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Resumo: 

em Roliúde (2007), o pernambucano Homero Fonseca ficcionaliza um narrador que, entre outras 

tantas ocupações que lhe garantem sustento material e experiência de vida, viaja de uma povoação 

a outra entretendo o público com a narração de filmes. O sucesso da atividade depende da 

capacidade de adaptar os clássicos dos tempos áureos do cinema norte-americano à vivência 

cotidiana dos ouvintes. Propõe-se, a partir desse modelo buscado na ficção, refletir sobre os 

trânsitos possíveis entre as instâncias regional, nacional e internacional no plano da literatura 

comparada, à vista dos trabalhos apresentados nas mesas realizadas nos últimos eventos da 

ABRALIC. 
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Rumos, limites, fronteiras e trânsitos são questões que nos ocupam continuamente. Durante 

certo tempo, discutiu-se, nos eventos da ABRALIC, matéria que, a rigor, é de outra ordem do que 

aquela proposta como tema para esta mesa – “Rumos da literatura comparada no Brasil: regional, 

nacional, internacional” – inscrito no tema geral do Encontro, “Internacionalização do regional”. A 

discussão anterior a que estou me referindo tinha em vista a abrangência da ABRALIC, como 

associação, examinando-se se deveria limitar-se a acolher os que trabalham com a Literatura 

Comparada, em um sentido restrito, ou se deveria continuar aberta a concepção mais abrangente, 

como é a realidade de seu conjunto de associados. São problemas de ordens diferentes, este que 

evoco e o que se propõe discutir agora, um prático, outro teórico. Não estou confundindo-os, nem 

propondo sua equivalência, mas senti necessidade de iniciar minha reflexão lembrando-os, tanto 

para distingui-los, como para marcar certo grau de interação dos dois aspectos no cenário em que 

atuamos. 

Começo, para efeitos de diagnóstico, pelo aspecto que não é o foco principal aqui e, neste 

momento, parece encontrar-se em situação pacificada, ainda que sempre precária, como é do feitio 

mesmo de nossas ações. Em diversas oportunidades consideraram-se as consequências da expansão 

da ABRALIC. Do lado positivo, havia a visibilidade que alcançava com o crescimento, e 

consequente aumento de poder de intervenção, seja na produção acadêmica, seja no embate político 

da área. Já do lado negativo, havia o problema prático de organização, sobretudo em se tratando dos 

eventos, que tendiam a um nível que exige tanto uma administração que seja profissional, quero 

dizer, um tipo de tarefas que nós, como profissionais de ensino e pesquisa, não temos competência e 

nem tempo para realizar, como exige também espaços físicos muito além do que a maioria das 

nossas Instituições oferece. Esse conflito revelou-se em toda sua dimensão no 11º Congresso, 

realizado na USP, em 2008. Daí a decisão da gestão 2009-2011 de dotar o Encontro de 2010, 

preparatório do XII Congresso, de uma formatação que privilegiasse tal discussão, fazendo com que 

duas, do total de seis mesas, se configurassem como o que designamos como mesas administrativas, 

de modo a trazer o debate para um espaço que não apenas é público, mas oficial, a despeito da carga 

negativa que se pode atribuir a esse adjetivo. A intenção era  abrir a discussão para todas as 

manifestações e posições, de modo a fazer com que argumentos rotineiramente apresentados em 

círculos menores, informais mesmo, quase sempre no nível de impressões, chegassem a todos os 

interessados,  não mais como vozes isoladas, mas alcançassem um status formal, com capacidade 

decisória. Foram convidados para compor essas mesas colegas que, de uma forma ou de outra, 

tinham ocupado posições que lhes exigiram essa reflexão não apenas incidentalmente, mas de modo 
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regular e comprometido. As falas provocaram a participação efetiva do auditório. Os debates foram 

bastante acalorados, contando com intervenções que traziam posições diversas e mesmo 

frontalmente divergentes. Havia quem defendesse perfil limitado aos que se dedicam aos estudos de 

Literatura Comparada em sentido restrito, como havia posição que recomendava a inclusão 

indiscriminada dos profissionais da área das Letras. Neste caso, para solucionar os problemas 

administrativos decorrentes do agigantamento, houve sugestão no sentido da regionalização. Friso 

que não se trata da regionalização no sentido proposto para discussão neste Encontro, mas sim de 

cunho organizacional. 

A posição que se consolidou foi de que a ABRALIC, tal como se desenha atualmente, é uma 

associação de professores e pesquisadores dos estudos literários, perfil que não subverte a proposta 

construída quando de sua fundação, já que, desde então, tinha esse caráter plural e, sobretudo, o 

percurso histórico o confirmou, argumentos que se contrapuseram à intenção restritiva. Quanto à 

possibilidade de condução regionalizada, o problema que se percebeu é que, na atual configuração, 

os óbices primeiros são de ordem administrativa – criação de subdiretorias? Como se faria a 

administração financeira? (os questionamentos de ordem prática se multiplicam) – além de 

previsíveis consequências no plano acadêmico (esta seria a perda essencial), cerceando as 

oportunidades de circulação e de diálogo entre pesquisadores, independente da região de atuação. 

Julguei oportuno recuperar esse histórico para reavivar a memória sobre tais decisões – depois 

que se passa pela experiência das responsabilidades de direção cria-se uma espécie de vício de 

atentar para aspectos práticos – e dar conhecimento delas aos que não acompanharam esse 

momento.  

Além destas, há ainda mais uma motivação. O modo como vou abordar o que cabe no tema 

proposto para a mesa, é bastante abrangente, antes de rumos dos Estudos Literários do que 

precisamente da Literatura Comparada, escolha que respaldo na configuração lembrada acima, mas 

que, a rigor, é a que tenho condições de fazer, uma vez que não sou uma comparatista, em sentido 

restrito. Trata-se de uma decorrência da minha formação, não a evoco positiva nem negativamente, 

apenas constato. 

Já que estou falando de condições particulares, esclareço também, para deixar mais claras as 

razões da estratégia que vou adotar para me aproximar do tema proposto, que minha atitude 

investigativa preferencial é ter em vista inicialmente o texto, os textos, um texto de criação, mais 

especificamente narrativa ficcional e, a partir dos efeitos dos recursos empregados para a 

ficcionalização, ajuizar sobre sua eficácia, e então buscar a sistematização que se delineia desse 

embate com a criação. Não se trata de descrença nos resultados do enfrentamento direto com a 

teoria, nem de desdém pelo texto poético. Minha preferência pela narrativa de ficção fez com que 

meu repertório para análise se desenvolvesse nesse recorte. Esse é o chão sobre o qual piso com 

mais segurança, me oferecendo mais condições de rentabilidade. 

Para a questão que temos em vista, o percurso dos Estudos Literários do regional ao 

internacional, ou melhor, o trânsito nos dois sentidos, como espero que fique claro nesta exposição, 

vou me servir da leitura do romance de estreia de um jornalista pernambucano, Homero Fonseca, 

lançado em 2007. O título, Roliúde, deve ser visto, não apenas para que não se julgue que a 

pronúncia resulta de meu sotaque marcado, mas também para que se apreenda o modo como os 

caracteres aparecem dispostos sobre o cenário de uma colina, revestida de vegetação típica. A 

apropriação, operada no plano verbal, é reforçada no plano visual, nas duas instâncias em mão 

dupla, seja no que evoca, seja no que mantém de local. Essa duplicidade – o cruzamento de uma 

prática cultural calcada na narrativa oral, como se verá a seguir (o recurso narrativo é o discurso de 

memórias) com uma prática cultural construída sobre o visualismo, a arte cinematográfica – 

constituirá o romance. Ficcionaliza-se um discurso autobiográfico relatando a experiência de um 

indivíduo que, entre outras tantas ocupações que lhe garantiram sustento material e experiência de 

vida, transitava de uma povoação a outra entretendo o público com a narração de filmes. O sucesso 

da atividade dependia da capacidade de adaptar os enredos dos clássicos dos tempos áureos do 

cinema norte-americano e da nacional Vera Cruz à vivência cotidiana dos ouvintes. 
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Leio o parágrafo de abertura e o início do segundo, como amostra de uma série de 

procedimentos disseminados ao longo da narrativa: 

 
Sem pabulagem, a minha vida daria um filme, desses bem movimentados. No 

capítulo das ingresias, Carlitos e Oscarito podem empatar comigo, mas vencer, 

não. Na parte da galanteria, embora feio e mirrado, não tenho do que me queixar. A 

representação feminina sempre me tratou com a fidalguia merecida por Rodolfo 

Valentino ou Tyrone Power. Isso, claro, nos tempos em que eu vivia amontado 

num trem, visitando tudo que era lugarejo destas brenhas, quando juntava gente pra 

me ouvir, talqualmente fosse eu um Leandro Gomes de Barros ou um Pinto do 

Monteiro.  

Posso mesmo lhe dizer que a história da minha outrora afamada pessoa é uma 

mistura de lenda inventada e verdade verdadeira, um eninhado de acontecências 

que nem eu mesmo sei mais o que é de vera, o que é invenção. A começar pela 

escuridão que assombrou o mundo na hora em que eu me inaugurei. (FONSECA, 

2007, p.13) 

 

Quem viveu de um ganha-pão que repousa no poder narrativo demonstrado oralmente, 

depende do equilíbrio no consórcio tripartite entre memória, imaginário e recursos linguísticos.  A 

capacidade de falar com desenvoltura, encadeando as frases sem hesitações, demonstrando domínio 

de rico e variado vocabulário, de diferentes extrações, associando elementos de ordens várias sem 

solavancos, é condição primordial de sucesso. O convívio pacífico entre vocábulos que demonstram 

incorporação de determinada tradição de nível de vida, como galanteria e fidalguia, de mistura com 

outros da coloquialidade, como pabulagem, inclusive incorporando efeitos da oralidade, como 

ingresias, amontado, talqualmente, e especialmente o sabor renovador de expressões como 

eninhado de acontecências produz o primeiro efeito de atualização de narrativa.  

A circularidade entre vida se transformando em filme, o que quer dizer narrativa, filme se 

transformando em vida, sempre narrativa, começa no paralelo com Carlitos e Oscarito, tomando a 

denominação já abrasileirada de Charles Chaplin, de modo que a indiferenciação entre o cinema 

americano e o nacional aparece nos nomes. A condição de ídolo encontra paralelo no ator 

americano de clássicos de capa-e-espada, que viveu também personagens românticos, Tyrone 

Power. Mas é preciso mais para fazer paralelo expressivo com Bibiu, de batismo Severino Ramos 

Soares da Silva, alcunha tão simplória, nome tão brasileiro, designando indivíduo que se qualifica 

como feio e mirrado. É preciso citar Rodolfo Valentino, italiano de nascimento, americano por 

adoção, o símbolo sexual à altura do sucesso do narrador junto à representação feminina, figura de 

linguagem significativa da sua capacidade de torneios linguísticos para renovar o sabor do lugar 

comum. Se as aventuras e o sucesso sexual são ilustrados no cotejo com figuras buscadas no 

universo cinematográfico, a capacidade encantatória de suas narrações encontra analogia adequada  

na sedução dos repentistas, cordelistas, poetas populares Leandro Gomes de Barros e Pinto do 

Monteiro. O leitor familiarizado com a história da literatura brasileira percebe ainda o eco de 

Macunaíma nesse herói que nasce no horário de escuridão e que também fará “coisas de 

sarapantar”. Enfim, destaco ainda no trecho o dado metanarrativo, evocado como que 

incidentalmente, em construção pseudo descuidada, repetitiva, colocando em evidência o estatuto 

da ficção, “mistura de lenda inventada e verdade verdadeira (...) o que é de vera, o que é invenção.” 

A narrativa, composta de 21 capítulos, alterna capítulo que narra a vida de Bibiu e capítulo 

que contém a narrativa de um filme, no registro do relato de Bibiu. O mais antigo é o chapliniano 

Em busca do ouro (1925), o mais recente o brasileiro Aviso aos navegantes (1950), passando por 

Casablanca (1942), ...E o vento Levou (1936), O ébrio (1946), Sansão e Dalila (1946), King Kong 

(1933), A dama das camélias (1937), No tempo das diligências (1939), Tarzan, o Rei da Selva 

(décadas de 30 e 40). Obviamente o registro de datas não constava do relato oral, não faria sentido 

para aquele público. Informá-las aqui, bem como de indicar os títulos do filmes, que também não 

constavam necessariamente do relato oral, mas aparecem nos títulos dos capítulos, é pela função 
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como elemento do panorama que se intenta delinear. São produções pioneiras, de uma época 

anterior à difusão da televisão. Esta representou a morte da atividade de Bibiu, como ele mesmo 

registra, quando, próximo ao final, informa a falência do ofício. São narrativas que apresentam 

aventuras, amores, mitos. Ou seja, alimento do imaginário de todas as épocas e espaços.  

O que releva destacar aqui não é a alternância biografia, filme, biografia, filme... até fechar o 

ciclo com esse longo relato da vida, já que não há mais interessados nos relatos de filmes, mas sim a 

contaminação. Por exemplo, quando relata a primeira viagem de trem, ainda menino, na companhia 

do pai, no percurso de “Rucinha, um lugarejo perdido no cocoruto da Serra da Ruças” (p. 29), a 

Recife, comenta: “Viagem bonita, o trem comendo as distâncias, apitando e soltando um rolo de 

fumaça no ritmo das rodas nos trilhos. Só não apareceu apache nem sioux pra nos atacar, pois por 

ali só tinha fulniô e xucuru, que são índios que não gostam de atacar os trens, felizmente.” (p.30-31) 

Ou, ao espiar uma prima no banho, registra: “o trinco da porta estalou, eu bati em retirada feito os 

comanches com a chegada da cavalaria.” (p.36) O relato não é o da impressão do momento vivido, 

construído que é pela experiência posterior, de admirador de cinema. Qualificá-lo como cinéfilo 

pode não ser adequado. 

O movimento no outro sentido, a cena cinematográfica adaptada para aproximar da 

experiência de vida dos ouvintes, ou, mais sutilmente, de ecos culturais  cultos buscados na 

experiência nacional, é constante. Assim, no relato de Sansão e Dalila, a heroína tem “cabelo preto 

feito a asa da graúna” (p. 104); o “general Artur pula de lado, inchando feito um cururu” (p. 105); 

quando Sansão flagra a noiva nos braços de outro, diz “se arreta: ‘Traidora! Quenga safada!’” (p. 

105) A propósito desse registro, vale observar que, em nenhum momento o narrador faz qualquer 

referência às limitações da sonorização. As personagens dos filmes não apenas falam, como falam 

no registro dos ouvintes. Em A dama das camélias, na cena em que o barão rapta Margarida, 

Armando saíra da sala para comprar “um pacote de mariola” (p.150). Os exemplos desse tipo 

multiplicam-se, sempre com efeitos hilariantes para quem reconhece o jogo entre o original e essa 

espécie de adaptação. Fecho os exemplos com a cena de No tempo das diligências, em que a mesa 

está posta, “com cuscuz, macaxeira, jerimum, queijo de coalho, carne-de-sol e paçoca”. (p. 172)  

A narração dos filmes é ainda enriquecida com observações pessoais a propósito das situações 

narradas, como quando relata os esforços de Carlitos quando se apaixona por Geórgia e opina “o 

que mulher não consegue fazer do homem!...” (p.26), e com muitas expressões feitas para sublinhar 

situações, ao mesmo tempo que as aproxima da experiência de seus ouvintes – “contente feito 

mosquito em pereba” (p. 27); “pra molhar o biscoito, que ninguém é de ferro” (p. 53). 

Aproximando-se do final, da vida do narrador e do relato, adensa-se a presença dos 

cordelistas, dos poetas populares, dos estudiosos da cultura popular, dos interessados no resgate de 

manifestações culturais, como pabulagem na voz do narrador (Ariano Suassuna, Gilberto Freyre, 

Bráulio Tavares e tantos outros o assistiram), como homenagem na voz do autor. 

A presença do período histórico, no plano regional, no plano nacional e no internacional, o 

leitor apreende perfeitamente integrada às informações sobre a vida do herói, sem hierarquização. 

Tendo nascido em 1911 e informando, no desfecho, que está para completar 85 anos, presenciou 

quase todo o século XX. Sobre como foi afetado e mesmo usou a chegada do cinema já ficou 

evidenciado. A cronologia não é seguida rigorosamente, como convém às memórias. Uma situação 

puxa outra, não necessariamente próxima no tempo, sofre interrupções, é retomada logo adiante.  

Na Revolução de 30 era recruta, o que lhe rende aventuras:  

 
Enquanto, na Paraíba, Juarez Távora, Agildo Barata e Juraci Magalhães tramavam 

contra o governo do presidente Washington Luiz por causa das eleições que diziam 

não ter sido muito católicas, eu ficava rondando pela praça do Derby, nas noites 

chuvosas, fardado e de guarda-chuva engatilhado, tocaiando as empregadinhas que 

por ali passeavam, depois de terem lavado os pratos da janta dos barões. 

(FONSECA, 2007, p. 78) 
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Relatar a época da Revolução de 30 dá oportunidade para falar também nos episódios de 64, 

quando estava morando em São Paulo e tinha grande amizade com um rapaz que foi preso como 

comunista. Uma vez que prestava o serviço militar na época, poderia ter integrado as forças que vão 

para a Itália. Não foi, mas constrói relato em que foi diretamente responsável pelo fim de Hitler. 

Enfim, a tentação de me alongar comentando o romance é grande, há ainda muitos outros 

detalhes que servem aos meus objetivos, mas é preciso lembrar a propósito do que veio sua 

evocação. Creio que tenha ficado claro o paralelismo que pretendo estabelecer. Tal como no relato 

de Bibiu, o trânsito dos Estudos Literários, atualmente, não é do local para o regional, seguindo para 

o nacional, que enfim atinge o internacional, em escala. Os movimentos se dão em todas as 

direções, dos cruzamentos podem surgir novos caminhos. Não há hierarquização, as relações não 

são disjuntivas, excludentes, a dinâmica nasce das relações de heterogeneidade e de contradição. 

Bibiu relata eventos que se dão em outras geografias, que supõem experiências muito diversas, mas 

as adapta à vivência de seus ouvintes, sem explicar as diferenças entre uma cultura e outra, 

independente de os acontecimentos terem lugar no estrangeiro ou no Brasil. Nova York ou o Rio 

Janeiro eram igualmente espaço estranho para seus ouvintes. Importava o enredo, não o cenário. O 

processo de adaptação não precisa, nem deve, aparecer na superfície, evidenciando seus 

mecanismos. Em movimento inverso, a sua vida de nordestino brasileiro que faz de tudo um pouco 

para sobreviver, no relato recebe tintas de aventura de galã de cinema americano ou das comédias 

da Vera Cruz, ao mesmo tempo que se apresenta como discípulo de cordelistas, e também de 

fornecedor de matéria para estes. 

Gostaria de deixar muito claro que não estou propondo um vale-tudo geral e irrestrito. Bibiu, 

na sua fala aparentemente desenfreada e incontida, controla seu discurso com mão de ferro. Suas 

palavras derradeiras são: “Minha história é essa, doutor. Espero que tenha gostado. Agora, amizade, 

por favor, passe a grana que apalavramos.” (p. 236) Nada é acidental, nada é casual. Se antes ele 

viveu de contar o enredo de filmes, quando já não há audiência interessada nesses relatos, ele conta, 

ou inventa, não faz diferença, sua vida, mas não gratuitamente, tinha a “grana apalavrada”. Os 

trânsitos são muito, mas não são aleatórios. Insisto é na ruptura com hierarquias, o que não significa 

indistinção. O enredo cinematográfico aparece influenciado pela narrativa do cordelista, como o 

cordelista busca matéria para sua narrativa nos mitos clássicos, nos heróis romanescos de-capa-e-

espada da tradição europeia ou nas aventuras de cangaceiros, mas as técnicas de cada manifestação 

cultural mantêm um pé na sua linhagem de tradição. Porosidade não é apagamento de fronteiras. 

Com aferir os rumos que os Estudos Literários estão tomando? A matéria é muito ampla. Para 

ter algum grau de imparcialidade e fugir ao impressionismo, é preciso recortar e definir um corpus. 

Com foco bastante fechado, elegi o conjunto de trabalhos apresentados no XII Encontro da 

ABRALIC (Curitiba, abril/2010). Há aí um vício de partida, uma vez que a diretoria de então 

escolheu a diretriz geral e definiu a temática das mesas, como de hábito nessas situações. Mas essas 

escolhas tiveram motivações a orientá-las: procurou-se apreender as discussões do momento e 

sondou-se, nos desdobramentos dessas, quem e o que se estava produzindo. A noção de 

mundialização presente na proposta de Pascale Casanova, a “geografia literária” de Franco Moretti 

e o “transnacionalismo literário” de Gayatri Spivak constituíam a pauta, ou algumas das pautas do 

momento. Daí a busca de quebra do paradigma Centro – periferia, com a eleição de Centro – 

Centros. As reflexões apresentadas pelos participantes evidenciaram que não se verificava 

descompasso com a produção de outros centros, não se instaurava ruptura pelo gosto de reafirmar 

independência, mas também não ocorria tendência à submissão. Se nos primeiros momentos da 

difusão da Literatura Comparada no Brasil dominavam as comparações autor a autor, sempre um 

nome nacional em paralelo com um europeu, francês, inglês ou alemão, quando muito um norte-

americano, quase sempre em abordagens muito próximas dos estudos de influências, agora o leque, 

que vinha se abrindo há bastante tempo, tomou forma circular. Discutiram-se facetas variadas da 

retomada da centralidade dos Estudos Literários, abriu-se espaço para intensas reflexões sobre 

tradução literária, refletiu-se sobre o jogo entre teorias e a Teoria, abordou-se ensino de literatura, 

examinaram-se as fronteiras com a mídia e o cinema, além da já mencionada atenção dispensada à 
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constituição da própria ABRALIC. O XII Congresso Internacional, realizado em 2011, foi pensado 

procurando atender às expectativas geradas por essas discussões. Nossa avaliação, no calor da hora, 

tendeu a considerar que a intenção se concretizou. Passado o tempo, à vista do material impresso, 

teremos oportunidade de confirmar ou reconsiderar essa impressão. 

Bibiu produziu um relato articulando enredos de filmes com sua experiência de vida, na 

expectativa de ganhar alguns trocados. Eu procurei construir um discurso articulando minha 

experiência como membro de uma diretoria da ABRALIC com minha prática como leitora de 

romances que dialogam com a História, na expectativa de deixar evidente minha convicção de que o 

peso das tarefas administrativas é compensado pelo satisfação que a atividade acadêmica 

propriamente dita pode proporcionar.  
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