históricos. Cabe enfatizar que 

nossa investigação não se voltou a aspectos de identidade ou a ideologias de caráter 

nacionalista, mas interpretou o termo nacional como sinônimo de representação material 

da sociedade brasileira, de natureza sobretudo socioeconômica e política. 

                                                           
1 Este artigo se originou de uma tese de doutorado, desenvolvida no programa de pós-graduação em Teoria 

Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, intitulada Contradições do 

contemporâneo: a memória, o nacional e o universal em O sol se põe em São Paulo e Diário da Queda e 

orientada pela Profa. Dra. Andrea Saad Hossne. Esta pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  
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Essa forma de representação se proporia a contrapelo de uma tendência 

universalista em literatura, tal como aquela defendida por Leyla Perrone-Moisés (2007), 

relacionada ao ressurgimento do ideal de literatura mundial na pós-modernidade.  

Essa perspectiva se relaciona aos ideais cosmopolitas defendidos por Machado de 

Assis (1992) e Jorge Luis Borges (1980), como escritores que conceberam a existência 

de uma universalidade da qual o local não esteja ausente. A partir dessa contradição, 

entretanto, entendemos esses escritores, conforme Roberto Schwarz (2012) e Beatriz 

Sarlo (1993), não em viés estritamente cosmopolita, mas abrigando em sua literatura a 

dialética que caracterizaria as literaturas latino-americanas, particularmente a brasileira, 

o que é reforçado por Schwarz ao enfatizar o papel do subdesenvolvimento na produção 

cultural e artística no país.   

A abordagem dialética entre o nacional e o universal foi empregada na análise dos 

romances, também empreendida a partir da concepção de um pós-modernismo ainda em 

vigor e de caráter essencialmente contraditório, tal como compreendido por Fredric 

Jameson (2007) e Linda Hutcheon (2004), dois teóricos de perspectivas distintas cujas 

contribuições foram conciliadas nas análises2.  

Entendemos que, em países periféricos, uma pós-modernidade chega a uma 

modernidade que não se desenvolveu plenamente, no convívio entre atraso e progresso 

característico das nações latino-americanas. Assim, conforme Eduardo Coutinho (2003), 

uma pós-modernidade e um pós-modernismo latino-americanos seriam diferenciais, em 

coexistência com as relações de dependência e com o atraso socioeconômico que 

caracterizam esses contextos. 

O esforço de análise, direcionado na justaposição de aspectos antagônicos (o real 

e a incerteza; a tradição e a invenção; o universal e o nacional), permitiu-nos enxergar os 

romances Diário da queda e O sol se põe em São Paulo como contraditórios pela 

convivência entre ruptura e permanência. Seriam romances pós-modernistas em sentidos 

diferentes, assemelhados pela “presença do passado”, no resgate da memória individual 

                                                           
2 A contradição residiria na percepção de que um pós-modernismo seria igualmente feito de ruptura e 

permanência, assim como uma pós-modernidade pode significar, em vez de uma ordem social nova, um 

desenvolvimento ulterior da modernidade que lança contra ela alguns de seus pressupostos. Por meio das 

perspectivas de Terry Eagleton (1998) e Fredric Jameson (1985; 2007), entendemos o pós-modernismo 

enquanto continuidade pela reprodução inconsciente de outros sistemas e estilos, como correspondente 

cultural de uma modificação sistêmica do interior das sociedades industriais capitalistas. O pós-

modernismo correria o risco de se tornar teoria de si mesmo que, contrariamente a suas pretensões, poderia 

ser tão pragmática quanto os sistemas totalizantes refutados por suas teorias. A perspectiva da ruptura é 

defendida por Hutcheon (2004), que enxerga na “presença do passado” a contradição fundamental que faria 

do pós-modernismo um movimento dotado de historicidade e transgressão, pelo reexame dos discursos do 

passado. 
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e coletiva e na presença de formas narrativas do passado literário reaproveitadas de modo 

paródico.  

Histórias de imigração, abordam a crise de identidade pós-moderna e sua 

resolução em arranjos plurais e heterogêneos, híbridos e transculturais. Ao mesmo tempo, 

demonstram a permanência – ainda que transformada – dos pressupostos de universal e 

nacional. 

 

 

1 O sol se põe em São Paulo e o nacional por contradição 

 

 

O sol se põe em São Paulo, publicado em 2007, é narrado em primeira pessoa por 

um protagonista anônimo, um aspirante a escritor que conhece uma imigrante japonesa 

que deseja contar sua história num restaurante do bairro da Liberdade. Esse protagonista 

é um nissei fracassado que aspira a escrever a história de Setsuko, um pastiche dos 

romances de Junichiro Tanizaki narrado em uma casa japonesa escondida no bairro do 

Paraíso, em meio aos ataques do PCC na cidade de São Paulo.  

A história de Setsuko se passa em Osaka, no pós-guerra, e centra-se no triângulo 

amoroso entre Michiyo, Jokichi e Masukichi. O que se parece ser a narrativa de 

desencontros sentimentais, entretanto, torna-se uma história trágica de honra e reparação. 

Após contar sua versão, Setsuko desaparece e o narrador descobre ser ela, na verdade, a 

própria Michiyo. Ele acaba por tentar encontrar um desfecho para a história no Japão, 

onde procura por seus personagens enquanto reencontra sua irmã decasségui e viaja entre 

Osaka, o monte Koya e Tóquio. 

O clímax do romance consiste nas derradeiras revelações de uma carta deixada 

por Michiyo e o desfecho, no retorno do narrador, que percebe nas desilusões, 

desencontros e sofrimentos vividos “do outro lado do mundo” uma humanidade universal. 

 
N’O Elogio da sombra, Tanizaki diz que a beleza oriental nasce das 

sombras projetadas do que em si é insignificante. O belo nada mais é 

do que um desenho de sombras. Os ocidentais são translúcidos; os 

orientais 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. 

(CARVALHO, 2007, p. 164). 
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 Ao comparar as narrativas de O sol se põe em São Paulo e Diário da queda, 

percebemos a característica da “presença do passado”, contradição apontada por 

Hutcheon como traço central do pós-modernismo. O sol se põe em São Paulo é feito de 

paródias de textos literários e artísticos que mantêm entre si relações complexas. O 

romance se abre ao teatro japonês tradicional – o nô, o kyogen, o bunraku – e à literatura 

de Junichiro Tanizaki e de Yukio Mishima. Há outras referências consagradas, como 

Valéry, Borges, e Brecht, por meio das quais percebemos a constante do modernismo 

como intertexto e inspiração.  

A narrativa também remete a formas populares como os romances epistolares ou 

folhetinescos, além do melodrama, numa literatura paradoxal que transita da baixa para a 

alta cultura, do passado literário para o pós-moderno, da originalidade à cópia 

ressignificada como apropriação.  

Nesse romance metaficcional, o realismo formal, do ponto de vista topográfico e 

temporal, se evidencia na construção da ambientação em São Paulo e no Japão. A 

representação de forças sociais aparece na composição da Osaka do pós-guerra, quando 

decaem famílias outrora abastadas ou tradicionais, ou são mandados à guerra os filhos de 

famílias pobres, ou é marginalizada uma casta de párias. 

 
Masukichi foi convocado ao completar dezoito anos, em 44, quando a 

supremacia japonesa já era uma mentira insustentável. Foi mandado, 

sem maiores treinamentos, para morrer na Batalha de Okinawa. O 

suicídio em nome da pátria era uma das principais táticas militares nos 

últimos meses de guerra. O ator sobreviveu milagrosamente ao 

massacre de mais de cem mil japoneses e cerca de cinquenta mil 

americanos ao longo de três meses de campanha. (CARVALHO, 2007, 

p. 51). 

 

 A narrativa da guerra é verossímil do ponto de vista histórico e a barbárie é ponte 

para o presente, quando aparece a cidade de São Paulo como metrópole violenta e hostil, 

sitiada pelo tráfego caótico e pelo crime organizado. Afirmamos que Carvalho usa as 

convenções do realismo literário para questioná-las naquilo a que Karl Schøllhammer 

(2012) chamou de realismo afetivo, uma forma pós-moderna que põe em xeque a 

representação literária para ensejar experiências perceptivas próprias. 

Tal qual o romance de Michel Laub, O sol se põe em São Paulo não implica a  

sobrevida de formas de realismo representativo, mas sua atualização entre a representação 

e a não representação. Pellegrini (2009) afirma a acentuação do realismo como refração, 

a despeito de seu questionamento e do acirramento de incertezas nas postulações pós-
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modernas. Ele surge na medida em que se representam as relações entre o social e o 

pessoal, como afirmação do poder do mundo sobre a criação, ainda que despido de 

postura libertária ou sentido coletivo. E reflete a persistência desses fenômenos de 

desagregação de um mundo hostil que não deixou de assombrar o escritor.  

Um traço caracterizador de O sol se põe em São Paulo é o fato de ele se passar em 

boa parte no Japão, entre as cidades de Tóquio, Osaka e Kyoto. O romance enseja, a 

começar pelo título, o encontro com a alteridade do ponto de vista identitário e cultural. 

A intertextualidade com a arte e a literatura japonesas é o encontro realizado por meio do 

literário, quando o romance brasileiro – entendido como ocidental – vai de encontro ao 

oriental para dele extrair aquilo que é intrínseco ao humano: o desajuste e o fingimento 

como maneiras essenciais, e paradoxais, de realização existencial.  

O romance adota uma perspectiva híbrida3 ao relativizar a noção de identidades 

como “puras” ou “autênticas”, pelo contrário, conduz a trajetória do narrador até o 

encontro daquilo que une mesmo os opostos. Assim, a partir da experiência do narrador, 

afirmamos que o romance de Bernardo Carvalho transita pela nostalgia da identidade 

centrada ou reconhecível, brasileira ou japonesa, passa pela hibridação e chega a uma 

identificação com a humanidade. 

Nesse sentido, e conforme a tese de Silviano Santiago (2000) de um “entrelugar” 

ocupado pela literatura latino-americana, a estratégia diferencial de Bernardo Carvalho 

ultrapassa a perspectiva defendida por Santiago, na medida em que esse romance 

brasileiro não apenas se inscreve entre a cultura ocidental e a latino-americana, como se 

volta ao oriente. Temos então a contradição de um escritor brasileiro que se projeta numa 

tradição dominante para, então, do alto dela, olhar para o outro.  

A condição subdesenvolvida de São Paulo, como metrópole periférica, é ponto de 

partida da narrativa de O sol se põe em São Paulo, mas não é determinante para a 

composição. Entretanto, atravessa o romance a comparação entre opostos, entre a 

ambientação de uma São Paulo opressora, caótica e sitiada pelo crime organizado, e a 

narrativa do extermínio e dos crimes de guerra cometidos pelos japoneses durante a 

Segunda Guerra Mundial.  

 
Tentei me convencer de que o Japão era um país seguro, onde o crime 

e o poder coexistem em paz, como ela me dissera quando eu já não sabia 

se estava acordado ou dormindo. Não podia haver nenhum risco, ainda 

                                                           
3 O conceito de hibridação é definido por Canclíni (2008) como fusão cultural, na qual processos 

socioculturais combinam e recombinam sucessivamente estruturas e práticas. 
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mais para alguém que vivia em São Paulo, cercado de assaltos, chacinas 

e sequestros. (CARVALHO, 2007, p. 127). 

 

 

O tema da barbárie atravessa a trama e fez surgir a ideia de um nacional por 

contradição, que emerge à revelia e na contraposição de realidades locais opostas. A 

trajetória do narrador em busca de uma história que se passa no Japão principia em São 

Paulo, como simbólica do desenvolvimento desigual do capitalismo brasileiro, de sua 

urbanização desenfreada, da marginalização dos excluídos e consequente criminalidade, 

encarados enquanto fenômenos complexos.  

Ao ambientar sua narrativa em espaços antípodas, São Paulo e Japão, o romance 

propõe que o outro pode ser o mesmo e que, no final das contas, a barbárie acontece em 

todo lugar. Mas no olhar do narrador, a experiência brasileira está à espreita e é a partir 

dessa referência primeira que se vê o outro e que surgem os momentos de crítica social 

mais contundentes – mesmo que, no limite, haja a identificação.  

 
A cidade vinha sofrendo uma série de ataques do crime organizado. 

Pelas estimativas oficiais, mais de cem pessoas foram assassinadas, 

entre policiais, civis e criminosos. Os números na verdade eram quase 

o dobro. Os ataques se dirigiam a delegacias de polícia, ônibus e bancos. 

E a polícia se vingaria nos dias seguintes matando a torto e a direito, 

contanto que fossem pobres, os que depois seriam chamados de 

suspeitos nos laudos do Instituto Médico Legal. Naquela tarde de 

segunda-feira, depois de três dias de ataques pouco noticiados, um carro 

da polícia foi metralhado num bairro de classe média alta. E o efeito 

dos boatos bastou para deixar a população em pânico e levar o comércio 

a fechar as portas, embora as autoridades insistissem em tentar 

convencer a cidade sitiada de que tudo estava sob controle. 

(CARVALHO, 2007, p. 26). 

 

O deslocamento espacial não necessariamente traz o distanciamento ideológico 

necessário para uma representação absolutamente excêntrica, livre de pertencimentos. A 

representação universalista ou internacionalista deixa escapar pelas suas frestas uma 

sociedade cuja condição atrasada relega o escritor e a literatura a uma posição secundária 

no corpo social ou cultural, bem como cria as condições para a instauração de cidades 

sitiadas, onde desigualdades brutais cobram o preço da acumulação restrita e da exclusão 

da população.  

O romance propõe dissolver e universalizar, na ambientação díspar, a dicotomia 

entre bárbaro e civilizado, mas o faz para manifestar inadvertidamente uma brasilidade 

negativa, crítica, fixada na barbárie subdesenvolvida. À espreita do escritor universalista, 

o Brasil está sempre ali, seja em São Paulo, seja no Japão. 
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2 Diário da queda e o nacional por segregação 

 

 

Diário da queda (2011) também é narrado em primeira pessoa por um 

protagonista anônimo, neto de um sobrevivente dos campos de concentração, que tem sua 

própria experiência com o trauma durante a adolescência em Porto Alegre. O ponto de 

vista parte do tempo presente, quando esse protagonista, já adulto, se revela um escritor 

que lida com o alcoolismo e com o Azheimer que acomete o pai. Ao diário do 

protagonista, são entrelaçados trechos dos diários do pai e do avô, escritos em primeira e 

terceira pessoa, respectivamente, que revelam variações da história.  

O avô do narrador dedicou os últimos anos de sua vida à escrita de cadernos onde 

verbetes irônicos contam uma realidade enxergada ao contrário. Após o suicídio do avô, 

o pai assume a incumbência de legar a força da tradição e da memória do Holocausto à 

posteridade. Essa memória é contada sobretudo por meio dos relatos e das reflexões de 

Primo Levi, dentre os quais destacamos É isto um homem? e Os afogados e os 

sobreviventes. Já na velhice, diante do esquecimento iminente trazido pelo mal de 

Alzheimer, o pai passa a escrever seu próprio diário, no qual manifesta o desejo de legar 

à posteridade a rememoração de sua vida.  

A experiência do mal, corporificada na exterminação do povo judeu, é reencenada 

no plano da experiência individual durante a adolescência do protagonista, que participa 

de atos de discriminação e violência no colégio judaico de Porto Alegre.  

A vítima desses atos é um bolsista pobre, João, um não judeu ou “gói” agredido 

sistematicamente pelos colegas de famílias abastadas, até ser jogado ao chão durante a 

celebração de seu Bar Mitzvah. O narrador torna-se amigo de João depois desse episódio, 

mas depois é traído e discriminado ao mudar-se para uma escola laica. Às vésperas de 

completar quarenta anos, o protagonista resolve enfrentar e superar os traumas de seu 

passado após a descoberta da doença do pai e da futura paternidade.  

Diante do silêncio do avô, a memória sobre Auschwitz é construída por meio da 

reflexão de Primo Levi, cuja paródia contribui para a composição dos detalhes da vida 

nos campos de concentração e da biografia do avô suicida. A rede estabelecida com outras 

referências intertextuais, não ficcionais, ajuda a compor uma história plausível e a ancorar 

o texto literário numa ilusão de realidade. O narrador estabelece relações com a tradição 
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judaica de relatos sobre o Holocausto, em particular o pensamento de Adorno e Hannah 

Arendt. 

 
Adorno escreveu que não há mais poesia depois de Auschwitz, Hannah 

Arendt escreveu que Auschwitz revelou a existência de uma forma 

específica de mal, e há os livros de Bruno Bettelheim, Victor 

Klemperer, Viktor Frankl, Paul Celan, Aharon Appelfeld, Ruth Klüger, 

Anne Frank, Elie Wiesel, Imre Kertész, Art Spiegelman e tantos e 

tantos outros [...]. (LAUB, 2011, p. 96). 

 

Além disso, o emprego de elementos autobiográficos do escritor Michel Laub – 

idade, profissão, ser judeu - diz respeito igualmente à necessidade de verossimilhança, 

mesmo que eles sejam transformados pelo imaginário da memória e do literário. A 

catástrofe de Auschwitz é reencenada com o efeito de um real que se apresenta pelo 

choque, o que faz com que Karl Schøllhammer (2013) caracterize o romance pela 

categoria de realismo traumático.   

 
[...] e se Auschwitz é a maior tragédia do século XX, o que pressupõe a 

maior tragédia de todos os séculos, já que o século XX é considerado o 

mais trágico de todos os séculos, porque nunca antes tanta gente foi 

bombardeada, fuzilada, enforcada, empalada, afogada, picada e 

eletrocutada antes de ser queimada ou enterrada viva, dois milhões no 

Camboja, vinte milhões na União Soviética, setenta milhões na China, 

[...], cadáveres que se acumulam, uma pilha até o céu [...]. (LAUB, 

2011, p. 133). 

 

Diário da queda se passa sobretudo no Brasil, em três tempos, a imigração no pós-

guerra, a adolescência durante a redemocratização e a contemporaneidade. Os dois 

primeiros contextos são aqueles que podem nos dar uma visão, fragmentada e breve, de 

uma sociedade autoritária e de cidades ainda provincianas que depois se desenvolvem, 

mantendo o abismo entre pobres e ricos. A representação da posição social do 

protagonista e do antagonista João, portanto, pode ser justificada no interior dos processos 

de ascensão dos imigrantes judeus e de desigualdade social da sociedade brasileira.  

Esse cenário é enxergado por um ponto de vista subjetivo e imaturo de um 

protagonista adolescente, o que permite o deslocamento dos temas da banalidade do mal 

e do antissemitismo para a Porto Alegre dos anos 1980. De todo modo, a contribuição 

mais importante do romance quanto à representação do nacional seria o vislumbre da 

desigualdade e da segregação da sociedade, sendo que a posição social do narrador e de 

sua família é perfeitamente plausível com a história da trajetória ascensional de judeus na 

sociedade brasileira.  

3012



 
Pelas quatro ou cinco horas a empregada trazia um lanche, eu gostava 

de misto-quente com banana, um milk-shake também, e parávamos para 

descansar. Ao contrário de todos os meus colegas, João não tinha 

videogame. Ele nunca tinha mexido num videocassete. Ele nunca tinha 

frequentado uma casa como a minha, onde no início do verão podíamos 

ficar no ar condicionado, o quarto como uma ilha onde o cronograma 

de estudos era vencido dia a dia, matéria por matéria, até que a luz 

mudasse e a temperatura ficasse amena e pudéssemos enfim nos livrar 

dos cadernos e terminar a tarde à beira da piscina. (LAUB, 2011, p. 34). 

 

A festa do aniversariante indesejado demonstra não só como a violência pode 

partir dos descendentes dos exterminados, mas como ela pode incorporar o estatuto de 

dominação da luta de classes. O abismo social brasileiro, na Porto Alegre dos anos 1980, 

é evidenciado na convivência entre dois personagens de origens díspares, o filho de 

comerciante, e João, o filho do cobrador. São indivíduos que encarnam a desigualdade 

brutal existente num país cuja imagem, comparada por Francisco de Oliveira (2003) a um 

ornitorrinco, encerra disparidades econômicas, sociais e políticas, nas quais coexistem 

estruturas modernas e pré-modernas que se alimentam mutuamente para a perpetuação 

do subdesenvolvimento. 

Diário da queda seria, portanto, um romance que demonstra uma intencionalidade 

de se expressar para além do específico nacional e centrar-se na memória de destinos 

individuais que tentem traduzir grandes tragédias universais. A temática do Holocausto 

atua no sentido de proporcionar uma certa irmandade literária transnacional que, contudo, 

resvala para uma concepção eurocêntrica de “história universal da humanidade”. Mas o 

Brasil, em sua materialidade, novamente emerge pelas frestas e nos leva à conclusão deste 

trabalho. 

 

Conclusão 

 

A percepção de permanências nos dois romances contemporâneos brasileiros aqui 

estudados nos leva a pensar como se articulam a temática do universal e do nacional, 

diante do desafio a noções totalizantes e da emergência de concepções híbridas de cultura 

e identidade. A ideia de transculturação de Angel Rama (1984), na medida em que encerra 

as trocas culturais como conflituosas e desiguais, surge como síntese precária, diante da 

permanência – ainda que transformada – de prerrogativas universalistas na produção 

literária. Por fim, constatamos a permanência do nacional, em segundo plano, pela 

representação da violência e da desigualdade social como especificidades da sociedade 
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brasileira, cujo estatuto subdesenvolvido acentua as contradições de uma literatura pós-

moderna brasileira. 

Primeiramente, afirmamos que os romances Diário da queda e O sol se põe em 

São Paulo se aproximem das percepções de uma literatura brasileira urbana e 

cosmopolita. A universalidade de Diário da queda funda-se na representação do 

Holocausto como tragédia universa. Ao combinar fontes internacionais a uma fabulação 

que ressignifica a experiência dos campos, o romance torna-se parte de um imaginário 

universalmente compartilhado sobre o Holocausto. Por sua vez, referências centrais de O 

sol se põe em São Paulo são escritores proeminentes do modernismo japonês – Yukio 

Mishima e Junichiro Tanizaki – ou figuras canônicas do modernismo global ou ocidental 

– Paul Valéry, Jorge Luis Borges e Bertolt Bretch.  

Ambos os romances analisados trazem propostas literárias que se distanciariam 

de uma representação realista. Apesar disso, encontramos nestes romances resquícios de 

realismo, enquanto representação de realidades cotidianas e suas localizações de tempo e 

espaço, ou de narração preocupada com a representação dos indivíduos numa realidade 

ficcional plausível do ponto de vista social e histórico. 

Antonio Candido afirmara, em Literatura e Subdesenvolvimento, como o atraso 

econômico pôde não apenas gerar dependência cultural como também fez persistirem 

formas naturalistas de representação, retiradas do pessimismo que atribuía a pobreza 

como consequência da espoliação econômica. Assim, cogitamos estabelecer um paralelo 

entre a permanência do naturalismo com a permanência do realismo como estilo na prosa 

brasileira contemporânea, de forma a responder às solicitações da experiência brasileira 

nas grandes cidades como lugares onde os contrastes do subdesenvolvimento são mais 

agudos e evidentes. 

O sol se põe em São Paulo e Diário da queda representariam resquícios do 

nacional nas conformações socioeconômicas e políticas de grandes cidades como São 

Paulo e Porto Alegre – marcadas, como o Brasil o é, pela desigualdade entre as classes e 

pela violência – que fundam a percepção do subdesenvolvimento numa nação ainda de 

Terceiro Mundo. De maneira análoga, seria sobre os resquícios de nosso passado 

ditatorial, colonial e escravista, que se erige uma pós-modernidade, precária e desigual, o 

que acentuaria o caráter estético de permanência de nosso pós-modernismo. 

A representação do nacional acontece, porém, em segundo plano nesses romances. 

Eles refletem um estado transcultural de fontes e temas em um contexto global de trocas 

incessantes, cuja centralidade, contudo, coincide com relações de dominância econômica, 
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política e cultural. Desse modo, a República Mundial das Letras sonhada por Pascale 

Casanova (2002) não chega a abolir a hierarquia existente entre centros e margens, muitas 

vezes correspondente à ordem desigual, econômica e política entre os países e culturas na 

ordem global.  

Afinal, como afirma David Harvey (2009), embora o termo “cosmopolita” possa 

ter a atribuição positiva de mobilizar movimentos sociais em todo o mundo, seu sentido 

ainda equivalente a “universalista” carrega as mesmas contradições de seu sinônimo. Sua 

fragilidade consiste no enviesamento em termos de classe e etnia de que padecem –  

etnocentrismos persistem sob a alcunha de “cosmopolita”, quando modelos considerados 

“perfeitos” justificam formas de oportunismo seletivo.   

Em outras palavras, podemos afirmar que a inscrição das literaturas de países 

periféricos em um sistema literário internacional não acontece sem aclimatação, 

submetida às traduções nas línguas hegemônicas e aos critérios de escolha e admissão em 

um circuito global, os quais passam igualmente pelo crivo acadêmico e comercial. 

“Translation and academic consecration may bring such writers into European languages 

as well but for markets of restricted circulation and relatively modest profitability.” 

(Ahmad 2010: p. 33). 

Por fim, a estetização do subdesenvolvimento é o que nos resta como “nacional” 

possível, em um contexto onde fronteiras dissolvem-se e se reerguem em meio às 

contradições do contemporâneo. Observar o sentido da permanência significa olhar para 

sociedades onde um pós-modernismo se constituiu pelas decalagens daquilo que nos 

chega e daquilo que nos resta, sob pena de se tornar mais uma ideia fora do lugar.  
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