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RESUMO 

 

Em 1996, o escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez lança sua Trilogía sucia de la Habana, 
dando início à sua saga autobiográfica que ficaria conhecida como centro do ciclo de Havana 
e que abrangeria quase 10 anos de sua vida, sendo finalizada com o lançamento de Carne de 
Perro em 2003. O objetivo desse trabalho é analisar esse conjunto de quatro livros através 
das discussões teóricas que envolvem o conceito de autoficção, termo criado pelo escritor 
Serge Doubrovsky em 1977 em uma provocação aos estudos sobre o gênero autobiográfico 
publicados um ano antes pelo teórico francês Philipp Lejeune. O neologismo criado por 
Doubrovsky pressupõe uma mistura entre os gêneros autobiográfico e ficcional, apagando as 
fronteiras entre ambos ao afirmar que o primeiro só existe a partir do segundo, sendo toda 
construção textual de si ficcionalizante. A aceitação desse pressuposto significa também 
afirmar que cada indivíduo é passível de autocriação, assumindo diversos papéis e se 
desdobrando em vários, assumindo uma ambiguidade que soa muitas vezes inquietante. 
Buscamos analisar, portanto, como o autor aparece nos seus textos através das estratégias 
de representação das escolhas estéticas e da relação do personagem com o espaço urbano. 
Dessa maneira, buscamos analisar como a identidade é construída aos poucos, de maneira 
sempre móvel, e como o personagem que é construído dentro do texto se manifesta 
também além dele, por meio de estratégias performáticas que colocam em cena novamente 
as questões de autoria que foram tão criticadas durante os anos 60 e 70. 

 

Palavras-chave: Literatura cubana, autoficção, subjetivação, performance, autoria  
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RESÚMEN 

 

En 1996, el escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez publica su Trilogía sucia de la Habana y 
empieza su saga autobiográfica que se volvería conocida como el ciclo del centro Habana, 
que llega al fin con la publicación de Carne de Perro, en 2003. Con esta investigación busco 
analizar ese conjunto de cuatro livros teniendo en vista las discusiones teóricas que 
envuelven el concepto de autoficción, un término creado por el escritor Serge Doubrovsky en 
1977 en una provocación a los estudios acerca del género autobiográfico publicados un año 
antes por el teórico francés Philippe Lejeune. El neologismo creado por Doubrovsky 
presupone una mezcla entre los géneros autobiográfico y ficcional y borra las fronteras entre 
los dos géneros cuando afirma que el primero sólo existe por la existencia del segundo y que 
toda construcción textual de sí es ficcionalizante. Por consiguiente, partir de ese presupuesto 
significa también decir que cada individuo es pasible de autocreación, al asumir diferentes 
papeles y desplegarse en muchos más, construyendo una ambigüedad que muchas veces es 
inquietante. Buscamos analizar, por lo tanto, a partir de estrategias estéticas y de la relación 
del personaje con el espacio urbano, cómo el autor aparece en sus textos, cómo construye 
poco a poco una identidad que es siempre movible y cómo el personaje que es construido 
dentro del texto se manifiesta también más alla de él, con estrategias perfomáticas que 
ponen en evidencia nuevamente las cuestiones de autoría que fueron tan criticadas en los 
años 60 y 70. 

 

Palabras-llave: Literatura cubana, autoficción, subjetivación, performance, autoria 
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considerações iniciais 
 

 
Em um quarto só parcialmente iluminado, uma mulher seminua segura uma vela e 

olha para frente, muito concentrada em encarar o nada, ou encarar a luz trepidante e ignorar 

todo o resto ao redor.  A figura que se apresenta é mulata, magra, com peitos pequenos 

escondidos em sombras e cabelos curtos pretos. Falta, contudo, à sua imagem nitidez. A 

pouca resolução (ou a falta de foco) faz com que a mulher pareça estar embaçada, a 

envolvendo em uma atmosfera etérea, como se ela fossa na verdade um personagem de um 

sonho que já se torna difuso. Essa sensação de falta de nitidez acaba constituindo um forte 

contraste com os outros elementos que compõe a foto, perfeitamente focados, nítidos e, 

consequentemente, aparentemente mais reais. Ao fundo, compondo o segundo plano, 

vemos  uma janela aberta que mostra um cenário composto por poucas luzes representando 

uma cidade à noite. Sentado na janela está um homem careca, com cerca de 50 anos, 

observando a cena com a mão posicionada sob uma ereção que aparece por baixo de uma 

calça cinza. Completamente vestido, o homem observa a mulher como quem dirige uma 

cena, como quem vê uma encenação e se delicia com a presença e a performance alheia, 

mas sem interferir, apenas registrando tudo e pintando um quadro mental onde nenhum 

detalhe fica de fora. Essa é a fotografia que ilustra a capa da edição espanhola do romance 

Animal Tropical do escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez e a sua composição nos dá uma 

metáfora perfeita para o que proponho neste trabalho.   

O homem sentado na janela é justamente o autor do romance, que se confunde e 

mistura com o narrador personagem, sagazmente nomeado de Pedro Juan. O livro em 

questão é a segunda parte de uma saga autobiográfica composta por quatro livros e que 

compreende uma passagem de tempo de quase dez anos.  A presença de Gutiérrez na foto 

nos dá alguns indícios das ambiguidades e provocações que podem ser encontradas ao 

avançar pelo universo da caótica capital cubana que é construído a partir da narração da vida 

do personagem principal. Que significados podemos dar ao uso da imagem do escritor para 

compor uma cena que ilustra e divulga seu romance? Que mensagem se quer passar ao 

misturar dessa forma a imagem sóbria do homem sentado na janela com os elementos 

extremamente encenados que compõem o resto da cena?  
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Apesar de os livros analisados aqui poderem ser considerados, como já citado, uma 

saga autobiográfica, eles não podem ser vistos como representantes usuais do gênero por se 

tratarem, também, de livros de ficção. A ambiguidade da cena analisada, o tom naturalista 

que nos passa a figura de Gutiérrez em nítido contraste com a atmosfera etérea da imagem 

da mulher, perpassa também toda a estrutura da obra analisada. O narrador – que, além do 

nome, comparte com o autor grande parte de sua biografia e suas características físicas – 

tem uma figura e uma presença muito nítida e clara durante a narração, mas circula por um 

mundo que não é tão definido, nos narrando experiências vividas que podem muito bem ser 

mera ficção, nos expondo o que diz serem suas memórias, mas com um tom que nos alerta 

sobre a possibilidade de ser tudo mentira. No entanto, se o homem sentado na janela da 

nossa foto parece dirigir a cena, ele também a compõe: se posiciona no campo de visão, 

coloca seu corpo de maneira erótica, se exibe usando a mesma estratégia do personagem 

Pedro Juan. Ao brincar com a sua trajetória de vida, com a sua imagem, Gutiérrez dá início à 

criação da sua própria identidade, se manipulando e reinvidicando a possibilidade de 

autocriação. Mas, muito além de brincar com a sua própria imagem e seu entendimento de 

si, o escritor cubano brinca também com o cânone literário que envolve os textos 

considerados autobiográficos, desafiando os seus limites e colocando em dúvida as suas 

existências, ao afirmar que nenhuma sinceridade completa é possível e que todo relato, por 

mais verdadeiro que seja, é igualmente mentiroso.   

Pedro Juan Gutiérrez nasceu em 27 de janeiro de 1950, nove anos antes da revolução 

popular que destituiu do poder o ditador Fulgêncio Batista e instaurou o comunismo na ilha 

com a liderança de Fidel Castro. Passou a infância entre as cidades de Pinar del Río, zona de 

produção de tabaco a oeste de Cuba, e Matanzas, cidade portuária e um pouco mais rica que 

a anterior. Quando Pedro Juan nasceu, seus pais haviam acabado de ir à ruína com a falência 

de um bar e estavam começando a tentar a vida novamente vendendo sorvetes. Ainda 

criança, aos onze anos, ele começa a trabalhar com os pais, vendendo sorvetes e picolés por 

Cuba e descobre aí a sua primeira obsessão. Os anos passados em Matanzas ao lado dos pais 

e em meio às sobremesas geladas vão ser retomados em El nido de la serpiente: memorias 

del hijo del heladero, livro lançado em 2006 que nos traz o mesmo Pedro Juan que 

protagoniza os livros que iremos analisar aqui no auge da sua adolescência, com idade entre 

quinze e vinte anos e vivendo na Cuba do começo da revolução, onde o novo regime político 

despertava grandes expectativas. Em 1961, com o início das nacionalizações, a família perde 
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o negócio de sorvete e suas contas bancárias. Sem opção Pedro Juan se vê obrigado a 

ingressar no serviço militar e ali permanece até 1970. Ao sair do exército, exerce diversas 

profissões, como operário agrícola, professor de desenho técnico, cortador de cana, ator de 

rádio e dirigente sindical. Através de um curso universitário especial para trabalhadores, 

conseguiu o diploma de jornalista em 1978 e seguiu na profissão até ser demitido sem 

explicações em 1999, logo após a publicação de Trilogia sucia de la Habana (1998) na 

Espanha. 

A escrita do livro que aparentemente o custaria seu emprego de jornalista foi 

impulsionada por uma crise existencial e econômica profunda, onde escrever parecia a única 

alternativa possível para a manutenção de um certo grau de sanidade. O livro, como o título 

sugere, é uma reunião de três volumes de contos (Anclado en terra de nadie, Nada que hacer 

e Sabor a mí) escritos na forma de um diário e compostos basicamente dos registros do dia a 

dia, de pequenas experiências ou de pequenos acontecimentos que foram presenciados 

durante as perambulações pela capital cubana. Apesar de possuir a forma de um diário, 

nenhuma ordem temporal ou linearidade pode ser observada entre um conto e outro: os 

personagens aparecem, desaparecem e reaparecem sem nenhuma explicação e em 

momentos diferentes, fatos já narrados são retomados como se fizessem parte de um 

passado distante, nenhuma história ganha fechamento, a vida é contada em episódios. Dessa 

maneira, o conjunto acaba ganhando uma forma um tanto indefinida, como se o 

protagonista desses relatos vivesse uma vida que segue em forma de um espiral, ou mais 

precisamente, de um furacão, onde as coisas acontecem em círculos, parecem progredir, mas 

acabam voltando sempre para o mesmo lugar, rodando furiosas sobre um eixo incerto. À 

primeira vista impactantes, os relatos de Pedro Juan são os relatos de um homem que 

chegou aos quarenta anos vivendo sozinho em um apartamento frente ao decadente 

Malecón e percebe a falta de sentido em que está imerso, decidindo então mudar de vida, se 

endurecer, esquecer as emoções e adotar o cinismo como guia fundamental da sua relação 

com tudo o que o circunda, desde seus amigos até a política. Essa atitude, que assume o 

lugar de uma estratégia de sobrevivência, acaba sendo refletida nas opções formais 

adotadas, que podem ser caracterizadas por uma estética do lixo, uma escrita crua, repleta 

de palavrões, que flerta a cada linha com a abjeção.  

O uso do termo estratégia de sobrevivência aqui não se dá por acaso. Os anos 

descritos por Gutiérrez nessa primeira parte de sua saga autobiográfica são anos de crise 
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extrema, onde o regime de escassez prevalece e os cubanos, para conseguirem sobreviver, 

precisam ser criativos e achar maneiras de driblar as inúmeras dificuldades apresentadas 

tanto pelo bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos quanto aquelas que o próprio 

sistema político cubano criou, com as políticas de racionamento e estatização sem 

planejamento. Assim, a busca por comida, por mecanismos de burlar o sistema de 

distribuição de alimentos, é um dos temas centrais dos relatos de Gutiérrez. A miséria, na 

década de noventa cubana, parece crescer a cada dia e se instalar cada vez mais na rotina de 

toda a população, ganhando cada vez mais importância e modificando profundamente a vida 

cotidiana. A luta contra a pobreza acaba criando uma ética muito particular para lidar com as 

transgressões diárias e, nesse cenário, Pedro Juan não é exceção.  No caso do escritor, no 

entanto, o abandono dos princípios morais que guiaram a sua vida até então se dá 

consciente e deliberadamente, um abandono perseguido com esforço e incorporado não só 

ao comércio de mercadorias e outras atividades que podem gerar lucro, mas também ao 

exagero que acaba assumindo a sua vida sexual, a sua relação com a bebida e o 

distanciamento emocional que assume das outras pessoas: “De esse modo adquirí la 

costumbre de aprovecharme de todos y de todo. Un cabrón sentido pragmático de la vida. 

Me la paso sacando cuentas. Calculando cuánto entrego y cuánto me dan a cambio” 

(Gutiérrez, 1998: 65). E seria justamente essa filosofia de troca, da busca pela vantagem, que 

vai guiar os textos aqui analisados. 

Apesar de nunca ter sido publicado em Cuba, Trilogía sucia de la Habana teve um 

enorme êxito no resto do mundo, tendo sido traduzida em mais de vinte idiomas e 

rapidamente se transformado em sucesso editorial. E é justamente um homem atormentado 

por esse sucesso que encontramos em Animal Tropical (2001). Neste romance de transição, 

encontramos o protagonista já com 50 anos e sendo absorvido por novas angústias 

existenciais. Se no livro anterior a busca pela comida era tema central, aqui a escassez, 

apesar de ainda prevalecer, é um pouco menor. O sucesso de seu livro no resto do mundo 

acabou permitindo que Pedro Juan possa se dedicar somente a escrever seu novo romance, 

tarefa que acaba se transformando no seu maior tormento. Assombrado pelo medo da 

mediocridade, o escritor não consegue começar o que seria sua nova publicação e passa a 

refletir incansavelmente sobre o seu processo de escrita e as consequências da exposição a 

que se propõe, se questionando se a strip-tease - para usar termo do próprio autor -  que 

realiza diariamente ao escrever vale a pena, se é justa consigo mesmo e com as pessoas com 
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quem convive e que acabam virando personagens de suas histórias. Diferentemente do livro 

anterior, onde havia uma grande confusão de personagens, aqui temos a narrativa girando 

sobre o eixo de duas mulheres, quase opostas em suas características, a cubana Gloria e a 

sueca Agnes. Gloria, dessa maneira, representa tudo aquilo que o autor ama em Cuba: o 

calor, a sedução, o jeito cubano de lidar com a vida, mas também tudo aquilo que odeia, a 

instabilidade, a desordem e a impossibilidade de ter momentos de paz. Agnes, junto com a 

temporada que passa no inverno sueco, por outro lado, representam todo o oposto: uma paz 

tão profunda que chega a ser entediante, uma ordem tão profundamente inculcada que é 

claustrofóbica em essência, uma segurança que acaba por tornar impossível qualquer 

aventura.  

Ao perceber que mesmo com todos os problemas que enfrenta em Havana é 

somente que lá pode ser feliz, Pedro Juan volta obstinado a Cuba e termina o livro 

exatamente no ponto onde o começou: no mesmo apartamento, com a mesma mulher e 

com as mesmas dúvidas em relação ao seu novo livro. Mesmo assim, Animal Tropcial pode 

ser visto como um ponto de transição dentro do conjunto de livros aqui analisados. 

Inicialmente, por se tratar de um metarromance, um texto que se debruça incansavelmente 

sobre si mesmo, indo além de suas próprias fronteiras e onde a trama se constitui 

basicamente do processo de escrita de um romance que acaba se revelando aquele que o 

leitor está lendo. Em seguida, é nesse segundo livro que Pedro Juan começa o processo de 

distanciamento de Havana, que é, de certa forma, também personagem dessa saga 

autobiográfica. Mesmo que o afastamento do apartamento no Malecón seja provisório, é 

somente aqui que o protagonista percebe que o seu projeto de endurecimento é mais difícil 

do que ele pensa e toma consciência de que talvez a sua vida de excessos não possa durar 

para sempre. Aqui, a relação com o sexo, as drogas e a bebida ainda é intensa, mas os dias 

não giram mais em torno de achar maneiras de consegui-los e as aventuras se tornam mais 

escassas.  

Nos dois livros seguintes, El insaciable hombre araña (2002) e Carne de Perro (2003) o 

processo de amadurecimento do personagem se intensifica, junto com o movimento de 

afastamento progressivo de Centro Habana. Pedro Juan, cansado e cada vez mais desiludido, 

acaba se tornando mais e mais observador e introspectivo. Após o caso com Glória, Pedro 

Juan se casa com a  microbióloga Júlia (que trabalha em uma pizzaria porque o emprego 

anterior rendia menos dinheiro) e é nesse ponto que o encontramos em El insaciable hombre 
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araña. O casamento, no entanto, não se revela a melhor opção para o protagonista que se vê 

oprimido e entediado pela mulher, ao que responde se isolando em seu apartamento, 

bebendo ou sendo infiel, traindo a esposa com diferentes mulheres em aventuras sexuais. As 

perambulações que são marcas registradas de Pedro Juan acabam o levando para cada vez 

mais longe de Havana e surgem aqui novos cenários, como praias repletas de turistas. 

Solitário e entediado, Pedro Juan continua a falar com as pessoas nas ruas e a usá-las como 

personagens, contando pequenos casos que escuta e vê. No entanto, na maioria das 

situações se esquiva, evitando as aventuras que participava no final dos anos noventa. Esse 

terceiro livro nos mostra, dessa forma, que talvez a inconsequência e o cinismo estejam 

sendo deixados para traz, fato que também é reconhecido pelo narrador, ao constatar que 

talvez esteja mesmo ficando velho.  

É dentro dessa mudança de perspectiva que temos o final da saga iniciada em 1998, 

exatamente cinco anos depois com o lançamento de Carne de perro. Nesse último livro, 

também uma coletânea de contos, vemos a continuidade do processo de afastamento de 

Havana iniciado no livro lançado um ano antes. Aqui Pedro Juan aparece novamente solteiro 

e ainda mais cansado. O fato inédito é que, aos poucos, a solidão começa a ser cada vez mais 

aceita e até mesmo desejada. Mesmo que a linguagem obscena e a estética suja ainda sejam 

mantidas, o narrador parece perceber que o seu projeto pela busca do cinismo e do 

endurecimento o levou a caminhos inesperados: enquanto sentia que finalmente tinha 

conquistado o coração de pedra que tanto almejou, se decepciona ao constatar que esse 

processo não o levou necessariamente à indiferença, mas havia intensificado a angústia. Em 

outras palavras, Pedro Juan chega aqui à constatação que seu projeto como o havia 

concebido falhou e que, ao final, tudo que lhe restar é perseguir um pouco de paz. Começa, 

dessa maneira, a se afastar do turbilhão de sexo, violência, bebida e drogas que caracterizou 

a sua vida nos demais livros e a buscar atividades solitárias, de reflexão, como a pesca. O 

reconhecimento e a aceitação da solidão acabam por dar uma importância cada vez maior 

também à natureza materializada na figura do mar, de cidades pequenas, da vida no campo. 

O afastamento da loucura cotidiana e da vida à beira do abismo, no entanto, significa afastar-

se também da literatura, visto que esta se torna impraticável longe do furacão que 

caracteriza a capital cubana.  

 Apesar de eu aqui considerar o ciclo do centro de Havana como composto por quatro 

livros, um romance e três coletâneas de conto, essa visão não é consensual. Dentro da 
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bibliografia oficial de Pedro Juan Gutiérrez, divulgada em seu site, o romance El Rey de 

Habana, lançado entre La trilogía sucia de la Habana e Animal tropical, em 1999, faz parte 

desse ciclo. Entretanto, apesar de a história contada poder ser considerada definitivamente 

como mais uma crônica do deteriorado bairro cubano e possuir como personagens as figuras 

marginais que o habitam, esse livro possui diferenças fundamentais frente aos outros livros. 

Antes de mais nada, trata-se de um romance narrado em terceira pessoa e o personagem 

principal não é mais Pedro Juan, mas sim um adolescente chamado Rey, que vive em um 

apartamento no Malecón que muito se aproxima à construção que encontramos nos livros 

aqui analisados. Sem dúvida, o cenário em que vive Rey é o mesmo em que vive Pedro Juan: 

ambos estão imersos em uma cidade onde prevalece a miséria, a injustiça, onde a moral e a 

ética caem aos pedaços. Entretanto, a maneira de lidar com essa cidade, mesmo que o 

cinismo prevaleça em ambos os casos, é completamente diferente. Enquanto o personagem 

principal nos demais livros vive de pequenos sucessos em meio a fracassos, Rey 

simplesmente não se enquadra, não consegue se adaptar e a sua vida acaba se 

transformando em uma sucessão de desgraças. 

A narração em El Rey de Habana acompanha o protagonista desde a sua infância, 

fortemente marcada pelo testemunho da morte de toda sua família (mãe, avó e irmão) ao 

mesmo tempo em um acidente do qual se sente parcialmente culpado, até a sua morte, 

completamente abandonado em um beco da cidade, com a chocante cena onde ratos e 

urubus devoram o seu cadáver. É, portanto, uma história linear, com a passagem do tempo 

muito bem definida e que progride sempre para frente, eliminando completamente a 

fragmentação que considero aqui um elemento fundamental para juntar os livros em um 

quadro único. Dessa maneira, El Rey de Habana, em comparação com os demais livros, 

representa uma quebra temática e estilística muito grande, podendo ser considerado um 

romance pícaro, onde, assim como no gênero romanesco espanhol, a luta pela sobrevivência 

e contra a fome, presente também na trilogia, atinge um nível completamente diferente, 

tendo um final trágico. O próprio Reynaldo, personagem principal, acaba sendo uma figura 

também trágica, uma vítima da pobreza: pobre, sem educação e sem sorte, a narrativa acaba 

revelando que, no fundo, ele não tinha nenhuma chance de sobreviver em uma cidade como 

Havana e acaba servindo como um exemplo de uma geração que Gutiérrez sem dúvida 

representa em toda a sua produção, mas que com certeza não é foco dos livros que estão 
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sendo analisados aqui. O ciclo do centro de Havana, como o encaramos, é um retrato, 

sobretudo, das angústias existenciais do seu protagonista, dos subterfúgios que ele encontra 

para lidar com a miséria e a falta de esperança que o circunda, mas a sua luta principal aqui 

não é contra a fome, mas talvez contra o tédio, ou contra seu espírito inquieto que não 

encontra paz. 

 Portanto, o que temos como eixo central nos quatro livros que compõem a saga 

autobiográfica de Gutiérrez do jeito que a concebemos, o chamado ciclo de Havana, é a 

construção progressiva de uma autoimagem, a descoberta aos tropeços de uma identidade 

que foi perdida com o começo da crise política de Cuba. Aos quarenta anos, Pedro Juan vê 

tudo aquilo que conhecia e que tinha como certo na sua vida desmoronar progressivamente. 

O seu casamento acaba, a profissão que escolheu para ganhar a vida já não é mais suficiente, 

está distante dos filhos, a cidade que ama caiu em um processo de deterioração que parece 

ser irreversível, o sistema político que acreditou se mostrou uma grande farsa e caiu em uma 

ditadura caracterizada pela escassez. É assim que o protagonista decide começar a narrar seu 

cotidiano em um diário, atitude que acaba sendo vista como a única maneira possível de 

tornar o caos em que vive um pouco mais concreto, palpável. Sob esse ponto de vista, os 

relatos representam também o registro da busca de seu autor pelo endurecimento, pelo 

abandono de qualquer sentimentalismo que o prejudique na luta diária pela sobrevivência. 

Ao final, os seus registros são a maneira encontrada de dar início a uma reflexão, de externar 

aquilo que muitas vezes ele tenta esquecer. Dentro desse processo de criação de uma nova 

subjetividade,  de tentativa de mudança de vida (ou abandono de toda ética), considero 

quatro elementos como fundamentais para entender o que significam os livros de Gutiérrez, 

como se dá essa construção da imagem do escritor cubano: as relações da escrita de si com a 

construção do individualismo moderno, o conceito de autoficção, o realismo sujo e, por fim, 

a construção de uma cidade subjetiva. E foi justamente sobre esses quatro eixos temáticos 

que escolhi dividir essa dissertação.  

 Assim, inicio o meu estudo com um breve resgate sobre o papel da escrita em 

primeira pessoa dentro da busca pela construção da identidade, para si mesmo e frente aos 

outros. Apesar de o nosso conceito moderno de textos autobiográficos só surgir no final do 

século XVIII, uma arqueologia das escritas de si nos leva até o interior dos conventos e 

mosteiros, ainda nos primeiros séculos depois de Cristo. Apesar de divergirem 
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fundamentalmente das autobiografias como conhecemos hoje, esses textos produzidos por 

padres e freiras representam o surgimento de uma relação entre leitura, escrita e 

conhecimento de si. Ao estimularem a reflexão como etapa fundamental para o alcance da 

salvação, esses textos híbridos inauguram um espaço dentro da literatura para o registro não 

somente da vida cotidiana, mas também do universo afetivo daquele que se debruça a 

escrever. Porém, a produção desses textos estava condensada nas mãos de uma parcela 

muito pequena do clero e era restrita àqueles que tinham um papel social bem definido e 

grande, ou seja, homens e mulheres que podiam servir como exemplo, seja por uma ação 

heroica ou por possuir uma fé extraordinária. É somente com o lançamento de As Confissões 

de Jean-Jacques Rousseau que esse quadro começa a mudar e o homem comum ganha 

também a possibilidade de contar a sua vida. O que o filósofo francês reivindica com o seu 

texto, na verdade, é que a sua importância seja reconhecida e levada em conta 

independente do lugar que ocupe dentro da pirâmide social. No entanto, muito mais do que 

representar a luta pela restituição do valor do homem comum, As confissões representam 

também uma parte importante no processo de ascensão da burguesia, o seu 

estabelecimento como classe dominante e a consequente desestabilização dos papéis sociais 

rigidamente estabelecidos que caracterizava a idade medieval.    

 Dessa maneira, partindo da hipótese que, muito além de representar um registro da 

vida cotidiana, a escrita de si é fundamental na própria construção da noção de indivíduo, de 

trajetória de vida e de memória social, parto para a análise das particularidades que a escrita 

autobiográfica possui no contexto latino-americano. Aqui minha análise parte da literatura 

produzida nos conventos durante a segunda metade do século XVIII. Impulsionadas por 

ordens de seus confessores e com diversas restrições de forma e conteúdo, as freiras se 

debruçavam sob o papel para contar suas histórias de vida e assim servir de exemplo para as 

companheiras de cárcere e o resto da sociedade. Como gênero já estabelecido, a escrita em 

primeira pessoa na América Latina possui dois momentos de destaque: durante o século XIX 

com os processos de emancipação e durante os anos de redemocratização após as ditaduras 

militares dos anos 60 e 70. No primeiro momento, temos relatos que ilustram o surgimento 

das nações, dos sentimento de coletividade e do desejo de emancipação política e cultural. É, 

portanto, uma escrita marcadamente relacionada à criação de uma identidade nacional, 

onde a vida privada e a pública se funde para a criação da imagem que deve ser 
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compartilhada por um povo. Já nos textos pós-ditatoriais temos um tom essencialmente 

testemunhal, onde prevalece o intuito de contar a história de uma geração que teve a sua 

voz roubada por anos de um governo violento e opressor. É uma escrita marcada pela 

experiência do trauma, onde a tentativa de se reconstituir a vida e a verdade através de 

relatos de pessoas que passaram por anos tão sombrios.  

 Essa breve análise das origens e evolução da escrita de si em um contexto mais amplo 

e, em seguida, dentro da América Latina nos leva à conclusão que o gênero sempre esteve 

marcado e foi autenticado a partir da promessa de sinceridade e da ideia de que a solidão e 

reflexão levam o sujeito pelos caminhos do autoconhecimento e da construção da 

identidade. Esse pensamento, no entanto, é questionado e progressivamente modificado 

dentro do projeto autoficcional inaugurado por Gutiérrez. Inserido em um contexto mais 

amplo, esse questionamento acerca da veracidade nos escritos autobiográficos se relaciona 

com a concepção de que a realidade só pode ser organizada sob os signos da ficção, 

pensamento presente também na base das transformações no relato da história propostas 

por nomes como Hayden White e Georges Duby. O conceito de autoficção, desse modo, traz 

consigo uma discussão que questiona os pactos propostos por Lejeune como definidores da 

constelação autobiográfica e a própria existência da autobiografia como gênero possível, 

resgatando e transformando completamente as discussões sobre o lugar ocupado pelo autor 

na literatura e até mesmo sobre o lugar do sujeito na contemporaneidade. A tese que 

defendo aqui é que a construção de um relato autoficcional só é possível sob fatores muito 

específicos, intimamente ligados com a performance e com a criação de um novo espaço 

biográfico, muito mais amplo do que aquele que propõe Lejeune. Dessa forma, a história de 

vida é fragmentada e desconstruída, cabendo à escrita o papel de reconstruí-la. Essa 

reconstrução, no entanto, diferentemente da reconstrução que sem sombra de dúvida está 

na base dos textos autobiográficos tradicionais, acontece a partir do uso de diferentes meios 

e tecnologias, o que resulta no cruzamento de várias versões que produz diversas dúvidas, 

mas nenhuma certeza.   

 Em seguida, saio um pouco do campo e das discussões em torno da escrita de si e 

entro na discussão acerca da estética suja dos textos de Gutiérrez.  Comumente associado à 

estética do lixo e a adjetivos como pornográfico, violento, politicamente incorreto e 

machista, o realismo sujo foi um estilo literário surgido nos Estados Unidos durante os anos 
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60 e que é usado por Gutiérrez como marca estilística central de seus textos. No entanto, 

considero que muito além de uma escolha estética, o trabalho com a abjeção e a provocação 

do nojo faz parte e é fundamental dentro desse processo de construção da identidade que se 

propõe o autor ao escrever a sua saga. Em um dos primeiros contos da sua trilogia, Pedro 

Juan afirma que para continuar sobrevivendo com algum nível de sanidade só lhe resta 

endurecer, render-se completamente ao cinismo e abolir toda ética. A agressividade dos 

textos que analisamos aqui, sob esse ponto de vista, é somente mais um recurso nessa 

jornada existencial que propõe Gutiérrez. Lidar com o cotidiano e com os sentimentos com o 

ponto de vista mais direto e duro possível, enxergar a realidade com a toda a crueldade que 

lhe é inerente, dar aos instintos à importância que eles merecem, animalizar suas relações. 

Essas são algumas das estratégias utilizadas pelo narrador para o seu projeto de abraçar tudo 

aquilo que a sociedade geralmente despreza. Por outro lado, o uso da estética do realismo 

sujo também pode ser visto como um projeto político, mesmo que o desinteresse político ou 

a incorporação de uma postura simplesmente apolítica ocupe um lugar central dentro do 

campo temático desenvolvido por Gutiérrez. O nojo, no entanto, mantem a ordem social 

vigente e o seu escancaramento acaba questionando essa ordem. Nesse sentido, o próprio 

termo política precisa ser repensado, particularmente a partir da proposta de Jacques 

Rancière, que coloca a política como forma de produção de subjetividade, uma maneira de 

romper a configuração sensível do mundo. 

 Por fim, encerro o meu estudo com uma análise acerca das representações do espaço 

urbano dentro do ciclo do centro de Havana. Como já sugerido pela denominação que 

agrupa os quatro livros objetos deste trabalho, a capital cubana e os seus espaços são de 

fundamental importância dentro da construção narrativa. Pedro Juan estabelece uma relação 

única com os bairros, ruelas, bares e construções de Havana, modificando suas funções 

preestabelecidas e os recheando com relações afetivas. Sua escrita, desse modo, caminha em 

direção à construção de uma cidade subjetiva, onde as rotas seguidas se relacionam 

diretamente com os estados de ânimo, com as vontades e com a vida do narrador. Enquanto 

Pedro Juan perambula, se transformando em uma espécie de anti-flâneur, seus caminhos e 

suas interações com o espaço acabam se inscrevendo também no seu corpo, através de 

cicatrizes e tatuagens que formam um mapa subjetivo de Havana e seus arredores. À medida 

que amadurece, que envelhece e começa a perceber que o seu projeto de embrutecimento 
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talvez não seja a forma de vida ideal, que talvez não seja possível se afastar de toda reflexão 

e toda ética, o protagonista se afasta também da cidade que descreve na sua trilogia, se 

dirigindo cada vez mais para seus bairros paralelos, para o campo, para áreas onde o caos se 

apresenta de forma um pouco menos acentuada. O ciclo de Havana, dessa forma, é fechado 

justamente com o afastamento progressivo dessa mesma Havana.  
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um 
“¿Por qué dolerán así? ¿Duelen al regresar? ¿O será tal vez que sanan sólo 
cuando regresan, y uno comprende entonces que llevaban doliendo hacía 
mucho, los recuerdos? Sé que viajamos en su interior. Somos sus pasajeros. 
Cuento con una carta y una memoria asustada. (…) La memoria asustada es 
la mía, aunque no me pertenece sólo a mí. Su miedo es el de siempre: el de 
desaparecer antes de haber hablado.”  
(Una Vez Argentina, Andres Neuman) 

 

Escritas do eu: arqueologia 

Ricardo Píglia em uma das narrativas que constituem o romance A Cidade Ausente 

(2003) descreve uma ilha onde a linguagem se transforma completamente ao longo de 

intervalos imprevisíveis de tempo. Não se trata, como é de se esperar, de pequenas 

mudanças, de atualizações ou de palavras que caem em uso ou desuso: nesse pequeno 

pedaço de terra perdido no mar, um idioma completamente novo passa a ser usado de 

tempos em tempos, em um ciclo descontínuo e imprevisível, que pode variar entre dias, 

meses e anos. A cada novo ciclo, todas as pessoas passam a falar e a compreender 

imediatamente a nova língua, esquecendo completamente a anterior. O processo acontece 

de forma natural, sem nenhum conflito e, por isso, a própria percepção do fenômeno só é 

possível através do olhar de um estrangeiro. A instabilidade linguística à qual a ilha está 

submetida define por completo a vida ali. No cotidiano, são criadas pequenas confusões e 

mal-entendidos: cartas chegam com símbolos que não podem mais ser compreendidos, 

grandes poetas se perdem e as relações humanas mudam, pois é possível que o amor que 

existia em uma língua se transforme em ódio numa outra. Também a arquitetura é 

influenciada, tornando inútil a nomeação de ruas e praças e fazendo os prédios serem 

habitados por fantasmas das imagens e vozes perdidas de idiomas completamente 

esquecidos, por antigos significantes que já não fazem mais sentido, não comunicam nada.  

Dentro dessa mutação eterna nenhum relato é possível, não há saudade, não há 

lamentos e o próprio conceito de verdade só pode ser pensado através da rapidez e da 

efemeridade. Na ilha, por o tempo passar sem narração, nenhuma memória é construída e a 

vida é baseada na esperança que a linguagem finalmente encontre sua forma definitiva e 
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permita que o próprio mundo assuma também a forma a que está destinado. Mas também 

se espera que as pessoas assumam as suas formas e possam finalmente se compreender. A 

linguagem aparece como uma promessa de felicidade, como uma utopia inalcançável.  A 

imagem construída por Píglia mostra que somente a narração poderia libertar a vida 

cotidiana do aspecto mudo a que esteve condenado por anos, conferindo-lhe significado e 

dando-lhe razão de existir, através da possibilidade de ser recontada e relembrada em 

tempos que ainda estão por vir.  

Ao primeiro olhar, a história da ilha nos mostra como a ausência de memória afeta a 

vida em sociedade, como a coletividade e a história geral são afetadas. Entretanto, a alegoria 

proposta por Píglia vai mais longe e prova que, além de peça fundamental para a construção 

da memória social, o compartilhamento da experiência através do relato está também na 

base da formação de cada pessoa, da constituição da subjetividade, possível somente a partir 

do autoconhecimento. Assim, como argumenta Foucault (2004) através da elaboração de um 

estudo arqueológico, muito além de constituir um registro da vida cotidiana, a escrita de si é 

fundamental na própria construção da noção de indivíduo. Como afirma José Amícola, a 

narração não é mais apenas um recurso literário, mas uma experiência cognitiva, ou seja, a 

instância de narrar é por si só forjadora de identidade e a própria vida nada mais é que uma 

espécie de construção narrativa (2007: 25-26). Desse modo, a metáfora criada por Píglia 

aponta também que uma ilha condenada à impossibilidade de narração não está condenada 

apenas à ausência de um registro histórico e de uma rememoração coletiva, mas está fadada 

a ser habitada por indivíduos partidos, impossibilitados de se construir com base em um 

passado compartilhado, de uma genealogia, e consequentemente incapazes de se inventar 

em projeções e sonhos de futuro.  

A linha argumentativa proposta por Foucault tem início na antiguidade clássica, onde 

a vida pública e a vida privada, que se misturaram durante toda a antiguidade clássica1, 

                                                 
1
  Segundo Bahktin (1993), dentro do mundo clássico não existia a noção que possuímos hoje de privacidade e 

o viver era sempre em função dos outros. A ideia da existência de pensamentos íntimos retratados não existia 

e as características internas existiam somente como representações de sua conduta social. Dessa maneira, as 

vidas eram contadas através da fragmentação da narração de acontecimentos significativos que serviam, 

sobretudo, para confirmar os presságios bons sobre o sujeito retratado. Se escrevia sempre para um público 

leitor previamente definido e que estava acostumado ao modelo e ao conteúdo usados. A introspecção, 

segundo o filósofo russo, surge junto com a consciência da morte, da fragilidade da matéria e é encontrada 

pela primeira vez na forma de cartas, solilóquios e consolações, que representam o gérmen da imagem do 

homem solitário em busca de uma verdade maior.  
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começam a se separar e assim surge a reflexão solitária e de autoanálise. Neste contexto, o 

eu não era visto apenas como um tema sobre o qual se deveria dissertar, mas a própria 

escrita tinha papel fundamental e devia ser vista como um exercício a ser praticado 

diariamente, parte de um processo da formação de si. Foucault aponta ainda que As 

Confissões de Santo Agostinho, reconhecidas como o marco fundador das autobiografias 

espirituais tão comuns nas origens do cristianismo, são descendentes diretas de uma 

tradição que tinha como parte da purificação a apresentação a Deus de um balanço com 

todos os pensamentos e ações, balanço esse só possível através das letras. Nas origens da 

literatura católica antiga, a escrita de si aparece como companhia nos processos ascéticos 

onde os monges aprendiam as artes do viver e da purificação. O escrever, nesse ponto, era 

indissociável do exame de consciência e constituía um auxílio no afastamento do pecado pela 

construção e articulação do pensamento sobre si mesmo. Dessa forma, os discursos 

recebidos e reconhecidos como verdadeiros eram transformados em ação e a escrita 

ocupava a posição de “operadora da transformação da verdade em ethos” (Foucault, 2004: 

149).  Assim, a anotação pessoal das ações e pensamentos funcionava como uma força 

autocoerciva, pois quem escreve sobre os movimentos da alma, passa a conhecer-se e, ao 

conhecer-se, passa a ter vergonha de si e arma-se contra o pecado. 

Um pouco mais à frente, durante o primeiro e o segundo séculos da era cristã, a 

escrita em primeira pessoa assume duas formas principais: a hupomnêmata e a 

correspondência. Constituídas de fragmentos de pensamentos alheios (citações, fragmentos 

de obras, exemplos, ações testemunhadas ou narradas, reflexões, argumentos, etc), as 

hupomnêmatas não constituem uma narrativa do eu, mas se apresentam como pequenos 

tesouros acumulados para releitura e meditação, ganhando o aspecto de um livro da vida ou 

de conduta. Contrariando a lógica de revelar o oculto que rege a escrita dos diários, essas 

anotações funcionavam justamente através do oposto: a construção e consequente 

exposição de uma memória passiva ou memória-arquivo e consequente construção da 

subjetividade pela apropriação e repetição do que já foi dito: “a escrita transforma a coisa 

vista ou ouvida em forças e em sangue. Ela se torna nos próprios escritos um princípio de 

ação racional” (Foucault, 2004: 152). É a criação e o fortalecimento da identidade através da 

cópia, do processo que torna íntimo o pensamento alheio, a formação de uma imagem de si 

tão adequada e acabada quanto possível.   
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A correspondência, apesar ser destinada a outra pessoa, dá lugar também ao 

exercício pessoal daquele que escreve, pois a carta, pelo gesto mesmo da escrita, age sobre 

aquele que a envia, como age, pela leitura e pela releitura, sobre aquele que a recebe. Ela é, 

assim, ao mesmo tempo, um olhar que se lança ao destinatário e uma maneira de se dar ao 

seu olhar. É através da carta que o escritor se torna presente, aconselha, se oferece ao olhar 

do outro. Foucault coloca que as cartas de Sêneca, por exemplo, evocam que sempre se 

precisa da ajuda do outro na elaboração sobre si mesmo. Dessa maneira, a carta se 

articularia também com a prática do exame de consciência. Foucault resume da seguinte 

maneira as diferenças que podem ser encontradas entre os três tipos de textos analisados: 

"No caso da hupomnêmata tratava-se de constituir a si mesmo como objeto 
de ação racional pela apropriação, unificação e subjetivação de um dito já 
fragmentário e escolhido. No caso da anotação monástica das experiências 
espirituais, tratar-se-á de desalojar do interior da alma os movimentos mais 
escondidos de forma a poder deles se libertar. No caso do relato epistolar 
de si mesmo [as correspondências], trata-se de fazer coincidir o olhar do 
outro e aquele que se lança sobre si mesmo ao comparar suas ações 
cotidianas com as regras de uma técnica de vida" 
(Foucault, 2004: 162)  

 

 Entretanto, todas essas práticas de escrita estão relacionadas com a descoberta do 

estado de solidão, ao abrigo do secreto, à leitura silenciosa, à meditação. Essa descoberta de 

um eu solitário é ainda mais evidente quando se analisa As Confissões de Santo Agostinho, 

texto que data do final do século V. Apesar de sua preocupação residir menos na descoberta 

e exploração de uma singularidade da vida terrena do que na virtude piedosa da 

comunidade, esse texto é o antecedente mais claro de nossos textos autobiográficos 

contemporâneos. O foco da narração de Santo Agostinho é o caminho de sua conversão, os 

percalços e desafios da transformação da vida pagã em vida santa e de sua aproximação a 

Deus e à igreja católica. A narração da vida, dessa forma, é orientada ao argumento e à 

demonstração da verdade divina frente à dúvida, à ambiguidade e às impressões efêmeras 

da vida humana. O texto do teólogo da Idade Média, dessa maneira, acaba se constituindo 

também como uma autobiografia compartilhada, a história de vida de todo cristão. No 

entanto, como ressalta Leonor Arfuch (2010), As Confissões não só registram o caminho da 

conversão como enorme coerência como também buscam converter os leitores, através da 

exaltação da vida interior, é um texto que busca convencer, através do uso de inúmeros 

artifícios retóricos.  
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 Apesar das diferenças, considero que um aspecto muito importante une todos esses 

exemplos analisados por Foucault  e o texto escrito por Santo Agostinho: a origem da escrita 

do eu como performadora da noção de indivíduo, como parte fundamental da construção da 

identidade. É o nascimento da ideia de que dizer a verdade sobre si mesmo é crucial para a 

relação do sujeito consigo mesmo, pensamento presente nas bases da autobiografia 

moderna inaugurada com um segundo texto confessional, As Confissões, de Jean-Jacques 

Rousseau, escrita no final do século XVIII. Pode-se dizer, portanto, que o gênero 

autobiográfico aparece paralelamente ao surgimento da individualidade moderna, possível 

através do pensamento humanista proposto pelo iluminismo e consequente criação da 

declaração dos direitos humanos. Marca também a ascensão da burguesia que acaba por 

desestabilizar os antigos papéis sociais que eram fixos e pré-definidos dentro da sociedade 

medieval e com isso acaba por abalar também a firmeza das identidades estabelecidas 

através do cumprimento de rígidos papéis sociais. Como classe já estabelecida 

economicamente, a burguesia começa a ver a necessidade de se afirmar não só política, mas 

também ideologicamente e de conquistar o seu lugar de honra também dentro das 

estruturas de pensamento.  

 Dessa maneira, Rousseau começa a contar a história da sua vida expondo as razões 

que a faria relevante, já que o protagonista dos acontecimentos narrados não é um nobre, 

como Montaigne, ou uma figura de grande importância no clero, como Santo Agostinho. Em 

sua análise sobre o texto do filósofo suíço, José Amícola (2007) coloca que o interesse pelo 

texto é despertado através da promessa deste de se constituir em um relato da vida de um 

homem comum, da possibilidade de tornar especial e única a vida humana independente do 

lugar que se ocupa na vida social. Somente a partir de seu local no terceiro estado, ou seja, 

por não ser bispo ou nobre, Rousseau poderia oferecer uma visão do homem que tenha 

validez universal: por não possuir nada, estaria apto a falar de tudo. Através do 

desnudamento de sua alma, da promessa de sinceridade total na revelação dos seus 

sentimentos, Jean-Jacques busca revelar os caminhos que o levaram até onde se encontra, 

os esforços empreendidos e os frutos colhidos. É a promessa da restituição de valor ao 

homem comum, impossível dentro do rígido sistema medieval e tão almejada pela burguesia 

ascendente. Ao mesmo tempo, a ênfase dada ao lugar dos sentimentos (“quem sou? Sinto 

meu coração”) é o início da luta contra o racionalismo cartesiano, a afirmação de que a 
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transparência da alma era uma construção a ser almejada. 

Nesse sentido, a forma autobiográfica inaugurada com As Confissões se aproxima da 

forma romanesca de grande sucesso surgida na mesma época, o romance de formação. Os 

dois textos são marcados pela ideia da vida como um devir, como um destino grandioso a ser 

realizado em algum momento futuro e que pode servir de exemplo de realização pessoal ou 

superação de obstáculos para os demais. Todos os acontecimentos narrados conduzem o 

personagem em linha reta até esse momento de transformação, onde tudo se torna 

grandioso e a necessidade de narração é impulsionada ou justificada por essa grande 

intervenção, que acaba por dar sentido também à própria existência. O núcleo do narrável, 

portanto, é a experiência ou as ações que levaram à transformação, “a reevocação do 

passado constitui-se a partir de uma dupla cisão, que concerne, simultaneamente, ao tempo 

e à identidade: é porque o eu reevocado é diverso do eu atual que este pode afirmar-se em 

todas as suas prerrogativas.” (Miranda, 1992, p. 31). Desse processo, as ideologias burguesas 

de individualidade saem sempre reforçadas, assim como a própria noção de indivíduo.  

 A escrita de si na América Latina 

Analisando o contexto das escritas em primeira pessoa dentro da literatura latino-

americana, podemos encontrar os antecedentes também dentro dos mosteiros, embora que 

já na segunda metade do século XVIII. Essencialmente feminina, a escrita nesse caso não 

nascia da explosão de um talento literário ou de uma vontade individual de contar a vida, 

mas acontecia a partir de uma imposição realizada pelos confessores e deveria se enquadrar 

dentro de uma série de regras e convenções.  Entretanto, essas narrações produzidas em 

clausura muito têm em comum com as escritas em liberdade, ou seja, ambas são 

caracterizadas por “uma vocação, imposta ou buscada, de expor a história da própria vida, e 

um desejo, sempre explícito, de singularizar uma trajetória que, por um motivo ou por 

vários, é considerada digna de ser registrada” (Cordiviola, 2010: 130).  

Dentro da literatura moderna em primeira pessoa, ou da autobiografia como gênero 

já consolidado, Diana Klinger (2006) assinala a existência de dois grandes momentos. Aqui as 

duas fases analisadas por Klinger serão encaradas como momentos de ruptura, ou pontos 

que estabelecem novas direções e são interessantes para entender o contexto em que se 
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inserem os textos que serão analisados neste trabalho. O primeiro momento analisado pela 

autora se inscreve entre o final do século XIX e começo do século XX e está fortemente ligado 

à formação de uma identidade nacional, processo necessário por se tratar dos anos que 

sucederam à conquista da independência pela maioria dos países latino-americanos. A 

literatura autobiográfica de então remetia sempre a figuras públicas importantes e foi de 

fundamental importância na construção do conceito de nação. Nelas era impossível discernir 

o individual do coletivo. As trajetórias de vida ilustravam as sagas de um povo que nascia, o 

eu era definido através de fatores como família e linhagem e exaltavam os valores defendidos 

pela nova nação, os méritos de uma sociedade que surgia e precisava se emancipar não só 

política, mas também culturalmente. Nos relatos dessa época, portanto, a peripécia 

individual aparece sempre no quadro maior da engrenagem histórica.  

É importante ressaltar, no entanto, que a forte relação entre literatura e construção 

da identidade nacional não é um fenômeno tipicamente latino-americano e não está 

circunscrito aos textos autobiográficos. Apesar de extremamente difundida (especialmente 

no período analisado), a ideia de nação como uma identidade compartilhada naturalmente 

através de uma língua única, de semelhanças culturais ou até mesmo de fatores biológicos é 

uma falácia. Ao contrário, só se pode pensar o nacional como fruto de um contexto histórico 

e político, como uma comunidade imaginada2, inventada em grande parte pelos seus poetas: 

“As literaturas nacionais são ao mesmo tempo produtos e constituintes 
parciais da nação e de seu sentido coletivo de identidade nacional. Assim, 
cada literatura nacional irá constituir-se à diferença de outra ou outras, 
consolidando-se num cânone cuja base histórica é o nacionalismo e cuja 
principal preocupação é a sua singularidade.” 
(Coutinho: 2003, 60) 
 

É talvez dentro da literatura Argentina que se encontram os casos mais interessantes 

a serem citados para ilustrar a produção desse momento: as memórias do General Paz, os 

diários de Mansilla e a famosas autobiografias de Sarmiento (Mi Defensa, 1843, e Recuerdos 

de Provincia, 1850), onde encontramos o exemplo mais claro da confluência da autobiografia 

com a formação de uma identidade nacional. Apesar de ter escrito os dois textos antes de 

                                                 
2
  Originalmente publicado em 1983, Comunidades Imaginadas do cientista político Benedict Anderson reluta 

a ideia de nação como um conceito inerente e estabelece que a sua formação nada mais é que uma ligação 

simbólica entre pessoas que não na maior parte das vezes não possuem a menor semelhança entre si. Dentro 

dessa linha argumentativa, essas comunidades imaginadas só existiram através de uma construção cultural 

(não necessariamente política ou coercitiva). 
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ocupar qualquer cargo político, o autor deixa claro desde o começo de seus relatos que se 

trata das memórias de um homem destinado a ser o presidente da Argentina. O texto 

funciona como uma espécie de pré-candidatura, onde cada evento narrado e cada 

acontecimento de sua vida são peças fundamentais para a sua vida pública futura e estão 

entrelaçados com o próprio destino da nação. Assim, ao descrever suas brincadeiras infantis, 

o que ganha destaque é o seu papel de líder junto às outras crianças, a sua criatividade sem 

limites no trato com a argila, a sua perseverança, ou seja, como as características que o 

fazem uma liderança política progressista se manifestaram desde cedo, mesmo que em 

brincadeiras, confirmando que as mesmas fazem parte da sua essência. Ao colocar a sua vida 

como justificativa para sua atuação pública, Sarmiento acaba por assassinar a sua vida 

privada pela construção de seu país, como afirma José Amícola: 

 

“Al levantar un epitafio para la propia vida privada se coloca la piedra 
fundamental de la Nación (…) En este sentido, el texto de Sarmiento, como 
muchos otros textos fundacionales de la literatura argentina, conforma 
paradigmáticamente, en palabras de Nicolás Rosa, la ‘literatura nacional’ 
como sistema nacional y estatal, que aparece atravesada por dos 
subsistemas principales que serían, por un lado, la coordinada formada por 
‘géneros, obras y autores’ y, por otro, la de ‘regiones, provincias y zonas’”. 

(Amícola, 2007: 109) 

 

Em outras palavras, por estarem intimamente relacionados com a formação da 

identidade nacional e da própria nação, os textos autobiográficos fundem as esferas do que é 

privado e do que é público. Sarmiento, dessa maneira, ao mesmo tempo em que contava a 

história de sua vida, propunha um novo programa político que buscava promover a literatura 

e organizar a vida intelectual latino-americana, se colocando como a esperança da nação, 

como a única possibilidade de luta contra o atraso que dominava o país na figura do general 

Rosas. Através do exemplo argentino, pode-se dizer, portanto, que os protagonistas dos 

relatos que caracterizam esse primeiro momento aproximam a sua imagem sempre à 

imagem de heróis, de grandes figuras capazes de representar a pátria e de servirem de 

exemplo ao resto da população. Dentro do segundo momento analisado por Klinger, os anos 

de redemocratização depois das ditaduras no final dos anos 70 e começo da década de 80, 

há uma grande inversão e mudam as figuras que estão no centro dos relatos, “pois a 

memória não é mais dispositivo a serviço da conservação dos valores de classe, mas pelo 

contrário, funciona como testemunho e legado de uma geração que precisamente teve um 
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projeto de mudança de vida” (Klinger, 2006: 23). O foco passa a estar em pessoas comuns 

que sofreram durante os anos ditatoriais e em suas experiências pessoais. Dessa maneira, no 

lugar da construção de uma identidade nacional, se almeja a formação de um testemunho 

geracional.  

Esse momento, essencialmente testemunhal, é analisado em profundidade pela 

argentina Beatriz Sarlo no livro Tempo Passado – cultura da memória e guinada subjetiva 

(2007). Segundo Sarlo, as experiências dos jovens políticos e exilados e de seus descendentes 

aparecem em forma de romances-reportagem ou romances-depoimento e, juntos, 

reivindicam uma nova dimensão subjetiva, operada através das tentativas de se reconstruir a 

vida e a verdade através da experiência de pessoas comuns na reconstrução dos sombrios 

anos de ditadura, em uma produção literária marcada pela experiência do trauma. Antes de 

entrar na análise empreendida pela intelectual argentina, entretanto, se faz necessário 

deixar claro o que entendemos por experiência de trauma e como essa conceituação exerce 

grande influência sobre os modelos de relatos em primeira pessoa analisados no estudo 

realizado por Sarlo. 

 Em seu ensaio sobre Nikolai Leskov, Walter Benjamin (2007) nos leva até o final da 

primeira guerra mundial e situa ali a perda do sentindo da experiência, o momento onde a 

narração se separa do corpo. Essa ruptura, segundo Benjamin, foi causada pelo horror da 

guerra que fez com que os homens voltassem mudos dos campos de batalha, 

impossibilitados de compartilhar suas vivências nas trincheiras, incapazes de alcançar 

qualquer nível de compreensão dos fatos presenciados: pela primeira vez, os fatos vividos 

eram fortes demais para o corpo humano. Benjamin observa que, do passado da guerra, só 

as nuvens foram conservadas, todo o resto foi destroçado pela chegada de um horror 

imprevisível, que desorientou os homens, tornando-os incapazes de se mover e de 

reconhecer o mundo onde viviam. Leskov foi, portanto, o último dos narradores, o último 

representante de um costume milenar de se transmitir histórias, do apego à experiência que 

passa de boca em boca, que é sempre coletiva e só se materializa através da narração. A 

época de Leskov, portanto, era o tempo em que o que se narrava era o que se vivia, o tempo 

em que o sentido era pleno, evidenciado pelo total entendimento entre aquele que narra e 

aquele que escuta: o eu presente em cada história contada era sempre um eu coletivo, 

compartilhado.  
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 O que Benjamin evidencia com as suas reflexões e que Sarlo retoma no primeiro 

capítulo de seu livro é que somente a linguagem é capaz de libertar o aspecto mudo da 

experiência e por isso ela não existe sem a narração, estando a sua existência dependente da 

capacidade de compreensão e posterior comunicação (compartilhamento). A noção 

benjaminiana, portanto, afasta-se do senso comum que coloca a experiência como um 

atributo inerente aos seres humanos, ligado direta e subjetivamente à realidade, sem 

nenhum tipo de mediação, ou seja, pequenas partes independentes da vida. O texto de 

Benjamin é fundamental para entender, como aponta Ernst van Alphen (1999) ao analisar 

artigo de Joan W. Scott, a definição da experiência através discurso, o que significa dizer que 

esta passa a ser uma construção que só existe dentro dos indivíduos. O que é importante 

para a conceituação da experiência, portanto, não é mais os eventos factuais vividos, mas os 

mecanismos usados para o seu entendimento e expressão, ou seja, a maneira pela qual eles 

são pensados pelo indivíduo e compartilhados com a sociedade. 

 É através dessa linha argumentativa que o autor define os eventos traumáticos como 

a experiência falha por excelência, a impossibilidade de colocá-los em forma de discurso e 

assim experienciá-los verdadeiramente. Assim, a situação traumática, como a gerada pelas 

ditaduras, existe dentro de um paradoxo: a superação do luto carrega consigo um imperativo 

que demanda uma narração, mas vem sempre acompanhada da percepção angustiante de 

que a linguagem não é suficiente para expressar completamente o que foi vivenciado. O 

desafio, dentro das narrativas de trauma, residiria justamente no contorno desse paradoxo 

através da busca por alternativas que minem a bruta e crua facticidade da experiência em 

uma cadeia significante que, ao mesmo tempo em que é fiel aos acontecimentos, expresse 

ao menos minimamente a vivência subjetiva, sem desaguar em uma metáfora que não 

comunique nada para o resto da sociedade.  

É neste contexto que estão inseridos os textos analisados por Sarlo e que, segundo a 

autora, acabam por caracterizar uma grande guinada subjetiva, ou uma “reconstituição da 

textura da vida e da verdade abrigada na rememoração da experiência, a revalorização da 

primeira pessoa como ponto de vista, a reivindicação de uma nova dimensão subjetiva” 

(2007: 18). Entra em cena, consequentemente, o sujeito comum, que segue um itinerário 

social usual e que tem, pela primeira vez, suas negociações e transgressões tidas como 

importantes e fundamentais para a análise social e histórica. Impulsionado pela utopia de 
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não esquecer nada, o testemunho assume a função de resgatar os laços sociais perdidos 

durante o período ditatorial e a sua verdade tem certificação garantida através do sofrimento 

daquele que conta. O testemunho, dessa maneira, acaba por assumir a função de resgatar os 

laços sociais perdidos durante o período ditatorial. É uma luta contra o cancelamento do 

passado proposto pelos militares, o resgate da história no detalhe para provar que o passado 

não deve nunca ser visto como obsoleto, mas sim como elemento importante na 

constituição do presente. A memória aparece, então, como a figura do quadro de Klee 

explorada por Benjamin (2007), o Angelus Novus: sempre empurrado para frente pelo 

progresso, mas com o olhar fixo nas ruínas do que conhece como passado. Se o anjo não 

pode deter-se onde está, através de seu olhar torno, pode descrever o que vê e assim 

impedir que a catástrofe que está logo atrás passe despercebida:  

“A literatura pós-ditatorial testemunharia, então, essa vontade de 
reminiscência, chamando a atenção do presente a tudo o que não se 
realizou no passado, recordando ao presente sua condição de produto de 
uma catástrofe anterior, do passado entendido como catástrofe.” 
(Miranda, 1992: 237) 
 

Em outras palavras, é a busca pela reelaboração simbólica do passado que convive 

lado a lado com a procura pelo seu lugar dentro da nova organização social. Entretanto, 

apesar de seus protagonistas não pertencerem à vida política e o foco ter sido deslocado 

para a memória pessoal e o drama familiar, dentro dos relatos testemunhais ainda existe a 

presença muito forte da memória política. A procura da identidade pessoal, que foi 

ameaçada pela violência das épocas de ditadura, passa pela recuperação dessa memória. É 

produzida, então, uma inversão em relação aos textos autobiográficos produzidos no 

primeiro momento analisado: a memória deixa de ser apenas um dispositivo a serviço da 

conservação ou estabelecimento dos valores de uma classe em formação e passa a funcionar 

como testemunho e legado de uma geração que tem como projeto de vida uma 

transformação profunda, uma mudança de valores, uma verdadeira revolução. Contudo, os 

dois momentos têm em comum um forte caráter político e coletivo (dentro da literatura 

testemunhal, a visibilidade do pessoal não ocupa mais apenas o lugar de intimidade, mas 

aparece como uma manifestação pública), além de serem marcados pela presença de uma 

“grande história” como fator de interesse: na literatura do século XIX temos a constituição de 

uma nação, nos testemunhos das décadas de 70 e 80 a reconstrução de uma cidadania 

perdida, a luta pela memória daqueles que sofreram. Os textos a serem analisados neste 
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trabalho representam, dessa maneira, uma terceira grande quebra, ainda mais radical, por 

romperem com as características em comum dos dois grandes momentos citados por Klinger 

e por questionarem os próprios parâmetros que regeram a escrita em primeira pessoa. 

A sinceridade posta em cheque 

A sinceridade, apesar de ocupar diferentes lugares ao longo da história da escrita de 

si, sempre esteve no centro da sua produção e do seu consumo. Dentro dos textos católicos 

analisados por Foucault, dizer a verdade era a única possibilidade e uma busca constante. A 

Deus não se podia enganar e se afastar do verdadeiro era apenas falhar na busca do 

autoconhecimento. Rousseau, ao inaugurar a autobiografia moderna, discute abertamente a 

importância de tornar a alma transparente e a promessa de uma sinceridade absoluta passa 

a ser o maior atrativo de seus textos. A vida de um homem comum passa a ser interessante a 

todos somente quando podemos nos inspirar nela para melhorarmos a nossa própria vida. 

Para que ocorra essa identificação, ele precisa ser completamente sincero no que diz. Nos 

dois momentos analisados por Klinger a sinceridade também é prometida, primeiro, como a 

verdade de uma nação, depois como a verdade presente no sofrimento daqueles que 

tiveram que se esconder e calar durante os anos de ditadura. Portanto, a relação entre vida e 

obra, fundamental para a existência de um texto autobiográfico, só existe a partir dessa 

promessa de sinceridade que faz coincidir o eu enquanto sujeito e este mesmo eu enquanto 

objeto de representação.  

Em seu longo e famoso ensaio que confere novos rumos ao estudo sobre os textos 

em primeira pessoa, Philippe Lejeune (2008) propõe que o que distinguiria as autobiografias 

do campo da ficção seria apenas um contrato firmado entre o leitor e o autor e não o 

conteúdo do texto, a sua forma ou a relação entre os acontecimentos narrados e os 

acontecimentos vividos pelo escritor. Em outras palavras, o que Lejeune afirma é que não 

existe nenhuma propriedade textual, sintática ou semântica que separe os textos 

autobiográficos dos textos ficcionais além de uma promessa daquele que escreve de dizer a 

verdade sobre a sua vida. O pacto firmado com o leitor muda o estatuto do texto e tem 

influência direta no tipo de leitura que será praticada. Dessa maneira, a partir de indicadores 

presentes na publicação do texto, pode se fazer um acordo ficcional ou referencial. Dentro da 

leitura resultante do pacto biográfico estão inseridos todos os elementos que se 
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circunscrevem diretamente no universo que pertence ao autor, ou seja, experiências, 

memórias, autorretratos, testemunhos, divagações sobre sua própria escrita, e estas teriam 

necessariamente um elo com a realidade e estariam sujeitos à verificação. Ao assumir esse 

tipo de contrato, o leitor recoloca as suas expectativas e parte do pressuposto que toda a 

narrativa é verdade, realmente aconteceu e está diretamente ligada ao autor. Por outro lado, 

dentro do pacto romanesco esse tipo de leitura não existe e o leitor tem em mente que o 

narrador em primeira pessoa não está ligado ao autor, que as histórias não têm compromisso 

com a realidade.  

Como resultado da oposição de diferentes textos, Lejeune chega a uma estrita 

definição do que seria a autobiografia: “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa 

real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a 

história de sua personalidade” (2008: 14). Dentro da escrita autobiográfica, ainda segundo o 

pensador francês, não haveria espaço para graus, em um claro jogo de tudo ou nada onde a 

principal regra está na identidade compartilhada entre autor, narrador e personagem 

principal.  O pacto autobiográfico, portanto, seria simplesmente a afirmação dessa 

identidade que remete, em última instância, ao nome do autor escrito na capa do livro e ao 

seu compromisso com a sinceridade acerca dos fatos narrados. Dentro dos textos analisados 

até então, esse pensamento é de fácil exemplificação e aparece de maneira muito clara em 

todos os exemplos dados, mesmo que estes possuam marcantes diferenças. Entretanto, os 

textos produzidos por Pedro Juan Gutiérrez e analisados dentro deste trabalho representam 

um corte, contradizendo a teoria levantada por Lejeune.  

Protagonizados pelo narrador-personagem Pedro Juan, os quatros livros que 

compõem o ciclo de Havana (Trilogía sucia de la Habana, 1998, Animal Tropical, 2001, El 

insaciable hombre araña, 2002, e Carne de Perro, 2003) acompanham o cotidiano de um 

homem endurecido (e quase sempre bêbado) em um país em crise. Os dias sem grandes 

acontecimentos são narrados em primeira pessoa e mostram uma rotina decadente, 

alimentada de pequenas migalhas de cultura pop, regada a rum e passada entre a sujeira das 

ruas e a imundície dos lençóis, onde a luta diária por sobrevivência caminha junto com a 

procura por sexo, álcool e drogas. Publicados protegidos atrás do rótulo que caracterizam os 

livros de ficção, os relatos de Gutiérrez são marcados pelo seu caráter confessional e a forma 

que se aproxima da dos diários íntimos. O caráter ficcional, portanto, é inevitavelmente 
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questionado, sobretudo em entrevistas onde o autor deixa claro que o que escreveu não 

pode ser separado do que viveu:  

 

“Después de publicar Trilogía sucia por primera vez en octubre de 1998, casi 
me arrepentí. Cuando ya la vi impresa en la oficina de mi agente en Madrid, 
me emocioné muchísimo porque era un pedazo de mi vida. Y me fui para 
donde yo me estaba hospedando y empecé a revisarlo y me di cuenta de 
que el 85%, quizás el 90%, de lo que está escrito en Trilogía es totalmente 
autobiográfico, crudamente y excesivamente autobiográfico. A veces pienso 
que me desnudé demasiado delante del público, hice un strip-tease 
demasiado prolongado. Trilogía es un libro de catarsis que yo escribo entre 
el 94 y el 97, en un momento en que yo estoy saliendo de un divorcio muy 
traumático en que tuve que separarme de mis dos hijos, con el país y todo 
un proyecto político en crisis. (...) Mi vida estaba hecha un desastre, 
económica y moralmente un desastre total. (...) Cuando yo empiezo a 
escribir la Trilogía necesitaba una catarsis y por eso esos cuentos son tan 
duros. Escribí con mucho rencor, con mucha furia dentro de mí. Son cuentos 
muy furiosos. Yo escribí la Trilogía como una terapia para mí. Yo tenía que 
sacarme todos aquellos demonios que estaban dentro de mí porque yo no 
podía más.” 

    (Gutierrez: 2001)            

Através dessa resposta dada por Gutiérrez a um entrevistador americano, fica claro 

que o ciclo de Havana é basicamente uma série autobiográfica. Entretanto, é ficção. Uma 

ficção onde a identidade coincide entre autor, personagem e narrador, o que representa um 

grande paradoxo para o pensamento de Lejeune. Contudo, antes mesmo de mudar o tipo de 

leitura que será exercido e colocar em cheque a teoria do pensador francês, a presença do 

ficcional coloca em cheque o próprio conceito de real, da exposição da realidade através da 

escrita. Não seria todo contar de si ficcionalizante? Existe algum relato que pode se dizer 

livre da ficcionalização? Pode-se dizer que a presença da ficção, dentro da saga 

autobiográfica de Gutiérrez, retiraria dos textos o seu caráter de verdade, a sinceridade 

desse citado strip-tease? 

Apesar de o texto histórico se diferenciar das autobiografias em diversos graus (desde 

funções sociais até características formais), a discussão acerca da representação da realidade 

e da fabricação de versões dentro da escrita da História lança uma luz acerca dos 

questionamentos lançados por Gutiérrez ao caracterizar por ficcional o que normalmente 

seria colocado como um diário. É dentro do pensamento do que se convencionou chamar de 

Nova História, representada por nomes como Hayden White e Georges Duby, que se começa 
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a questionar a relação do historiador com o seu objeto, a realidade. A compreensão de que a 

relação do historiador com os fatos não é tão inequívoca quanto parece leva à conclusão de 

que a história não se escreve a partir de uma realidade, mas sim de interpretações que 

diferentes épocas puderam construir dos acontecimentos, sempre motivadas por relações de 

interesse e poder.  

  No universo da historiografia tradicional, os acontecimentos históricos são vistos 

apenas como um amontoado de verdades, apenas esperando para serem extraídas das 

evidências e reveladas ao leitor. Dentro dessa visão, o leitor apenas recebe as informações e 

as reconhece imediata e intuitivamente, em um processo direto e uniforme. Ao ser vista sob 

o estatuto de verdade pura, a narrativa do fenômeno histórico é vista como algo capaz de 

mostrar os fatos como eles realmente aconteceram e o historiador como o homem 

privilegiado, que tem a obrigação moral de iluminar os demais seres humanos. O direito à 

fala não é compartido por todos, mas está concedido somente àqueles que por algum 

motivo têm o poder de construir a versão oficial dos fatos. Prevalecem, dessa forma, sempre 

pontos de vista aliados ao que se pode chamar de vencedores ou visões dos acontecimentos 

que sustentem uma ideologia vigente. Entretanto, a aceitação cega dessas visões oficiais 

começa a acontecer cada vez menos de forma homogênea, sobretudo a partir da década de 

70, com a teoria desconstrutivista, que interroga os discursos e pensamentos já 

estabelecidos, buscando uma desnaturalização de processos e conceitos antes aceitos e 

integrados às ações sem nenhuma espécie de questionamento.  

Esse processo de deslegitimação é analisado pelo filósofo francês Jean-François 

Lyotard (2003) como um dos elementos que caracterizam o surgimento das sociedades pós-

modernas3. Através da perda da credibilidade nas metanarrativas, ou grandes relatos do 

conhecimento, se produz uma nova estrutura social, composta por uma grande 

multiplicidade de jogos de linguagem diferentes e incompatíveis, cada um com princípios 

únicos de legitimação e regras próprias que especificam suas propriedades e o uso que deles 

se pode fazer. O falar assume o estatuto de combate, através da fala se constroem novos 

lugares dentro da sociedade e são erguidos novos paradigmas e novas relações de poder. O 

                                                 
3
 Lyotard caracteriza por pós-modernas as sociedades onde impera uma crise da filosofia moderna, através de 

uma mudança nas regras que conduzem os jogos da ciência e das artes, originando uma incredulidade em 

relação ao que os metarrelatos estruturadores afirmam. Fruto do declínio do poder unificador e legitimador, 

esse processo de deslegitimarão origina-se justamente da exigência de uma legitimação que antes não existia.  
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discurso, dessa forma, nada mais seria do que a materialização de diversas escolhas e a 

escrita histórica apenas mais uma forma discursiva. De acordo com Hayden White “estórias, 

como declarações factuais, são entidades linguísticas e pertencem à ordem do discurso” 

(White, 2008: 191-192). Dentro do pensamento de White, a aproximação entre a História, 

com ‘h’ maiúsculo, e estória, usualmente associada a textos ficcionais, aproxima o fazer do 

historiador com o fazer do ficcionista. 

Zipel Frank (2005), ao analisar a relação entre o fictício e a história, questiona as 

bases de distinção entre o texto histórico e o texto ficcional – a própria existência de eventos 

reais a serem descritos e a existência de uma relação fixa entre verdade e mentira, ou a 

oposição entre ficção e realidade. Na sua linha de argumentação é resgatada a teoria da 

produção de conhecimento do filósofo americano Nelson Goodman, que aponta a 

impossibilidade de se pensar o conceito de realidade. A nossa noção de fatos reais seria 

baseada simplesmente na existência de infinitas e diversas descrições criadas para que o 

homem possa compreender o mundo através da organização e sistematização do 

pensamento. É destacada, assim, a impossibilidade de separação do conceito de factualidade 

dos sistemas de representação e símbolos compartilhados. Um fato real, dessa maneira, 

perde o caráter de acontecimento e passa a ser somente mais uma fabricação, assim como 

qualquer evento ficcional: 

“Irrealism does not hold that everything or even anything is irreal, but sees 
the world melting into versions and versions making worlds, finds ontology 
evanescent, and inquires into what makes a version right and a world well-
built. (…) Of course, we must distinguish falsehood and fiction from truth 
and fact, but we cannot, I am sure, do it on the ground that fiction is 
fabricated and fact found.”  

               (Goodman, apud Zipel, 2005: 71) 

 

 Em A Partilha do Sensível (2005), o filósofo francês Jacques Rancière vai ainda mais 

longe e afirma que o real só pode ser pensado através da ficcionalização, ou da sua 

construção a partir da razão ficcional, justo o que tradicionalmente a separaria da realidade 

histórica e social e definiria o regime representativo das artes de maneira geral. Em busca de 

uma definição para essa racionalidade ficcional, Rancière retoma o pensamento aristotélico 

presente em A Poética. O argumento parte, dessa maneira, a partir da afirmação do filósofo 

grego de que a superioridade da poesia em relação à história residiria na não-obrigação do 

poeta de se prender às limitações mundanas, podendo reordenar os acontecimentos sem 



36 

 

 

implicações éticas: 

“As formas da mímesis poética são aí subtraídas à suspeita platônica relativa 
à consistência e destinação das imagens. A Poética proclama que a 
ordenação das ações do poema não significa a feitura de um simulacro. É 
um jogo de saber que se dá num espaço-tempo determinado. Fingir não é 
propor engodos, porém elaborar estruturas inteligíveis. A poesia não tem 
contas a prestar quanto à verdade daquilo que diz, porque, em princípio, 
não é feita de imagens ou enunciados, mas de ficções, isto é, de 
coordenações entre atos.”  

               (Rancière, 2005: 53-54) 

Assim, a poesia estaria autorizada a conferir uma lógica causal externa a uma 

sucessão de acontecimentos, enquanto a história estaria condenada a apresentar os fatos 

segundo a sua desordem empírica e a sua temporalidade caótica, que transformariam a sua 

representação e posterior compreensão em tarefas quase impossíveis. A conclusão tirada por 

Rancière dessas observações é que o fazer histórico seria impossível dentro de sua própria 

racionalidade por não conter em si mesma as regras para a sua própria codificação, só sendo 

possível na razão ficcional. A mesma linha de argumentação pode ser encontrada dentro do 

pensamento de Hayden White, que segue a concepção que relatos narrativos não consistem 

apenas em afirmações factuais e argumentos, mas também em elementos retóricos e 

poéticos. Dessa forma, o mesmo evento pode ser narrado como “épico” ou como uma 

“farsa”, sem alteração dos registros factuais. Portanto, do ponto de vista da narrativa, o 

historiador e o romancista não se diferem em nada. Por essa razão, os historiadores 

escrevem ‘estórias’ por meio da elaboração do enredo.  

É quebrada a utopia da narração pura, da possibilidade de existir uma descrição dos 

fatos exatamente como eles aconteceram e a crença na imparcialidade é posta de lado. O ato 

de narrar é sempre uma operação de consciência moral, regida pelos códigos da lei, das 

convenções sociais e por um jogo de interesse implícito ou explícito e, na narrativa, “se 

percebe não só a ordem da série cronológica, mas também uma ordem que afeta o discurso, 

que pertence à dimensão do figurado e em que se realizam as negociações de valor 

presentes nos textos que organizam o real histórico” (Sarlo, 2010: 373). Da mesma maneira, 

a realidade biográfica também é organizada através de um roteiro, onde o autor, de acordo 

com a imagem que busca criar, escolhe quais eventos narrar, assim como a ordem e a 

importância de cada um deles. Para o escritor argentino Juan José Saer, a função da literatura 

não seria apenas a de criar ficções alternativas às ficções dominantes – presas ainda a certo 
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modelo de verdade - mas a de destacar justamente a natureza complexa – porque múltipla - 

do mundo em que vivemos: 

“Ao dar um inverificável, a ficção multiplica ao infinito as 
possibilidades de tratamento. Não vira as costas a uma suposta 
realidade objetiva: ao contrário, mergulha em sua turbulência, 
negligenciando a abordagem ingênua, que consiste em fingir que 
sabe de antemão como essa realidade é feita. Não se trata de uma 
entrega a tal ou qual ética da verdade, mas da busca de uma que seja 
um pouco menos rudimentária.”  

                          (SAER apud PELLEJERO, s. d.: 09)  

Assim, quem resolve contar a sua vida nada mais faz que buscar confirmar a sua 

autoimagem através dos eventos narrados, que compõem sempre um quadro maior, como 

pequenas peças de um quebra-cabeça. Além disso, uma autobiografia é sempre uma 

retomada de um passado modificado pela interpretação que se tem dele a partir do 

presente. Ao acabar com a promessa de sinceridade em seus relatos, Gutiérrez questiona a 

forma que os textos autobiográficos assumiram ao longo dos anos e também a crença cega 

com a qual se espera que sejam recebidos pelos leitores. Ao afirmar que conta a sua vida em 

forma de ficção, o autor pede claramente que o leitor não acredite em tudo o que lê, que 

duvide sempre, ao mesmo tempo em que não se desfaz da ilusão de referência à medida que 

ressalta sistematicamente o caráter autobiográfico de seus textos em entrevistas e ao 

retomar sistematicamente em seus textos símbolos que são associados a sua personalidade 

pública e à sua vida privada. Esses símbolos, entretanto, mesmo que sejam constantes e 

recorrentes, aparecem ressignificados e ganham novas interpretações à medida que são 

retomados, provando que a construção do sentido é uma tarefa a ser exercida diariamente, 

assim como a construção da própria imagem de si e identidade.  

A sensação de imediatismo que prevalece dentro dos relatos que compõe Trilogía 

Sucia de la Habana (1998), El Insaciable Hombre Araña (2003) e Carne de Perro(2004) tem 

como consequência aproximar esses textos cada vez mais ao estilo de um diário íntimo, onde 

os acontecimentos são relatados à medida que acontecem ou que voltam à mente e não 

existe, ao menos visivelmente, um plano de evolução dos contos em função de um momento 

de transformação ou da criação de um final exaltador ou criador. Como resultado, temos 

uma escrita extremamente fragmentada. Mesmo dentro do único romance pertencente ao 
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ciclo de havana, Animal Tropical, prevalece a fragmentação: a escrita vem em um fluxo, a 

articulação e seleção dos relatos não segue uma lógica linear. Apesar de sua forma, o 

segundo livro do ciclo é formado por divagações e relatos de um dia a dia e os capítulos 

parecem bastante aos contos que formam os demais livros, podendo facilmente ser lidos 

separadamente. O romance é construído a partir de uma série de dúvidas. Pedro Juan, 

narrador e personagem principal, conta os seus dias sem ter nenhuma ideia de onde está o 

destino final da narração, sem ter nenhuma ideia do que pretende. 

 É a queda da ideia de trajetória que guiou não somente os relatos autobiográficos a 

partir do século XVIII como também toda a tradição romanesca. Os textos de Gutiérrez 

buscam por significados em meio à desordem e ao caos da vida do protagonista e também 

em meio à forma dos livros (não linearidade, falta de ordenação cronológica, sobreposição 

de acontecimentos). O lugar ocupado pela formação de um testemunho geracional, pela 

construção de uma memória política, é agora ocupado pela tentativa de descoberta de uma 

interioridade através da autoexposição, da revelação de um eu oculto. É somente através da 

escrita que a verdadeira subjetividade aparece, subjetividade que muitas vezes contradiz o 

que aparece na vida exterior e contradiz também a percepção dos outros. Voltando às 

anotações monásticas analisadas por Foucault, aqui a escrita também aparece como uma 

forma de organização da vida interior, como uma maneira (talvez a única) de se afastar da 

loucura: 

“Hoy estoy con resaca. El ron era asquerosamente malo y tengo dolor de 
cabeza. Pero aun así sigo intentando ordenar mi vida interior. En el exterior 
no tengo problemas. Todos creen que hay un sólo Pedro Juan, muy sólido, 
muy eficaz y muy alegre. No se imaginan que en el interior están todos los 
Pedritos fajados a pescozones, poniéndosele trapiés unos a otros. Todos 
intentando asomar la cabeza al mismo tiempo.”  
(Gutiérrez, 1998:  153) 
 

O próprio tema da escrita, junto com a construção diária do sentido, está também 

sempre em cheque e aparece repetidas vezes ao longo dos quatro livros. Aparece sendo 

questionada e também como necessária, como parte fundamental da vida e do ser. Em uma 

passagem do conto En zona diabólica, parte de El Insaciable Hombre araña (2003), Pedro 

Juan divaga sobre o leva a escrever. A história começa com uma tentativa frustrada de pintar 

um quadro. O problema, incomum, é que a tela insistia em parecer bonita demais. Mesmo 

depois de muitas tentativas, o quadro permanecia estupidamente lindo. Impossibilitado de 
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beber antes do meio-dia, o artista se desespera e começa uma luta com aquele quadro 

teimoso. O resultado é que todo o resto entra em crise e ele começa a escrever para tentar 

se acalmar, analisando a fase da vida em que se encontrava:      

“Todo era confuso e inexplicable. Me pasaba el día leyendo, pintando, 
escribiendo, escuchaba música. Pero sufría perplejidades y confusiones 
continuas, como quien sufre coriza y catarro frecuente. Intentaba despreciar 
todo el caos y echaba la basurita bajo la alfombra. 

Hacía un calor sofocante y me entretuve mirando por la ventana a los 
vecinos de los pisos inferiores. Me pregunto si todas las vidas son tan 
vertiginosas y caóticas como la mía. ¿Todos vivirán tan desesperadamente? 
A veces pienso que necesito frenar un poco. Otras veces que pienso que ya 
todo está hecho. Y no hay marcha atrás. Cuando uno escribe hasta convertir 
la escritura en un vicio, lo único que hace es explorar. Y para encontrar algo 
hay que ir hasta el fondo. Lo peor es que, una vez en el fondo, es imposible 
regresar a la superficie. No se puede salir jamás.”  

                        (Gutiérrez, 2003: 89)  
 

A escrita aqui aparece como uma necessidade da qual não se pode fugir. Portanto, 

além de ocupar um lugar central no processo de autoconhecimento, a escritura é por si só 

uma parte constituinte de si mesmo. Mas como falar com sinceridade de eu quando se 

reconhece a impossibilidade de dizer a verdade? Ao colocar os seus textos em uma zona 

cinza entre o fazer autobiográfico e o fazer ficcional, Gutiérrez subverte e mistura essas duas 

razões e os seus textos precisam ser analisados dentro de um novo e controverso paradigma, 

o da autoficção.  
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dois 

“Si no ando equivocado, escribir consiste, entre otras cosas, en fabricarse 
una identidad, un rostro que al mismo tiempo es y no es el nuestro, igual 
que una máscara. […] En mi caso, esa identidad —ese yo que soy yo y no soy 
yo al mismo tiempo— no es, a qué engañarnos, demasiado original. […]  En 
rigor, un relato real es apenas concebible, porque todo relato, lo quiera o 
no, comporta un grado variable de invención; o dicho de otro modo: es 
imposible transcribir verbalmente la realidad sin traicionarla. ” 
(Javier Cercas, Relatos reales) 

 
 

Autoficção: em busca de um conceito  

  Em 1977 o professor e escritor francês Serge Doubrovsky lança o seu primeiro 

romance, Fils, título que traduzido do francês brinca com o sentido das palavras fio, ou 

encadeamento, e filho. Narrada em primeira pessoa por um narrador que leva o mesmo 

nome do autor, a história é tecida através de uma trama de peripécias fictícias baseadas em 

memórias reais, onde lembranças recentes e distantes são mescladas e se refletem em 

preocupações de um presente em crise. Efetivamente, o romance nasceu de uma provocação 

às afirmações categóricas lançadas por Philippe Lejeune alguns anos antes ao publicar O 

Pacto Autobiográfico em 1971. Como já citado anteriormente, ao dissertar acerca do 

funcionamento pragmático das autobiografias, Lejeune coloca dois critérios fundamentais 

para a existência de um texto autobiográfico: o estabelecimento de um pacto de leitura e a 

identidade compartilhada entre autor, personagem e narrador. Qualquer outra possibilidade, 

ainda segundo Lejeune, era teoricamente possível, mas não existia de fato nenhum exemplo 

que pudesse ser dado. A resposta de Doubrovsky para a sua impossibilidade de se enquadrar 

nesse universo de tudo ou nada foi a criação de um gênero novo, denominado “autoficção”, 

definido como uma novela verídica narrada por um protagonista que é e ao mesmo tempo 

não é o autor4. Ou, nas palavras do próprio Doubrovsky:  

                                                 
4
  Considero que a ambiguidade desta afirmação pode ser exemplificada perfeitamente através de um 

diálogo de um dos contos presentes em El insaciable hombre araña: em uma tarde comum, a rotina de pintura de 

Pedro Juan é interrompida com batidas da porta. Ao atender, o personagem se depara com uma mulher 

desconhecida que pergunta se pode entrar. Curioso, ele abre a porta e espera por uma explicação: 

 “- ¿Nos conocemos? 
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“Autobiografia? Não, este é um privilégio reservado aos importantes deste 
mundo, no entardecer de suas vidas, e em um belo estilo. Ficção, de 
acontecimentos e de fatos estritamente reais; se se quer, autoficção, por ter 
confiado a linguagem de uma aventura à aventura da linguagem, deixando 
fora a sabedoria e a sintaxe do romance, tradicional ou novo. Encontros, 
filhos/fios de palavras, aliterações, assonâncias, dissonâncias, escritura de 
antes ou depois da literatura, concreta, como se diz musicalidade. Ou ainda, 
autofricção, pacientemente onanista, que espera fazer agora partilhar seu 
prazer.”  
(Doubrovsky, apud Rosa, 2010).  

 
 Em seu projeto de subverter o modelo tradicional de autobiografia e transgredir os 

seus limites, Doubrovsky acaba por inserir o discurso do eu em um novo espaço, um local 

transitório que torna impossível a existência de qualquer contrato firmado entre autor e 

leitor dentro do modelo proposto por Lejeune. Se é o esforço do autor pela sinceridade o 

elemento que torna possível o pacto autobiográfico, a leitura autoficcional traz dentro de si 

sempre a consciência da ambiguidade de cada referência utilizada, a sutileza da confusão 

proposital entre vida e obra. O leitor, assim, é desestabilizado por saber que não pode confiar 

completamente no que lê, ao mesmo tempo em que tem consciência que  tampouco deve 

entender tudo por invenção, enfim, por não saber ao certo que tipo de leitura deve exercer. 

Dentro do campo da escrita de si, o conceito de autoficção acaba por se inserir na fenda 

                                                                                                                                                         
 - Yo a ti sí. 

 - ¿Cómo es eso? 

 - Por tus libros. 

 - Ahh, ¿te has leído alguno? 

 - Todos. 

 Me miró sonriendo y vino a sentarse em una silla frente a mí. Teníamos la 

mesa de comer por el medio. Es una mesa barnizada, redonda, no muy grande, pero 

de todos modos era un obstáculo interpuesto entre nosotros. 

 - ¿Quieres agua? 

 - Sí. ¿Puedo fumar? 

 - Claro. 

 Le alcancé un cenicero. Pensé hacer café, pero me pareció un exceso. Bebió 

un sorbo de agua. Encedió el cigarro y me preguntó: 

 - ¿Llevas mucho tiempo viviendo solo? 

 - No vivo solo. 

 - ¿Tienes mujer? 

 - Sí. 

 - ¿Hace años? 

 - Tres o cuatro. 

 - Pero en tus libros... 

 - Mis libros son mis libros y yo soy yo.” 

   (Gutiérrez: 2003, 58)  

 Esse pequeno diálogo é ambíguo à medida que afirma mentir, ou deixa claro o estatuto de ficção do que está 

escrito, pedindo que o leitor duvide sempre do que lê, ao mesmo tempo que o faz através do relato de um fato 

supostamente real, do cotidiano. Em outras palavras, ao afirmar que é diferente daquele que está em seus 

livros, o faz com base em uma semelhança, deixando claro que talvez essa diferença não seja tão clara, ou até 

mesmo que talvez não exista. 
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aberta através da constatação de que “todo contar de si, seja reminiscência ou não, é 

ficcionalizante e que todo desejo de ser sincero é um trompe-oiel” (Azevedo, 2008: 35). À 

medida que entrelaça os gêneros referencial e ficcional, dessa forma, Fils aponta não 

somente a contaminação da memória pelo imaginário, fenômeno observável dentro de 

qualquer discurso que se pretenda autobiográfico, mas a possibilidade de recriar-se em 

outro ou em outros, de possuir uma personalidade que se desdobra em vários personagens, 

em vários papéis. O eu aqui só existe através de um eterno deslizamento, de tentativas 

sucessivas de produzir-se textualmente através de uma sinceridade forjada dentro e fora do 

texto. Para o leitor, esse apagamento do eu biográfico desloca o interesse da relação estrita 

entre os eventos narrados e a vida do autor e o transfere para a criação de um mito, 

construído através do entrelaçamento das informações que são dadas dentro dos romances 

com as dicas que “escapam” em entrevistas ou matérias de jornais. 

 O neologismo criado por Doubrovsky logo alcançou grande destaque dentro da crítica 

literária francesa e hoje consta nos dicionários Larousse e Robert, ainda que com acepções 

contraditórias. Em uma tentativa de lançar uma luz em cima das confusões e polêmicas 

instauradas ao redor do tema, o crítico francês Jacques Lecarme elabora uma definição 

bastante clara e sucinta para o termo, colocando que “l'autofiction est un dispositif très 

simple: soit un récit dont auteur, narrateur et protagoniste partagent la même identité 

nominale et dont l'intitulé générique indique qu'il s'agit d'un roman” (Lecarme, apud 

Alberca, 2006: 11). Entretanto, logo após elaborar a sua definição, o crítico aponta que a 

proposta apresentada por Doubrovsky não representa nenhuma novidade. Como 

justificativa, Lecarme nos mostra que, ainda que sem a alcunha do termo autoficção, o 

recurso utilizado em Fils já havia sido explorado por muitos outros, sendo possível encontrar 

exemplos dessa imersão do autor dentro do mundo de seus personagens em toda a história 

da literatura moderna ocidental (desde A Divina Comédia, de Dante, até os recorrentes 

exemplos que podem ser encontrados nos textos de Jorge Luis Borges) e que ganha especial 

destaque a partir da crítica do sujeito, nos anos setenta, sendo o exemplo mais contundente 

Roland  Barthes por Roland Barthes, texto que mistura elementos pertencentes aos universos 

das autobiografias e das confissões, sem pertencer a nenhum deles5. A partir desse 

                                                 
5
  O lançamento do livro de Barthes foi envolto em grande polêmica acerca da natureza do texto e, devido à 

dificuldade de o enquadrar em um gênero literário corrente, este foi definido através do que não era - nem 

uma autobiografia, nem um livro de confissões, nem um livro de ensaios. A primeira frase do livro, 
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apontamento da possível não-originalidade do proposto por Doubrovsky, é instaurada a 

questão: será que somente o compartilhamento da identidade entre o narrador-personagem 

e o autor real é motivo suficiente para assegurar que um texto está transgredindo os limites 

do romance e até mesmo as fronteiras entre realidade e ficção? 

  Apesar de compartir com Lecarme a ideia de que, de fato, a autoficção não pode ser 

vista como um novo gênero e também que o autor deve assumir o risco de compartir o seu 

nome com o seu narrador-personagem, Vincent Colonna (2004) coloca que um aspecto 

fundamental foi ignorado por Lecarme e que justamente aí estaria a novidade que propôs 

Doubrovsky. Para Colonna, a autoficção é uma obra literária onde o autor, muito além de dar 

o seu verdadeiro nome a um personagem, se inventa uma personalidade e uma existência 

que vai além do texto. Ao propor se reinventar através de um discurso que denomina 

autoficcional, o autor está afirmando que não acredita mais numa verdade literal, na 

possibilidade de existência de uma referência indubitável, se percebe como (re)construção 

arbitrária e literária feita através de fragmentos esparsos (de memórias, fabulações, desejos, 

pequenas invenções). Dessa maneira, ao ficcionalizar a identidade e a experiência vivida, o 

autor se adere de uma maneira descomprometida a esse personagem fictício que responde a 

seu próprio nome. É o apagamento do princípio de distanciamento ou de não-identidade que 

rege as obras ficcionais e pelo qual o autor se apaga, se esconde ou se faz outro dentro do 

texto e é justamente a abertura dessa possibilidade que torna a autoficção uma proposta 

não somente original, mas revolucionária:  

“Il y a bien là une sorte de fraude; mais, réellement, subversive. Pourquoi ne 
pas, effectivament, prendre l'autofiction au pied de la lettre et la 
rapprocher, comme elle le réclame, du 'roman à la première personne' 
plutôt que de l'autobiographie? Rien n'interdit d'imaginer, et d'écrire, un 
roman à la première personne où le nom du narrateur soit le même que le 
nom en couverture. Rien n'interdit -quelle loi littéraire?- de s'inventer de 
toutes pièces une vie em l'étayant de codes autobiographiques. C'est là que 
l'autoficction devient vertigineuse: l'identité, dernier rempart du réel, 
ultime 'critère lègal' du pacte autobiographique, l'identité devient fiction” 
(Darrieusscq, apud Alberca, 2005: 10-11) 
  

Assim, pensar a autoficção implica dizer que dentro da análise dos fatos narrados não 

importa mais a verdade biográfica, mas a reflexão que ela traz sobre o sujeito da escrita. 

                                                                                                                                                         
manuscrita, anuncia como deve ser leitura: "Tudo isso deve ser considerado como dito por um personagem 

de romance". Essa afirmação, quando colocada em paralelo com o forte tom confessional e as coincidências 

do que é relatado com a biografia de Barthes, torna a recepção do livro ainda mais confusa.  
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Então, mesmo que o referente continue sendo o autor, este não importa mais como pessoa 

biográfica, como agente de uma história de vida linear. Esse autor aparece como personagem 

construído discursivamente, que se coloca nessa construção do discurso, ao mesmo tempo 

em que se indaga sobre a sua subjetividade e se posiciona de forma crítica frente às suas 

possibilidades de representação e de construção de uma individualidade. Tratamos aqui, 

portanto, de um desejo de falar de si consciente da impossibilidade de fazê-lo. Segundo o 

próprio Doubrovsky (apud Rosa, 2010), quem faz autoficção não narra simplesmente o 

desenrolar de fatos, preferindo antes deformá-los ou reformá-los por meio de artifícios de 

uma linguagem que já não é mais suficiente para narrar uma vida que não cabe na sintaxe 

tradicional. Surgem, então, as narrativas das possíveis vidas, a dúvida sobre a experiência 

pessoal. Nesse sentido, os espaços em branco e a fragmentação assumem o lugar da 

continuidade discursiva que é característica da autobiografia tradicional, regida pela 

linearidade temporal e completude do relato atestada através da sinceridade de quem fala.  

É uma escrita do presente, uma escrita que não acredita na recapitulação histórica e fiel dos 

acontecimentos, uma narrativa onde o passado aparece através da consciência de sua 

constante atualização pelo momento que está sendo vivido. O presente aparece, dessa 

maneira, como o tempo próprio da lembrança.  

 É justamente sob esses dois aspectos (o sujeito provido da autoconsciência da 

impossibilidade de ser totalmente sincero em sua autorrepresentação e uma narrativa de si 

baseada no tempo presente) que basearei a análise acerca de como as narrativas 

empreendidas por Pedro Juan Gutiérrez estão inseridas dentro dos questionamentos que 

surgem junto com o conceito de autoficção e como essas narrativas, em certa medida, 

ajudam a lançar luz sobre esses mesmos questionamentos, que, afirmo, são inquietantes à 

medida que não têm exigem respostas definitivas, ganhando força justamente através das 

perguntas que instaura e deixa no ar. A análise que se segue, portanto, é realizada a partir de 

dois eixos temáticos. Primeiramente, percorro o caminho de um breve histórico da crítica 

filosófica do sujeito, que deságua, no final dos anos sessenta sob forte influência dos estudos 

estruturalistas, na declaração da morte do autor. O autor que é recolocado em cena com os 

relatos autoficcionais está profundamente marcado por esse assassinato e ressurge 

problematizando a tensão do presente com o ausente, a relação entre as noções de real e 

ficcional. Neste sentido, seguindo a linha de raciocínio proposta por Diana Klinger (2006) e 
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Luciane Azevedo (2008), o autor que ressuscita é uma figura performática que em sua 

atuação acaba desnaturalizando não somente o relato, a estrutura da autobiografia, mas a 

própria identidade. Essa construção, sempre baseada em atuações recentes, acaba 

produzindo uma sensação de instantaneidade do relato, que aproxima o leitor e aquele que 

escreve e desagua na construção de um mito, processo empreendido dentro e fora do 

universo textual. Para essa análise, percorro o pensamento desenvolvido pela socióloga 

argentina Leonor Arfuch (2002) e a criação de um novo espaço biográfico, em uma 

reconfiguração daquele proposto por Leujene através da expansão proporcionada pelos 

meios de comunicação e novas tecnologias. Por fim, analiso o que significa colocar a 

autoficção como um relato do presente, como a quebra da noção de vida como trajetória dá 

novas dimensões ao campo da escrita de si.  

O autor que ressuscita 

  Em 1968, Roland Barthes publica um ensaio cujo título anuncia a morte do autor. 

Citando um trecho de Sarrasine, novela de Balzac escrita em 1830, é lançada no ar a 

seguinte pergunta: “Quem fala assim? É o herói da novela interessado em ignorar o castrado 

que se esconde sob a forma de mulher? É o indivíduo Balzac, dotado por sua experiência 

pessoal de uma filosofia da mulher? O autor Balzac, professando ideias literárias sobre a 

mulher? É a sabedoria universal? A psicologia romântica?” (1998: 65). Segundo Barthes, 

contudo, essa pergunta está destinada a ficar sem resposta, visto que  o processo de escrita, 

para ser verdadeiro, precisa ser baseado no apagamento de toda voz e de toda origem, 

impossibilitando a identidade. Colocando historicamente a figura do autor junto ao fim da 

Idade Média e à invenção da modernidade, Barthes a associa irremediavelmente à 

individualidade burguesa, à descoberta do prestígio do indivíduo, ou, consequentemente, à 

encarnação da ideologia capitalista que precisa ser combatida.  Ainda segundo  A Morte do 

Autor, no campo da literatura – história, crítica e ensino – o autor estaria ocupando 

erroneamente um lugar central no entendimento da obra, limitando a leitura só estabelecer 

uma busca do sentido verdadeiro através da análise da biografia daquele que escreve. 

  Dentro do pensamento desenvolvido por Barthes, desse modo, o autor acaba 

cedendo o seu lugar de eixo produtor e explicativo da literatura à linguagem, ao texto ou à 

escritura, palavra comum dentro do vocabulário do filósofo francês. O pensamento do 
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filósofo francês, portanto, afirma que o autor não é nada mais do que aquele que escreve e 

que não preexiste à sua enunciação, se produzindo somente nela, em seu aqui e agora, 

desprovido de passado ou futuro. Como consequência direta desse assassinato, temos 

também uma outra morte: a morte da explicação. A busca do sentido único ou original do 

texto agora é vista como um procedimento impossível, pois cada romance, conto ou poesia 

abriga dentro de si inúmeras possibilidades de interpretação. Se não se pode mais encontrar 

alguma unidade textual na origem do texto, em sua autoria, essa unidade passa a estar no 

seu destino, ou seja, naquele que lê. O leitor, entretanto, para Barthes é tão pessoal quanto 

o autor, também possui o poder de manter reunidos num único espaço os traços que 

constituem a escrita.  

  Um ano mais tarde, em conferência na Universidade de Búfalo, em Nova Iorque, 

Michel Foucault em O que é um autor? reformula a pergunta empreendida por Barthes ao 

anunciar que a questão não gira em torno de se pensar a identidade daquele que fala, mas o 

que isso representa, ou melhor: o que importa quem fala. Ao reconhecer que a literatura 

vem se tornando cada vez mais um empreendimento anônimo por conta do 

desaparecimento progressivo e cada vez mais evidente do autor, restaria somente investigar 

quais espaços são deixados vazios após essa morte ou, em outras palavras, investigar quais 

espaços eram ocupados por esse autor que morre. Se até então, observa Foucault, a escrita 

esteve relacionada com a imortalidade, seja através do afastamento da morte empreendido 

por Sherazade ao contar uma história a cada noite ou na tentativa das epopeias gregas de 

garantir a vida eterna de seus heróis, a partir de Mallarmé essa relação sofre uma 

metamorfose e a escrita passa a estar ligada ao sacrifício: “o sujeito que escreve despista 

todos os signos de sua individualidade particular; a marca do escritor não é mais do que a 

singularidade de sua ausência; é preciso que ele faça o papel de morto no jogo da escritura” 

(Foucault, 2009: 269). Escritores como Kafka, Flaubert e Proust, dessa medida, teriam 

contribuído ao abrir um espaço onde aquele que escreve não para nunca de desaparecer.  

Entretanto, prossegue Foucault, declarar a morte do autor não é um procedimento 

tão simples e talvez nem tão profícuo, e Barthes, ao cometer esse assassinato acaba apenas 

transferindo os privilégios da autoria à linguagem, à escritura e ao leitor. A partir da 

constatação de que o autor não é apenas um elemento a mais no discurso, mas um 

procedimento que é capaz de controlá-lo, o filósofo propõe que se realize um deslocamento 
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da atenção da entidade autor para um espaço vazio. Antes de mais nada, para compreender 

essa proposta, é preciso um breve apontamento sobre o que representaria essa entidade, 

que recebe a denominação de função autor. Para Foucault a função autor representa um 

princípio de agrupamento, uma unidade e uma origem que determinam o foco tradicional 

de coerência, indispensável para a construção do conceito de obra. Esse princípio de 

agrupamento de que fala o pensador francês assegura uma função classificadora dentro de 

um determinado contexto discursivo, com funções sociais e culturais já estabelecidas. Assim, 

a atribuição de uma determinada autoria a um texto retira esse texto de dentro do universo 

das palavras cotidianas, indica que esse discurso deve ser recebido de um modo específico e 

deve receber certo status social. Contudo, a atribuição da função autor a um determinado 

texto não ocorre de maneira universal e constante, variando ao longo dos tempos. Em uma 

curta análise histórica, vemos que a figura do autor na Idade Média só existia dentro do 

campo dos textos científicos, sendo usado como elemento que comprovava o seu valor, o 

seu estatuto de verdade. A partir do século XVII, no entanto, essa função começa a se 

enfraquecer à medida que se fortalece dentro do campo da Literatura, onde os textos 

circulavam até então sob a forma do anonimato. O autor literário surge, dessa maneira, à 

medida que a sociedade começa a experimentar a reinvenção do homem pela modernidade 

e pode ser vista como um dos momentos cruciais da individualização na história do 

pensamento moderno, à medida que noções como singularidade, autenticidade e 

propriedade relacionam o autor à emergência do sujeito. Ou seja, como já apontou Barthes, 

uma invenção burguesa.  

  A morte anunciada por Barthes e rearranjada por Foucault, no entanto, deve ser 

inserida dentro do processo que leva a cabo a desconstrução progressiva do sujeito 

cartesiano iniciada com o pensamento de Nietzsche e que tem o seu auge durante os anos 

60, com o estruturalismo e sua concepção lógico-formal da linguagem que teve grande 

influência em todo o pensamento das ciências humanas. Segundo análise de Diana Klinger 

(2006), a declaração de que tanto Deus quanto o homem estão mortos significa declarar o 

fim das figuras construídas pela tradição cristã - que, como já observado aqui anteriormente, 

tem a interioridade, a renúncia e a consciência de si como eixos - e pela tradição da filosofia 

moderna - que funda a subjetividade através da razão.  Durante o século XX, essa crítica é 

retomada e intensificada com a descoberta do inconsciente freudiano, sua reestruturação 
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em forma de linguagem empreendida por Lacan e o consequente estabelecimento por 

Barthes do sujeito como signo vazio, apenas efeito de linguagem.  

 No campo da autobiografia, fundamental para o estabelecimento da construção 

desse sujeito que está em crise, essa crítica aparece, sobretudo, em Autobiography as 

defacement, artigo publicado por Paul de Man que questiona o triângulo semiológico no 

qual se baseia a teoria de Lejeune (eu de um relato, autor e experiência vivida) e aponta a 

impossibilidade de estabelecer qualquer sistema que defina o texto autobiográfico, negando 

a sua própria existência. De Man aponta que é impossível estabelecer um pacto referencial 

que não seja ilusório e, dessa forma, as autobiografias não poderiam ser diferenciadas da 

ficção em primeira pessoa. Assim, mesmo que os leitores acreditem e o autor afirme estar 

dizendo a verdade, nada pode garantir que os relatos correspondem a fatos que possam ser 

verificados. Dessa maneira, o recurso autobiográfico nada mais seria do que uma espécie de 

prosopopeia, figura de linguagem que dá vida e sentimento a um objeto inanimado, um 

animal ou um fenômeno da natureza. Vista somente como artifício retórico, portanto, a 

autobiografia pode assumir qualquer papel e não pode garantir nunca a identidade entre 

sujeito e discurso, sendo no máximo produtora da ilusão da vida como referência ou um 

sujeito unificado no tempo. Nesse sentido, a escrita assume o papel de ordenadora de uma 

vivência que é naturalmente caótica e fragmentada. Segundo reflexão de Nora Catelli (1991) 

acerca do texto de de Man, o autor de um relato autobiográfico nada mais é que uma 

assinatura e é essa assinatura que se declara como narrador-sujeito de sua própria narração. 

O nome próprio, que já em Lejeune aparece como lugar de articulação entre pessoa e 

discurso, acaba por se transformar aqui em um ponto fixo num mundo que se move, uma 

entidade social constante e durável, que garante a identidade do indivíduo biológico em 

todos os campos possíveis. Desde o seu nascimento, no momento em que é batizada, a 

criança humana já é colocada como referente da história contada por aqueles que a cercam 

e em relação à qual ela terá mais tarde que se deslocar e posteriormente reescrever. Desse 

modo, os relatos da vida tendem a se aproximar da apresentação oficial, ou como aponta 

Pierre Bourdieu: 

“(...) o relato autobiográfico se baseia sempre (...) na preocupação de dar 
sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo tempo 
retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma constância, 
estabelecendo relações inteligíveis, como a do efeito à causa eficiente ou 
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final, entre os estados sucessivos, assim constituídos em etapas de um 
desenvolvimento necessário. E é provável que esse ganho de coerência e de 
necessidade esteja na origem do interesse, variável segundo a posição e a 
trajetória, que os investigados têm pelo empreendimento biográfico. Essa 
propensão a tornar-se o ideólogo de sua própria vida, selecionando, em 
função de uma intenção global, certos acontecimentos ‘significativos’ e 
estabelecendo entre eles conexões para lhes dar coerência (...) conta com a 
cumplicidade natural do biógrafo, que, a começar por suas disposições de 
profissional da interpretação, só pode ser levado a aceitar essa criação 
artificial deste sentido”  
(Bourdieu, 1996: 184) 

 No entanto, o sujeito resiste a todos esses golpes e exige ter de volta a possibilidade 

de construir a sua própria identidade. O retorno do sujeito, segundo análise empreendida 

por Leonor Arfuch (2002), aparece como correlato da anunciada morte dos grandes sujeitos 

coletivos (o povo, a classe, o partido, a revolução). Segundo a autora, esse renascimento é 

impulsionado pela criação de novos espaços midiáticos que proporcionam a flexibilização 

dos costumes, os usos do corpo, relações interpessoais, a sexualidade, criação de afetos. É o 

renascimento de um sujeito que muito difere do sujeito da razão que dominou a 

modernidade. Se inaugura então uma retórica da intimidade ou estabelecimento da 

privacidade como interesse compartilhado socialmente, em um apagamento claro das 

fronteiras entre o público e o privado através do estabelecimento de uma intertextualidade 

que conecta e expõe cada vez mais os discursos sobre si. Essa interrelação entre os 

diferentes meios nos quais circula o discurso mais do que simplesmente aumentar o 

repertório de informação, cria novas formas de articulação que criadoras de sentindo, 

instituindo uma forma de olhar inédita. A partir desse ponto de partida, a teórica argentina 

formula então o conceito de espaço biográfico, em uma referência ao termo utilizado 

também por Philippe Lejeune. Entretanto, segundo Arfuch, o projeto de Lejeune ao criar o 

termo é incompleto, pois o autor francês acaba tendo como base uma preocupação 

taxonômica (a determinação de quais gêneros pertenceriam a esse espaço e quais ficariam 

de fora) na qual a autobiografia ocupa o lugar de centro organizador. O espaço biográfico 

precisaria então ser expandido e incorporar novas representações, que não necessariamente 

constituem um gênero. Sobre esse novo espaço e sua diferenciação daquele proposto por 

Lejeune, Arfuch escreve: 

“Pese a su caráter sugerente, no era espacio, concebido más bien como un 
reservatorio donde cada espécimen aporta un ejemplo, el que más convenía 
a mis objetivos. El préstamo -en verdad casi metafórico-, se abría, en mi 



50 

 

 

proyecto, a otro desarollo conceptual: una espacialización, como señalara 
más arriba, donde confluían en un momento formas dísimiles, susceptibles 
de ser consideradas en una interdiscursividad sintomática, de por sí 
significante, pero sin renunciar a una temporalización, a la búsqueda de 
herencias y genealogías, a postular diversas relaciones em presencia y 
ausencia. Al plantearme entonces tal estudio, en despliegue 
contemporáneo, en atención a la innovación no obligada por dotes 
intrísecas ni jerárquica entre narrativas que podrían a sua vez revistar em 
otros agrupamientos, este espacio biográfico se transformó para mí en un 
punto de partida y no de llegada, en una dimensión de lectura de un 
fenómeno de época, cuyo trazado, em virtud de mis propias hipótesis y 
objetivos, debía ser definido em el curso de mi investigación.”  
(Arfuch, 2002: 22) 
 

 A hipótese que defendo aqui é que a autoficção só é possível dentro desse espaço 

biográfico proposto por Arfuch e que a volta do autor que esses textos assinalam tem na sua 

estrutura a presença forte da tecnologia. O autor assassinado por Barthes, a função que é 

atribuída por Foucault, é apenas mais uma das especificações de um sujeito moderno, 

autônomo, autocentrado e transparente.  Essa concepção de sujeito, no entanto, como 

assinala a teórica argentina, não é mais possível e a constituição desse novo espaço 

biográfico seria somente mais um dos processos de reconfiguração da subjetividade 

contemporânea. Esse espaço, dessa maneira, opera prioritariamente como ordem narrativa e 

orientação ética dessa remodelação de hábitos, costumes, sentimentos e práticas que 

constituem a ordem social. Assim, a narração de uma vida não representa mais algo 

existente, mas impõe sua forma e sentido à própria vida. Portanto, antes de entrar nas 

definições e delimitações propostas por Arfuch para o seu conceito, é preciso revisar 

rapidamente quais dimensões teóricas a autora dá ao que chama de sujeito teórico. Para 

isso, creio que é de fundamental importância uma breve revisão no pensamento de Stuart 

Hall. 

 Stuart Hall, em A Identidade Cultural na Pós-Modernidade (2006), defende a 

existência de novos modelos identitários, baseados em uma fragmentação e multiplicidade 

que muitas vezes geram processos de contradição. Em uma breve análise histórica acerca da 

evolução da visão de como se dava a construção do eu, Hall inicia sua análise à época 

iluminista, onde o senso comum colocava o sujeito como um ser baseado na razão, na 

individualidade do pensamento, ou baseado em seus próprios conceitos em contraposição à 

coletividade. Em seguida, surge a ideia do sujeito sociológico, onde é levado em 

consideração o resultado da interação entre as pessoas. Desse modo, o conceito do homem 



51 

 

 

nuclear e autossuficiente é derrubado e a identidade passa a ser formada pelo diálogo do 

mundo pessoal com o mundo público. Mesmo sendo resultado de um diálogo, o sujeito 

sociológico idealizado era um ser unificado e estável, visto que o meio em que estava 

inserido era considerado estável. O sujeito que defende Hall, entretanto, refletiria a crise de 

identidade da modernidade tardia e não seria formado por uma identidade fixa e estável, 

sendo resultado da fragmentação desse sujeito essencial. Desse modo, não se fala mais de 

uma identidade fixa, completa, permanente ou coerente, mas de uma identidade baseada 

em múltiplas identificações, que podem empurrar o indivíduo em diferentes direções, muitas 

vezes contraditórias ou conflitantes.  

 É justamente essa ideia de Hall de identificação que é retomada por Arfuch ao 

explicar qual a visão de sujeito que adota em sua teoria. Retomando a concepção lacaniana 

do sujeito como constituído de “puro antagonismo, puroobstáculo, autobloqueo, límite 

interno que impide realizar su identidad plena” (Arfuch, 2002: 62), a teórica coloca que todo 

processo de subjetivação é somente a tentativa sempre frustrada de esquecer esse trauma 

do vazio. As instâncias superadoras desse vazio só são possíveis através dos atos de 

identificação imaginária com o outro, com a vida do outro. Nesta construção narrativa da 

identidade, as diferentes representações de si (assim como o consumo das representações 

alheias) têm grande importância, sendo através delas que se tece a experiência cotidiana, as 

múltiplas formas que o sujeito se cria nesse processo, que é sempre um processo de diálogo 

com o outro. Dessa maneira, “no habrá entonces algo así como una vida -a la manera de una 

calle de direción única- que preexista al trabajo de narración, sino que ésta, como forma del 

relato, y por ende, como puesta en sentido, será un resultado, podríamos aventurar, 

contigente” (p. 65). Dentro desse processo, o relato de si aparece sempre inconcluso, a 

tecnologia e os meios de comunicação têm lugar central e é justamente através deles que as 

narrativas que privilegiam o biográfico-vivencial e produzem uma sensação de imediatismo 

ganham destaque e acabam por se constituir no ponto central, ou ao menos no ponto de 

inovação, do conceito de espaço biográfico proposto. Assim, ao estoque dos gêneros 

autobiográficos canônicos - autobiografias, cartas, diários, memórias –, Arfuch acrescenta 

diversos outros meios que contribuiriam com essa exposição pública da intimidade: 

entrevistas, perfis, retratos, testemunhos, histórias de vida, relatos de auto-ajuda, talk-

shows, reality-shows: 
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“La insistencia en la mostración pública de la privacidad, de todos los tonos 
posibles de las historias de vida e de la intimidad -en esa hibridación que 
desafía las fronteras entre los géneros consagrados y las reelaboraciones 
paródicas, irreverentes o banales-, lejos de aparecer simplemente como un 
despliegue azaroso en la estrategia de captación de audiencias, se investía 
de nuevos sentidos e vocaciones, trazando figuras contrastivas de la 
subjetividad contemporánea.” 
(Arfuch, 2002: 24) 
 

 Assim, o conceito de espaço biográfico não propõe uma enumeração de tipos de 

relatos possíveis, mas aponta a confluência de múltiplas formas, gêneros e horizontes de 

expectativas, onde importa muito mais a interatividade entre eles do que os aspectos 

formais de cada discurso.  Dessa forma, se no modelo de texto autobiográfico inaugurado 

por Rousseau predominava a noção de sujeito como autoconstrução a partir de uma 

interioridade compartilhada e confirmada através da sinceridade, surge uma noção nova 

noção de subjetividade, formada por citações e apropriações, abrindo a noção de vida e de 

individualidade às invenções de si e aos jogos identitários que são agora jogados em 

conjunto, no desenvolvimento de redes de interlocução, de uma trama discursiva e novas 

formas de sociabilidade.  

 Dessa maneira, autor que retorna e nos interessa aqui, portanto, é também um 

produto da mídia, gerado através de interações que antes não eram possíveis (ou desejáveis). 

Os textos ficcionais e a vida pública do autor se tornam faces complementares da mesma 

produção de subjetividade, instâncias de atuação que se reforçam ao mesmo tempo em que 

se tencionam. É o sujeito como aquele que instala e agencia um ponto de vista e, nesse 

processo, acaba fazendo funcionar um mundo em cujo interior se cria, se ordena e se 

compõe.  Ao propor se contar sob a forma da autoficção, esse autor acaba se transformado 

em um personagem que transita entre o espaço público midiático e os espaços discursivos 

tradicionais (ou o espaço literário), deixando claro que, por se misturar ao seu universo 

ficcional, não pode ser mais a origem ou a explicação última da sua obra, ou de si mesmo. O 

autor se mostra como alguém que também procura o sentido, junto com aquele que lê. O 

leitor, então, também muda do estatuto que adquiriu através da estética da recepção, 

deixando de ser a figura solitária que constrói isoladamente os sentidos possíveis presentes 

naquilo que lê, mas aparece agora lado a lado com o autor, em uma interação que antes era 

inimaginável e que hoje é possível através dos diferentes meios de contato direto com 

aquele que escreve (comentários deixados nas páginas virtuais, diálogos diretos com o 
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público possibilitados através de entrevistas e conferências, etc). Quem lê agora tem o poder 

de lançar perguntas que são recebidas pelo autor e acabam se inscrevendo dentro da obra.  

 O autor que ressurge está na posição de quem não passou imune aos golpes 

conferidos pelo estruturalismo e se vê diante da consciência da impossibilidade de uma 

sinceridade total e do fracasso da possibilidade de contar a sua vida através dos relatos 

epistolares comuns. A resposta encontrada foi o refúgio dentro da ficção: falo de mim, busco 

me conhecer, mas só quando me assumo como uma construção ficcional. A identidade, 

desse modo, aparece como uma espécie de provocação, um decifra-me ou te devoro onde a 

esfinge não conhece ainda a resposta ao seu enigma. Esses relatos ficcionalizados, portanto, 

acabam quebrando o caráter naturalizado da autobiografia, deixando claro que a narrativa 

pode não corresponder sempre à vida de seu autor, mas que talvez esse mesmo autor não 

tenha tanta certeza do que constitui a sua vida. O sujeito, assim, é exibido e questionado 

simultaneamente, através da apresentação da subjetividade e da escritura como processos 

em construção e é justamente neste ponto que o conceito de performance nos é útil.  

A performance 

  Em uma tradução direta do inglês, o termo performance significa atuação, 

desempenho ou rendimento, entretanto, a partir da década de 50, esse vocabulário tão 

comum no campo da administração é transferido para o campo das ciências humanas e 

assume significados mais específicos ao ser associado à superação da dicotomia arte/vida. 

As discussões iniciais acerca da performatividade nas ciências humanas aparecem 

inicialmente dentro do pensamento de Austin (1976) que define os enunciados de fala 

considerados performativos como aqueles que não podem ser considerados verdadeiros 

nem falsos sem um comprometimento ético e moral, por estarem diretamente vinculados 

ao campo da ação, à realização de um ato ao dizer algo (ilocução) e à consequente produção 

de um efeito sob o interlocutor (perlocução). Como observa Diana Klinger (2006), dentro da 

antropologia, o performático está relacionado às ações específicas que são exercidas pelos 

indivíduos quando na presença de outro indivíduo ou de um grupo e acabam por definir um 

padrão devido à sua repetição, ganhando um estatuto de verdadeiras, de padrões de 

comportamento, e estabelecendo, dessa forma, o caráter genuíno e verdadeiro de uma 

cultura. Judith Butler, no entanto, subverte e contraria essa concepção, ao afirmar que essas 
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ações repetidas e que definem o comportamento ideal não representam o genuíno ou o real 

de uma cultura, mas exatamente o seu contrário: a encenação, a imitação sem reflexão de 

uma unidade cultural absolutamente contingente cujo sentido foi construído 

dramaticamente. E é justamente a partir desse conceito que a autora define a construção do 

gênero como um ato que é tanto intencional como performativo, só possível através da 

repetição de normas que dissimulam sua convenção, de uma imitação não de um original, 

mas da ideia abstrata de que existe um original (Butler, 2007).  

  A performance, nesse sentido, seria uma tomada de posição frente a esses atos que 

são transformados em norma, à sua desnaturalização. É também uma tomada de 

consciência de que esses atos são construções diárias e passíveis de modificação, assim 

como a representação na qual resultam. É, portanto, um posicionamento que acontece 

sempre de maneira relacional, um gesto diante de uma ordem preestabelecida, seja através 

da autoinserção dentro dessa ordem, seja através da sua transfiguração que se dá sempre 

através da transfiguração do próprio sujeito.  Dentro do contexto analisado, o da volta do 

autor sob nova forma, essa desnaturalização aparece como uma quebra da naturalidade da 

identidade, da percepção que essa identidade é muitas vezes também uma repetição de 

padrões preestabelecidos que talvez tenham que ser quebrados, a percepção que “cada 

forma de vida humana nunca é prescrita por alguma vocação biológica específica, nem é 

determinada por qualquer necessidade; ao contrário, não importa o quão costumeira, 

repetitiva e socialmente compulsória, ela sempre retém o caráter de uma possibilidade 

(Agamben, apud Brasil, 2011: 11). A performatividade, neste sentido e como defende André 

Brasil (2011), seria o elemento que obriga o sujeito a se colocar em cena para que possa se 

(re)construir, o momento exato da exposição, do corpo posto em destaque para ser 

reconfigurado em processo, frente ao olhar do outro, a partir da criação dessa situação em 

que a exposição se torna necessária. A subjetividade se expõe e ao se expor inicia um 

processo de criação, ganha forma à medida que aparece, formando “imagens que parecem 

não apenas representar ou figurar (…), mas inventar, produzir formas de vida, estas que 

mantêm com a obra uma relação de continuidade e descontinuidade” (p. 5). Dentro da arte 

contemporânea, a performance emerge a partir dos anos 60 como uma tentativa de dirigir a 

criação artística às "coisas do mundo", ou seja, à natureza, à realidade urbana e a vida 

cotidiana, minando cada vez mais as fronteiras entre arte e não-arte: 
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“A arte da performance supõe uma exposição radical de si mesmo, do 
sujeito enunciador assim como do local da enunciação, a exibição dos 
rituais íntimos, a encenação de situações autobiográficas, a representação 
das identidades como um trabalho de constante restauração sempre 
inacabado. Na arte da performance, a ambivalência do teatro persiste, mas 
ao contrário deste, o performer está mais presente como pessoa e menos 
como personagem. Da mesma forma que na performance, na autoficção 
convivem o autor (o ator) e o personagem, de tal forma que não se procura 
aumentar a verossimilhança, pois ela aumentaria paradoxalmente o caráter 
ficcional.” 
(Klinger, 2006: 59)   

 
 De maneira concreta, a performance dentro da autoficção se torna possível através 

da exploração das possibilidades oferecidas pelo espaço biográfico de que fala Arfuch. Um 

exemplo muito claro desse procedimento está dentro da organização da página pessoal de 

Pedro Juan Gutiérrez. Em um pequeno texto de abertura, o escritor fala um pouco sobre o 

que é escrever, sobre o seu processo de imersão no universo que criou e, ao final, declara o 

objetivo da página: proporcionar um jogo com o leitor, onde tudo se confunde. O site reúne 

uma detalhada documentação sobre a produção e aparições públicas do escritor: entrevistas, 

declarações, transcrições de falas em palestras, uma lista dos livros já publicados e as críticas 

que receberam. Mas também, com a mesma intensidade com que é exposta a vida pública 

de Gutiérrez – ou sua vida profissional – é também escancarada a sua vida privada através da 

disponibilização de uma extensa biografia, dividida em décadas e bastante detalhada, e uma 

nada pequena galeria de fotos, onde Pedro Juan Gutiérrez mostra o seu decadente 

apartamento em uma cobertura do Malecón e pedaços de intimidade em fotos onde aparece 

quase sempre com um copo de rum e um grande charuto na boca. As fotos reproduzem o 

universo simbólico criado dentro do ciclo de Havana e servem como prova inquestionável de 

sua veracidade.  Através das imagens, o universo de miséria, decadência, sexo e bebida tão 

bem construído dentro dos livros é fortalecido, quase materializado.  

  Nesse processo de expansão e materialização da atmosfera construída dentro dos 

livros, as entrevistas exercem papel também fundamental. Leonor Arfuch coloca a entrevista 

como a cena ideal da narração diante de outro - que aparece duplamente nas figuras do 

entrevistador e do público - e acaba desfazendo a ilusão ou pretensão de uma totalidade 

biográfica que deixa uma marca única. Ao ser colocado sob a voz do outro, a possível 

unicidade e singularidade do sujeito que fala se torna propriedade comum, experiência 

comparável, mais uma ilustração do que já é conhecido. Dentro da autoficção, essa visão é 
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ainda mais fortalecida porque as intervenções do autor buscam ainda mais evidentemente a 

confirmação do que já é foi dado.    

 Assim, dentro das suas entrevistas, Pedro Juan Gutiérrez acaba repetindo temas e 

referências já dados, reaparecem com outros tons os personagens que figuram os relatos 

apresentados nos livros e as polêmicas posições são mantidas, nunca desmentidas ou 

abrandadas. Em entrevista concedida por Gutiérrez à Playboy brasileira em 2001 está um 

pequeno detalhe, que poderia passar despercebido, mas que acaba colocando em evidência 

as estratégias performáticas adotadas pelo autor. Ao descrever o seu encontro com o cubano 

em um hotel onde a conversa seria realizada, o repórter Kiko Nogueira diz que o escritor 

chegou vestido com um terno branco com listras finas azuis. Entretanto, o comportado terno 

não é condizente com a sua imagem de macho tropical e o escritor exige que seja 

providenciada uma camiseta branca sem mangas para que a foto possa ser tirada com a 

tatuagem em evidência. Mais do que a vontade de exibir o desenho da cobra enrolada em no 

punhal de Santa Bárbara que ocupa grande parte do seu braço esquerdo, Gutiérrez necessita 

que o que a tatuagem representa fique à mostra: a sua dureza. Nessa mesma entrevista 

concedida a Playboy, ao ser perguntado se já tinha pagado para fazer sexo, o autor responde 

dizendo que nunca tinha precisado, mas que conhece com muitos detalhes esse universo e 

cita o caso de Luisa, “uma mulatinha que tinha de trabalhar na rua para podermos 

sobreviver” (Gutiérrez, 2001b). O repórter pede então que Pedro Juan explique melhor o 

caso e este então emenda: 

“Luisa trabalhava no Correio e ganhava ainda menos que eu — o 
equivalente a 1 dólar e meio por mês. Era catorze anos mais nova. Eu estava 
perto dos 44, ela devia ter uns 30. Muito bonita, uma boca maravilhosa. Um 
dia me disse: 'Pedro, vou ter que ir ao Malecón e ver se encontro um 
gringo'. E eu disse: 'Pois vá, então'. E ela fazia isso para sobreviver.” 
(Gutiérrez, 2001b) 
 

   Luisa, no entanto, aparece em vários dos relatos de Trilogía sucia de la Habana. E, 

dentro do livro, nos é contada a mesma história - “Luisa salió para su trabajo em un correo. 

Gana una miseria. Le he dicho veinte veces que lo deje. Total, con cualquier cosita que venda 

saca tres veces esse salario.” (Gutiérrez, 2000: 117) e “La crisis arrasaba con todo. Estuvimos 

un tempo passando hambre y muy jodíos, hasta que me canse de tanta miseria y tomé uma 

decisión. Uma tarde agarre Luisa a lo cortiço y le dije ‘¡Pa’l Malecón a jinetear!’ Y fue buena 
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decisión.”  (p. 202) – e são várias as referências aos trabalhos noturnos de sua companheira, 

mesmo que quase sempre transformados em pequenos contos eróticos. Assim, essa 

preocupação de forjar a si mesmo em um universo ficcional é uma das estratégias centrais do 

desempenho performático que é exercido nas narrativas de Gutiérrez e que acaba 

teatralizando a posição autoral. A coincidência entre as informações autobiográficas 

capturadas nos relatos de Gutiérrez e as declarações feitas pelo autor em entrevistas e 

conferências acabam por construir uma mitologia pessoal, mas sempre baseada no limite da 

dúvida. Essa tática, mais do que aproximar ingenuamente a vida e a obra, acaba 

embaralhando os vínculos, construindo e destruindo uma imagem que é criada a cada dia. O 

jogo empreendido por Gutiérrez ao escrever ficção e negá-la insistentemente, é um dos 

mecanismos fundamentais para o funcionamento do que se propõe a sua literatura, que sem 

a liberdade de um narrador-personagem que só existe como fraude de si mesmo não teria o 

mesmo impacto.  

O cotidiano fragmentado 

Como já observado anteriormente, Pedro Juan Gutiérrez afirma que a sua Trilogía sucia 

de la Habana é resultado da junção de textos soltos que formam um diário escrito entre os 

anos de 1994 e 1997, onde o escritor passou por uma profunda crise. Dos diários íntimos, os 

textos de Gutiérrez mantêm e subvertem as duas principais características: a escrita sem 

destinatário e por isso organizada para que a releitura proporcione novas reflexões sobre si 

mesmo e a submissão ao calendário. Os livros seguintes à Trilogía, Animal tropical, El 

insaciable hombre araña e Carne de Perro, apesar de retratarem anos um pouco mais 

brandos, possuem a mesma estrutura: os dias são narrados aos poucos, pequenos 

acontecimentos são apresentados de maneira isolada, personagens aparecem e 

desaparecem sem explicações, como se não fosse necessário nenhum tipo de apresentação, 

que acaba produzindo relatos um tanto herméticos, na sua fragmentação, como se de fato 

não tivessem sido escritos para serem lidos por outras pessoas. A especifidade do diário, 

segundo Wander Melo Miranda, é justamente essa escrita essencialmente privada, a 

exclusão antecipada de qualquer pacto entre leitor e autor, a constituição de um “discurso 

fechado sobre si mesmo, solilóquio sem ouvinte” (Rousset, apud Miranda, 2009: 34). Os 

textos de Gutiérrez, no entanto, subvertem essa ordem, à medida que a publicação dos 

textos sempre foi cogitada: 
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“SC: ¿Pero la idea fue siempre publicarlo a pesar de haberlo escrito como 
un diario, un texto donde revelas lo más íntimo de ti? 
PJG: Sí, la idea siempre fue publicarlo. Date cuenta que yo tengo la vocación 
del periodista. Yo no puedo resistir escribir algo y no publicarlo. Tener que 
escribir y luego decir "Esto no sirve" y echarlo a un lado, eso me molesta 
muchísimo. Yo pienso muy bien lo que voy a escribir para que quede lo 
mejor posible y se pueda publicar, por supuesto. La Trilogía la escribí en tres 
años. Son todas las cosas que me iban sucediendo a mí, que iba viendo en 
este barrio, algunas cosas no me sucedían pero les sucedían a los vecinos, a 
la vecina de al lado, y todo eso lo fui incorporando diariamente, 
elaborándolo y reelaborándolo.” 
(Gutiérrez, 2000a) 

 

 Nos diários, diferentemente das autobiografias, há uma separação temporal mínima 

entre os acontecimentos vividos e o seu registro pela escrita. A consequência direta desse 

acordo é que o escrito acaba se enraizando no cotidiano e na perspectiva por ele delimitada. 

Não há como na autobiografia, o retrocesso organizador gerado pela possibilidade de refletir 

sobre o que já passou e assim elaborar um quadro maior. É justamente essa distância 

temporal entre a escrita e o vivido que abranda o caos e doma o contingente da experiência, 

ressignificando e reordenando o passado e que inexiste dentro do processo de escrita de um 

diário íntimo. Assim, Wander Melo Miranda, ao citar as observações de Blanchot sobre os 

diários, afirma que o pacto firmado pelo diarista é o de respeitar o calendário e submeter-se 

a ele. 

 Entretanto, Pedro Juan Gutiérrez não se submete ao calendário e o tempo aparece 

cortado, vai e volta, fazendo da tentativa de se criar uma linha temporal dentro dos livros 

impossível. Os personagens aparecem e reaparecem em estados diferentes de maneira 

caótica, situações contradizem qualquer cronologia e o tempo parece passar em espiral, 

avançando e voltando ao mesmo lugar incessantemente e dando a impressão de que os 

relatos não têm nenhuma relação entre si, ou foram organizados de maneira completamente 

aleatória. Se, por exemplo, por volta da página 167 da Trilogía sucía de Habana temos o 

relato de Luisa trabalhando como jinetera nas ruas de Havana, nos é descrita algumas 

páginas adiante a situação em que Pedro Juan confronta a companheira e a pede que 

abandone o trabalho nos correios, como se a cena tivesse acabado de acontecer. Ao mesmo 

tempo, contradizendo a forte impressão de simples desconexão verbal, é criada uma 

familiaridade através da repetição de cenas, expressões, situações. Essa temporalidade, no 

entanto, encontra uma pequena mudança dentro de Animal Tropical, por este se tratar de 
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um romance e não de um livro de contos, como os demais. 

Animal Tropical, segundo livro do ciclo de Havana, nos mostra um Pedro Juan 

atormentado pelo sucesso de seu primeiro romance, Trilogía sucia de la Habana, e a 

obrigação de escrever uma segunda novela que corresponda às altas expectativas geradas. O 

livro começa com o relato da reação causada pelos relatos repletos de violência em uma 

acadêmica sueca. Ao organizar a participação de Pedro Juan em um seminário em Estocolmo 

e a consequente estadia do autor cubano na capital sueca por três meses, Agnes entra em 

contato com os textos da Trilogía sucia de la Habana e não consegue se recuperar de seu 

enorme impacto. Tem início, então, uma série de longos telefonemas onde o escritor, além 

de seduzir a sueca com a sua atração de macho latino, fala um pouco de seu processo de 

criação e das razões pelas quais não consegue começar seu novo romance, que desta vez 

pretende basear em campos que não estarão circunscritos na sua vida. E neste ponto entra a 

prostitua Glória que representa o segundo eixo do romance. Em clara oposição à figura de 

Agnes, Glória é uma mulher prática e sexualmente experiente, com tantas histórias de vida 

que Pedro Juan decide basear o seu novo romance nos relatos que escuta de sua vizinha do 

andar de baixo, que é também sua amante. A decisão de basear o seu romance nas histórias 

que ouviu de Glória vem da constatação de sua falta de imaginação e a sua consequente 

condenação a contar sempre a verdade. Desse modo, se pretende não escrever mais sobre a 

sua própria vida, precisa achar outra vida também real para contar. Suas intenções, no 

entanto, são imediatamente percebidas e frustradas por Glória: 

“- Me voy a callar. Y no te voy a decir más na', Pedro Juan. Te vas a joder 
porque no te vas a enterar de nada. El que escribe un libro tiene que 
inventar. Qué es eso de poner toda a verdad ahí? Tu estás loco? Y si la gente 
se entera que essa Gloria soy yo? Dónde me meto? 
- Ya, ya. Busca un vaso y vamos a tomar ron para que te relajes. 
- Inventa, inventa o deja de escribir porque no te voy a decir más na'! 
(…) Nos servimos y salimos al balcón a beber. Ron de pipa. Petróleo puro. 
Hasta cuándo beberé esta mierda? Me sueno dos buches largos. Hago una 
muceca de hasgo y digo en voz alta: 
- Ahhh, que mierda! Santa Bárbara bendita, Changó, ayúdame a escribir un 
best seller a ver si llego al whisky.” 
 (Gutiérrez, 2000: 37) 

 
 Desde o começo fica claro, portanto, que Pedro Juan nunca vai chegar a escrever o 

romance que se propôs e é justamente essa impossibilidade que acaba por se tornar a 

temática maior do relato que nos é apresentado. O eterno bloqueio criativo do personagem 
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acaba por gerar a impressão de que o livro se escreve sozinho, se desenrola independente 

dos planos e da vontade de seu narrador, talvez porque, no fundo, não há história para 

contar fora da história do próprio livro. Ou aquela história por trás do escrever, do eu que 

inicia uma jornada de autoconhecimento através de e por este próprio ato de escrever. A 

história vai sendo contada aos solavancos, não reserva nada para o final, nem se concentra 

na revelação de uma iluminação epifânica ou de uma transformação do personagem. 

Entretanto, apesar de ser um pouco mais organizado cronologicamente do que os demais, a 

fragmentação aqui também está presente, evidenciada pela aparente falta de consequência 

dos acontecimentos narrados no dia anterior. As cenas não são retomadas e muitas vezes os 

capítulos podem ser lidos isoladamente, como se fossem contos. Dividido em três partes – La 

serpiente de fuego, La amante sueca e Furia y bolero - Animal Tropical termina exatamente 

como começou: novamente em Cuba, ainda procurando uma ideia para o novo livro. 
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três 
 

“No me interesa lo decorativo, ni lo hermoso, ni lo dulce, ni lo delicioso. (…) 
El arte sólo sirve para algo si es irreverente, atormentado, lleno de 
pesadillas y desespero. Sólo un arte irritado, indecente, violento, grosero, 
puede mostrarnos la otra cara del mundo, la que nunca vemos o nunca 
queremos ver para evitarle molestias a nuestra conciencia. Así. Nada de paz 
o tranquilidad. Quien logra el reposo en equilibrio está demasiado cerca de 
dios para ser artista” 
(Trilogía sucia de la Habana, Pedro Juan Gutiérrez) 
 

 
 Do real maravilhoso ao realismo sujo 
 

 Cesar Aira (2011), após uma retomada da famosa história de Aladim e a lâmpada 

mágica, lança ao ar a seguinte pergunta: o que faz com que o famoso relato do século XI não 

possa ser considerado realista? Segundo o escritor, não é a presença de um gênio que vive 

dentro de uma lâmpada e que tem o poder de realizar desejos infinitos que afasta o relato do 

campo do realismo, mas uma natureza outra da história, que anula a possibilidade de 

identificação entre o leitor e os personagens. A magia, afirma, só pode ser gozada na 

realidade, onde o tempo impõe os seus domínios logo após o término do reino da mágica. Se 

aceitamos que a magia está no começo de tudo, a realidade vem necessariamente logo em 

seguida e os prazeres obtidos com a mágica só podem ser aproveitados na realidade que não 

tem nada de mágica. Entretanto, o gozo desses prazeres no contexto que conhecemos pode 

ser compreendido em um mundo regido por valores que compartilhamos e a magia é 

facilmente aceita.  

No entanto, a nossa lógica é contrariada quando Aladim, ao sair da caverna, aciona o 

gênio pela primeira vez em um momento de extrema necessidade, onde ele e sua mãe 

passavam fome. No lugar de pedir dinheiro infinito o menino pede somente um jantar, que é 

concebido pelo gênio na forma de um grande banquete, com pratos e talheres de prata. 

Depois de acabarem a comida (economizada por vários dias), os personagens se veem 

passando fome novamente e se lembram instantaneamente da prata que abrigava o 

banquete. Resolvem, então, vender cada um dos utensílios e comprar comida, até que estes 

também acabam e os dois estão novamente passando fome. Neste momento, o gênio é 

novamente chamado e Aladim repete o mesmo pedido que fez da primeira vez, repetindo a 

história diversas vezes, quando poderia simplesmente pedir por riqueza e assim ter dinheiro 
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para comprar quanta comida quisesse. E é justamente a inscrição das ações do personagem 

em um campo que foge à nossa compreensão moderna e capitalista o que nos 

impossibilitaria de nos identificar com Aladim, afastando o texto dos limites do realismo.     

Esse mesmo problema da identificação é colocado em pauta também por Anke 

Birkenmaier (2001), ao citar uma entrevista que fez com Pedro Juan Gutiérrez em 20006 

onde o autor se questiona acerca do alcance da sua literatura. Para a teórica cubana, o 

paradoxo no qual se encontra o autor (como é possível ir além do seu momento presente e 

ser lido no Japão depois que se passem cem anos e continuar a retratar de maneira fiel a sua 

realidade de morador do centro de Havana?) representa a materialização de um velho 

dilema do realismo, o problema do referente e a busca por maneiras de reconciliar a 

descrição do momento particular com a procura pela transcendência. Quão importante é o 

conhecimento deste referente que está sendo tratado para que se entenda uma história?  

Na literatura, desde o século XIX e a consolidação do romance, o realismo tem sofrido 

inúmeras transformações. Entretanto, a sua evolução na América Latina pode ser 

interpretada como especialmente baseada em extremos, começando com a imitação de 

modelos europeus e terminando com a ruptura total com os modelos estabelecidos e a 

criação de um realismo que curiosamente contradiz o que se entende normalmente por 

realidade. Se, produto de uma colonização violenta e devastadora, o imaginário cultural 

latino-americano foi sendo forjado a partir de imagens distorcidas criadas por um discurso 

alheio, as referências europeias acabam sendo vistas como únicos modelos possíveis de 

modernidade e, como tais, devem ser seguidas e imitadas. Segundo Silviano Santiago (2001), 

para atingir a tão sonhada modernidade, portanto, era necessário copiar uma cultura modelo 

preexistente e essa cópia, por muito tempo, foi levada como característica indissociável da 

produção cultural local. Copiar o que era produzido na Europa era a única forma de 

legitimidade existente e, assim, todos os pensadores e artistas latino-americanos tinham nas 

costas o fardo de estar sempre às margens da verdadeira cultura e a América acabou se 

transformando em um simulacro.  

Logicamente, tentar transferir para os trópicos o que é dominante na Europa é tarefa 

                                                 
6
  “Yo quiero que dentro de cien años me puedan leer en Japón. Para eso yo tengo que trascender mi 

momento, tengo que ir a la psicología de las personas, a los dramas humanos. Yo vivo en Centro Habana, no vivo 

en Tokio o en Berlín. ¿De qué voy a escribir entonces? Esa es mi realidad.” (Gutiérrez, apud Birkenmaier, 2001) 
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impossível visto às barreiras óbvias, não só climáticas e espaciais, mas também estruturais. 

Essas tentativas frustradas de cópia acabaram por gerar uma miscigenação do novo com o 

que se pretendia reproduzir que acaba sendo vista sob o signo do atraso ou descompasso, 

não só pelos europeus, mas também pela própria intelectualidade local. Essa visão de 

inferioridade, assumida também pelos próprios latino-americanos, só começa a ser quebrada 

a partir de meados do século XIX, junto com os processos de emancipação política e a busca 

por um discurso próprio, nacional. A partir de então, os elementos próprios que foram 

inseridos nos modelos europeus começam a ser encarados como frutos de uma 

originalidade, mudando a conotação negativa da miscigenação e fazendo surgir uma 

discussão acerca da formação de uma identidade cultural única, inédita e extremamente 

original. Com a chegada do século XX, a quebra da visão de hierarquia cultural metrópole-

colônia é ainda mais acentuada e surgem diversos manifestos pela cultura local, recheados 

de contra-ideologias e rejeição contra o que é de fora.  

Dentro desse processo, um dos movimentos mais importantes talvez tenha sido o 

golpe empreendido contra o realismo europeu que se dá a partir do prólogo de El reino de 

este mundo (1949) de Alejo Carpentier. Em seu prólogo-manifesto, o escritor cubano afirma 

que a realidade que conhece (constituída por lendas, mitos e costumes nativos) está em 

eterno confronto com a técnica e a lógica racional do europeu que chegou nas Américas. O 

realismo proposto por Carpentier é um realismo regido por um novo conjunto de leis: os dias 

se parecem, se prolongam ou passam voando, não existe linearidade e a medida do tempo 

corresponde aos acontecimentos narrados - a dor ou a insônia podem fazer o dia ter trinta e 

seis horas, enquanto as alegrias reduzem as horas a minutos. É um tempo onde a luta contra 

o destino faz com que o presente se repita ou se aproxime tanto do passado que a distinção 

entre um e outro se torna impossível. Em texto posterior publicado em seu livro de ensaios 

teóricos sobre aquilo que propõe no prólogo do livro lançado em 1949, Carpentier parte da 

definição dos dicionários que associa o maravilhoso com palavras como extraordinário e 

admirável para o afastar da ideia corrente de que ele estaria necessariamente ligado à 

beleza. Assim, o maravilhoso passa a ser relacionado diretamente à ideia do insólito, de tudo 

aquilo que foge às normas estabelecidas. No entanto, esse novo realismo defendido pelo 

escritor só seria possível dentro da América Latina, podendo ser contraposto ao que ele 

chama de real mágico, tão comum na produção literária europeia. Segundo Carpentier o 

realismo mágico europeu trabalha com a representação de formas reais que se combinam de 
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maneira não-natural com um elemento mágico, sendo apenas uma figura inverossímil, 

impossível. O mágico, assim, estaria somente fixado na figura criada de maneira arbitrária, 

compondo em grande contraste com a estética proposta:   

 

“O real maravilhoso, aquele que eu defendo, e que é o nosso real 
maravilhoso, é aquele que encontramos em estado bruto, latente, 
onipresente em tudo o que é latino-americano. Aqui o insólito é cotidiano, 
sempre foi cotidiano.” 

  (Carpentier, 1987: 127) 

    
Dessa maneira, ao colocar os elementos maravilhosos como característica inerente da 

realidade latino-americana, a defesa dessa nova estética acaba se misturando com a defesa 

do próprio povo latino-americano, de seus costumes, cores, cultura, natureza. Se toda a 

história local deve ser vista como uma sucessão de insólitos, seria tarefa do escritor latino-

americano apenas procurar formas de descortinar e apresentar essa realidade, tarefa que 

seria impossível ao colonizador, visto que este não dispunha do vocabulário necessário para 

representar as grandezas e particularidades do novo mundo. Para alcançar o real 

maravilhoso, assim, o homem que nasceu e cresceu nessas terras, precisaria apenas estender 

a mão: tudo se apresenta disponível, a linguagem já foi incorporada às novas texturas e 

cores. A estética do realismo maravilhoso proposta por Carpentier logo se espalhou por toda 

a América Latina em nomes como Gabriel García Marquéz e Juan Rufo, se transformando 

rapidamente em parte fundamental da própria essência da identidade latino-americana e 

constituindo o que se convencionou chamar o boom da literatura latino-americana.  

O realismo sujo em que se insere Pedro Juan Gutiérrez surge, desse modo, como uma 

oposição a seus antecessores e a essa visão maravilhosa da realidade, como uma tentativa de 

abrir horizontes e se desvencilhar da obrigação de um fazer literário que deve ter como força 

motriz mostrar ao mundo o contexto latino-americano. Essa quebra de correntes buscada 

pelos autores do realismo sujo, no entanto, não é um fenômeno isolado e faz parte de uma 

tendência na literatura jovem produzida a partir dos anos 90, como o McOndo dos chilenos 

Alberto Fuguet e Sérgio Gomez. Comumente associado à estética do lixo e a adjetivos como 

pornográfico, violento, politicamente incorreto, machista ou sexista, o realismo sujo não 

surge na América Latina e é usado inicialmente para definir a literatura produzida nos 

Estados Unidos a partir dos anos 60 que descrevia o cotidiano sem esperança em áreas onde 

predominava a monotonia e o abismo financeiro. Com grande influência da linguagem 
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jornalística, surge então uma geração liderada por Raymond Carver e que tem como 

principais características a descrição de detalhes locais e as pequenas distorções na 

linguagem, nos gestos de seus personagens e nos princípios éticos e morais. A princípio, essa 

nova escrita foi denominada 'minimalismo', junto com toda a arte produzida no pós-guerra e 

que tinha grande influência de elementos como a fábrica, a natureza degradada, a televisão 

e os centros de compras. A terminologia realismo sujo foi usada pela primeira vez pelo crítico 

literário Bill Buford em uma edição especial da revista inglesa Granta que definia a nova 

produção literária americana como “a courious, dirty realism about the belly-side of 

contemporary life” (Buford, apud Rebein, 2001: 41). Era, como aponta Anke Birkenmaier, 

uma ficção que poderia ser de qualquer parte, que retratava e falava para gente perdida em 

um mundo repleto de comida junk, do opressivo consumo moderno e da enorme influência 

da televisão. Nesse universo, impera uma falta de ação, estando a narrativa focada na 

revelação do ambiente ou do momento, onde o detalhe aparentemente supérfluo importa 

mais do que a trama ou a vida individual dos personagens: 

“Strange stories, unadorned, unfurnished, low-rent tragedies about people 
who watch day-time television, read cheap romances or listen to country 
music and western music. They are waitresses in roadsides cafes, cashiers in 
supermarkets, construction workers, secretaries and unemployed cowboys. 
They play bingo, eat cheeseburgers, hunt deer and stay in cheap hotels. 
They drink a lot and are often in trouble: for stealing a car, breaking a 
window, pickpocketing a wallet. They are from Kentucky or Alabama or 
Oregon, but, mainly they could just about be from anywhere: drifters in a 
world cluttered with junk food and the oppressive details of modern 
consumerism.” 
(Buford, apud Rebein, 2001: 41) 

 
 Naturalmente, essa opressão pelo mundo do consumo e os símbolos tipicamente 

norte-americanos (música country, cheeseburguers, motéis baratos, etc) não tem nada a ver 

com a realidade cubana, o que temos em comum seria, portanto, a perspectiva narrativa, o 

privilégio do ponto de vista dos fracassados da sociedade em situações narradas em um 

estilo direto, seco e analítico. Dentro dessas narrativas, o que importa realmente não são as 

situações limites vividas ou os personagens que as protagonizam, mas como os seus 

personagens agem e se movimentam dentro dessas situações, como lidam com a miséria, 

com a falta de oportunidade, com a busca por diversão, com a forte presença do sexo e do 

álcool. As narrativas, na maioria das vezes, não progridem, apenas se repetem, refletem a 

monotonia de uma vida sem esperança, onde o tempo passa e nada muda. A mediocridade 
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da vida parece refletir a mediocridade que circunda e que existe também dentro, é a 

passagem de dias iguais em uma selva onde somente os mais espertos parecem sobreviver, 

uma existência onde não existem heróis, ou guerras a serem travadas. A emergência de 

personagens marginalizados, pertencentes às camadas mais baixas da sociedade, e as 

estratégias de representação utilizadas faz com que esse realismo sujo tenha muitos pontos 

em comum com o naturalismo, popular durante o final do século XIX e que, à época, 

também representou uma forte transgressão no que era chamado de realismo. Portanto, a 

tendência a levar o realismo ao extremo presente na escrita da geração que influencia 

Gutiérrez não é exatamente uma novidade, mas um movimento que vai e volta, a tentativa 

de tornar a literatura um pouco mais “realista” do que aquela estabelecida. 

Sob esse ponto de vista, talvez uma breve análise do que propunha o movimento 

naturalista seja bastante importante para entender um pouco o que seria o realismo sujo. 

Fortemente influenciado pelas filosofias determinista e positivista, o naturalismo assumiu a 

existência de uma realidade unívoca que precede o texto e a tarefa do escritor seria 

justamente representar essa realidade de maneira mais detalhista e fiel possível através de 

uma observação que seria quase científica. Dentro dessa observação de cunho quase 

científico, o corpo humano, os seus instintos e ações, ganha novo enfoque, sendo 

dessacralizado. As massas aparecem como a problematização da vida simples e os objetos 

comuns da vida cotidiana também ganham espaço nos relatos, segundo Auerbach, o escritor 

passa a ter “o direito de tratar qualquer objeto, mesmo o mais baixo, de forma séria” 

(Auerbach, 2002: 446) em uma mistura de estilos, onde o popular se mistura ao culto e 

argumentos científicos se fundem a argumentos político-sociais. O escritor francês Emile 

Zola, um dos precursores e maiores nomes do naturalismo, acreditava que o escritor tinha a 

obrigação de se aproximar cada vez mais da ciência para desenvolver o seu trabalho, para se 

aproximar de seu objeto, tendo a observação papel fundamental nesse processo: 

“Com o romance naturalista, o romance de observação e de análise, as 
condições mudam imediatamente. O romancista inventa ainda mais; 
inventa um plano, um drama; apenas, é uma ponta de drama, a primeira 
história surgida, e que a vida cotidiana sempre fornece. Em seguida, na 
estruturação da obra, isso tem bem pouca importância. Os fatos só estão lá 
como desenvolvimentos lógicos das personagens. O grande negócio é 
colocar em pé criaturas vivas, representando diante dos leitores a comédia 
humana com a maior naturalidade possível.” 
(Zola, apud dos Santos, 2007: 16) 
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Essa naturalidade de que fala Zola acaba sendo refletida especialmente no 

tratamento do corpo humano, que é levado às últimas consequências em descrições ácidas, 

cruas, objetivas e que aproximam o comportamento humano do comportamento animal. 

Ganham grande destaque, dessa forma, as funções corporais, o funcionamento fisiológico do 

corpo, suas funções sexual e excretora. Em O Cortiço (1980) do escritor brasileiro Aluísio 

Azevedo, temos um exemplo contundente da animalização do homem dentro da estética 

naturalista.  Em linhas gerais, o romance acompanha a fundação e posterior queda de um 

cortiço no centro do Rio de Janeiro e a vida das pessoas que circulam em seu interior e 

arredores. A construção ocupa lugar central dentro da narração, não só como espaço físico 

em torno do qual acontece a ação, mas como grande influência na vida dos personagens, 

sendo comparado a um organismo vivo que cresce e se desenvolve, se fortalecendo e 

determinando os desvios morais de quem habita o seu interior. É assim que vemos a 

inocente Pombinha (inicialmente moça de família rica, recatada e loira) se envolver com uma 

prostituta do cortiço e começar a assumir e imitar, lentamente, todos os atos da sua tutora e 

acaba se transformando em prostituta. Ou o português Jerônimo, descrito como homem 

íntegro e trabalhado, se transformar em um típico preguiçoso, malandro, que foge do 

trabalho em cada oportunidade.  

Essa emergência na literatura de temas considerados baixos é colocada por Mikhail 

Bakhtin como pertencente ao século XVI, onde há uma quebra das tendências literárias e 

artísticas que consideravam o mundo e o corpo como santuários, que mereciam uma 

representação digna de sua condição sagrada e alta. Com a análise da obra do francês 

Rabelais, Bakhtin indica que há um rebaixamento das coisas, dos corpos e dos atos. Dessa 

maneira os próprios valores e a ética sofrem mudanças, se invertem, são subvertidos ou 

dessacralizados à medida que a lógica hierárquica do universo da Idade Média é modificada, 

com a queda do modelo unilateral e vertical em que ela estava apoiada.  A emergência dessa 

atmosfera do baixo material e corporal, ou do grotesco, para o filósofo russo estava 

intimamente ligada às formas da alegria popular e da carnavalização do mundo. Há, dessa 

maneira, uma mistura do corpo ao mundo, uma fusão do mundo exterior e das coisas e as 

imagens passam a ser sempre exageradas, excessivas, ganhando enorme destaque tudo o 

que sai do corpo, assim como seus orifícios e funções biológicas.  

A emergência do corpo em sua dimensão animal e o redimensionamento da sua 

relação com o mundo são temas que Bakhtin atribui ao realismo grotesco e que vão ser 
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retomados dentro do naturalismo, ainda que com enfoque cientificista completamente 

inédito para a época do renascimento analisado pelo filósofo russo. O que se perdeu entre o 

grotesco e o naturalismo, o tom de ironia, certa carnavalização do mundo, vai ser retomado 

em certa medida pela geração de Gutiérrez. Se o naturalismo pode ser caracterizado pela 

distância que toma daquilo que conta, com suas narrações sempre em terceira pessoa e 

realizadas por um narrador onisciente que tem controle total sobre a estrutura do romance, 

o realismo sujo é narrado por alguém que está dentro daquilo que narra: que é também 

medíocre, entediado, que participa dos atos sexuais que narra, que se embriaga. O narrador, 

dessa maneira, sai de sua posição de observador e passa a estar no foco da ação, a falar 

daquilo de conhece e aí o caráter autobiográfico (ou autoficcional) que já observamos acaba 

mudando completamente o estatuto do texto. Dentro do naturalismo, o narrador é sempre 

aquele que julga, que tem uma tese clara e definida a comprovar e usa seus personagens 

sempre com esse propósito, como estudos de caso. No realismo sujo, tanto no de Gutiérrez 

quanto no que surgiu nos Estados Unidos, o autor se insere dentro do universo que relata e 

não pode emitir julgamento ou comprovar teses porque fala daquilo que vive, daquilo que 

faz parte dele mesmo. Essa tendência aos relatos autoficcionais, portanto, é uma das 

características do realismo sujo.  

Para Gutiérrez, essa maneira próxima de tratar os personagens seria característica 

não apenas do realismo sujo, mas uma espécie de ética no fazer literário. O escritor cubano 

afirma que o que normalmente é colocado como elementos centrais para a caracterização do 

que seria esse realismo sujo – a linguagem popular, baixa, e os temas, violência, sexo, drogas, 

crime, marginalidade – é apenas consequência de um processo de autoconhecimento e de 

aproximação com as pessoas que acabam virando personagens. Em outras palavras, a 

natureza dos relatos e a maneira como eles são contados reflete o estilo de vida, uma 

maneira de encarar o mundo que olha diretamente a realidade circundante e que se vê parte 

dessa realidade. O resultado disso é uma suspeita em relação às utopias, a percepção de que 

o conceito de herói varia e se contradiz. A estética do realismo sujo, dessa maneira, é apenas 

resultado de um fazer literário extremamente sincero e que chega aos limites, muitas vezes 

cruzando-os. É uma escrita que se atreve a dizer o que as pessoas preferem mascarar: 

“[El realismo sucio es] una manera de llegar siempre al límite de la 
literatura, al límite de los personajes, de no esconder nada de los 
personajes. (...) Hay quien cree que el realismo sucio es hablar de la 
suciedad material que puede haber en Centro Habana o describir escenas 
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sexuales. Pero para mí, escribir de esta manera es llegar al límite de cada 
personaje, no esconder. (...) Para mí hay una cosa esencial en la literatura. 
Yo entiendo la literatura como un acto de reflexión, de análisis, de 
exploración en la vida y de sinceridad. Estoy haciendo literatura, no 
periodismo ni testimonio, pero con mucha sinceridad, tratando de decir lo 
que nadie se atreve a decir. ”  

(Gutiérrez, 2002a) 
 

Mas, além da forte presença do autor e de sua biografia no texto - elementos que já 

percorremos neste trabalho anteriormente, o que é marcante no realismo sujo e na obra de 

Gutiérrez é a transgressão das normas sociais. Os personagens não se integram a nenhuma 

convenção de trabalho, família ou sociedade. As pessoas que aparecem nos relatos de Pedro 

Juan são igualadas na luta diária pela sobrevivência e fatores como cor de pele, idade e 

educação tornam-se irrelevantes. É a representação de uma realidade violenta, com uma 

linguagem tão forte, que muitas vezes a violência representada se torna pequena frente à 

violência usada na própria representação. O que propõe Gutiérrez, assim, é refletir com o 

máximo de autenticidade de que é capaz os conflitos dos bairros pobres de Havana e o que 

significa viver ali, assim como o que significa viver os dias de crise de Cuba e acabar se 

transformando em mais um dos homens da escória, dos marginais de uma cidade grande, de 

se ver impossibilitado de entrar em algum esquema social.  

 

 O choque e o abjeto 

 Em Un dia yo estaba agotado, conto que pertence à primeira parte de sua trilogia, 

Pedro Juan vê de sua janela um cadáver no meio da rua e aproxima a narração dele. 

Inicialmente a descrição que temos é de uma mulata bonita e alta, com o corpo perfeito. Ao 

descrever como estava vestida, no entanto, percebemos que o que causa desejo no narrador 

é uma mulher que foi apunhalada e teve o corpo largado no meio de uma calçada. Tinha 

uma saia preta muito curta, uma blusa ajustada e um pequeno e provocativo soutien branco, 

tudo empapado de sangue e lama. A violência que surge com a revelação do sangue, muda 

completamente o tom do relato, este se torna progressivamente mais jornalístico, analítico, 

menos sensual. A transição da mulata de alvo de desejo para apenas mais uma vítima de 

assassinato acontece em duas linhas e de maneira abrupta. Ao redor, milhares de pessoas 

especulam o motivo da morte, no que o narrador é incisivo: é apenas mais um crime 

passional, acontece em todos os lugares, nada exclusivo da sociedade cubana. O que seria 
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exclusivo da sociedade cubana, no entanto, é a ausência de lugar na mídia para esse tipo de 

violência, “una sociedad modelo no puede tener crímenes ni cosas feas” (Gutiérrez, 1998: 

85). O tipo de relato sujo que propõe Gutiérrez, dessa maneira, seria uma reação direta a 

essa hipocrisia que predomina na capital cubana dentro dos meios de comunicação: 

“Por eso yo estaba tan desilusionado com el periodismo y comencé a 
escribir unos relatos muy crudos. Em tiempos tan desgarradores no se 
puede escribir suavemente. Sin delicadezas a nuestro alrededor, imposible 
fabricar textos exquisitos. Escribo para pinchar un poco y obligar a otros a 
oler a mierda. Hay que bajar el hocico al piso y oler la mierda. Así aterrorizo 
a los cobardes y jodo a los que gustan amordazar a quienes podemos 
hablar“  
(Gutiérrez, 1998: 85) 

 
 É uma escrita basicamente onde o choque é explorado e buscado como estratégia 

estética e ideológica. Dentro da procura por aquilo que causa espanto, são usados não 

somente os temas, mas a própria linguagem, trabalhada de maneira quase imoral, repleta de 

palavrões, sempre direta, em uma narrativa que chega perto sem muitos avisos e dá uma 

tapa na cara do leitor. A Havana descrita por Gutiérrez é um lugar sujo, repleto de cadáveres, 

mal cheiroso, desorganizado, um lugar deteriorado que abriga seres humanos também 

deteriorados. A estratégia de representação dessa sociedade viscosa e caindo aos pedaços 

usada pelo escritor é a sua descrição sem subterfúgios, de maneira mais direta possível. É a 

exposição de uma realidade tão real, que chega a ser inacreditável, como afirma o próprio 

Gutiérrez ao falar sobre a presença da verdade e da mentira na sua literatura (2001a). A 

organização dos textos, com seu vocabulário e éticas particulares, visa despertar o choque, 

obrigar os leitores a baixarem o focinho até o chão e sentirem o cheiro desagradável da 

merda. Assim, a sensação principal durante a leitura da maioria dos textos de Gutiérrez é o 

nojo, é um enjoo arrebatador, mas sempre acompanhado da impossibilidade de se afastar. A 

repulsa é explorada com a consciência do grande potencial que o nojo tem de contestar a 

ordem política e social. Mostrar a sociedade sob o ângulo que predomina no Ciclo de Havana 

é mostrar uma sociedade falha, cheia de defeitos. É a consciência de que a reação de nojo: 

“É uma reação de respeito pelas convenções que classificam e separam. 
Assim como o ato de purificar é um ato de retirar as manchas que borram 
as linhas de demarcação dos limites de cada categoria – porque é 
necessário haver separação para haver comunicação e haver sentido para a 
poluição ter sentido. Uma coisa nojenta é sempre uma coisa que cruza 
indevidamente uma linha demarcatória, estabelecendo-se em um lugar 
impróprio e deslocado do sistema de ordenação. A reação do nojo é uma 
reação de proteção contra a transgressão da ordem.” 
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(Rodrigues apud Alves 2011: 196). 
 

 Explorar o nojo, dessa maneira, muito mais do que um projeto estético, é um projeto 

político, uma tentativa de deixar claro que o sistema de ordenação em que vivemos e no qual 

baseamos a nossa organização social é falho e incompleto e que muitas vezes nos 

escondemos atrás dele, fechando os olhos para a desordem que nos circunda. Estabelecer 

uma relação entre o nojo e a ordem política e moral, é colocá-lo, como aponta William Miller 

(1997), como uma produção social e cultural que vai muito além da reação física com a qual 

é comumente associado. O nojo, dessa maneira, apesar de estar associado sempre a uma 

sensação de certo tipo de perigo ou contaminação, não pode ser visto como uma reação 

instintiva ou natural, sendo sempre fabricado dentro dos sistemas social e cultural de 

produção de sentido, variando ao longo do tempo. Um exemplo claro das observações de 

Miller está na relação das crianças com o nojo. Uma criança, ao ser perguntada se beberia 

um copo de leite com uma barata dentro, diz que não. Entretanto, ao ver a barata ser 

retirada do mesmo copo de leite, a resposta para a pergunta passa imediatamente a ser sim. 

Esse pequeno exemplo, junto com a observação da relação que as crianças têm com seus 

próprios excrementos, nos mostra como o nojo é construído e passa longe do campo dos 

instintos.   

 Comumente confundido com reações como medo, tédio, desprezo ou terror, o nojo 

pode ser diferenciado pela sua capacidade de provocar repulsa, de repelir. Só desperta nojo 

aquilo que é aversivo, que evoca a experiência de se sentir colocado em perigo, de estar 

perto demais do que causa a aversão, de ter que sentir o seu cheiro, vê-lo, tocá-lo, sempre 

sem escapatória. O nojo acontece geralmente quando algo foge às expectativas do que seria 

considerado normal, quando, por exemplo, existem deformações visíveis na pele de alguém, 

ou o cheiro forte de algo que está apodrecendo. É, portanto, o deslocamento de coisas 

banais de seus lugares costumeiros que causa o nojo, que tornam os objetos impuros e assim 

dignos de aversão. Normalmente, um fio de cabelo não é capaz de causar nojo ou sequer é 

visto como sujo ou poluente. Entretanto, um fio de cabelo em um prato de sopa causa 

aversão imediata. Da mesma maneira, uma gota de sopa derramada em cima da mesa passa 

despercebida, enquanto uma gota de sopa sujando uma camiseta ou a barba de alguém 

passa a ser aversiva. Esse deslocamento dos lugares comuns representaria uma ameaça ao 

estar relacionado à quebra da regra da pureza pública, da limpeza.   
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A ideia de que o nojo tem que ser estudado no campo das emoções está no centro do 

pensamento de William Miller e tem várias implicações, sobretudo por associar, como já 

citado, o nojo a paradigmas sociais e culturais. As emoções, dentro da linha argumentativa de 

Miller, são sentimentos que se conectam a ideias e têm o poder de se transformar em ações. 

Portanto, nesse sentido, o nojo atua também como regulador social, contribuindo para 

manter a hierarquia e as posições sociais (aqueles que ocupam as camadas mais altas da 

sociedade acreditam que os mais pobres são sujos, cheiram mal e têm poder de contaminar, 

poluir; por outro lado, aqueles que ocupam as camadas mais baixas, se sentem enojados 

pelo esnobismo da classe alta). O nojo acontece quando há uma proximidade não desejada, 

quando a nossa zona de segurança é invadida por essa presença intrusiva. O nojo teria, além 

disso, um grande poder de gerar imagens que são facilmente compartilháveis e assim ajuda a 

organizar e internalizar várias das atitudes morais, sociais e políticas, sendo uma sensação 

fulminante e incontrolável: 

“A linguagem do nojo evoca, obrigatoriamente, uma experiência sensorial. É 
uma sensação instantânea, imediata, que nunca vem aos poucos, mas em 
uma espécie de jorro, tomando conta do sujeito e mexendo com todos os 
sentidos do corpo. Por isso, sentir nojo é humano e humanizante, e aqueles 
que dificilmente se enojam parecem pertencer a uma categoria diferente, 
como as crianças, ou loucos, ou os santos.” 

   (Dos Santos, 2007: 56) 

 Em Powers of Horror (1982) da filósofa francesa Julia Kristeva, a temática do nojo 

aparece e é expandida, através da exploração do conceito de abjeção como tudo aquilo que 

é considerado desprezível, baixo, ignóbil e repulsivo, mas não é necessariamente físico, como 

os objetos que despertam o nojo, podendo estar associado também ao campo das ações 

éticas e morais. Em seu extenso ensaio sobre o tema, Kristeva busca analisar as maneiras 

como a abjeção aparece na sociedade, como as pessoas lidam com ela e qual o seu papel na 

manutenção e estabelecimento da ordem social, assim como o papel que exerce na própria 

criação artística, ao aproximar a abjeção da sublimação freudiana. Para Kristeva, dessa 

maneira, o abjeto é algo que pode ser definido, antes de qualquer coisa, como uma reação 

física, a ânsia de vômito, o sentimento de náusea. É um sentimento forte, uma revolta contra 

um fator externo do qual se deseja manter distância, mas, ao mesmo tempo, pelo qual se 

tem estranho e irresistível fascínio. É, em outras palavras, aquilo que ultrapassa limites, que 

expõe a fragilidade da ordem:  
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“It is thus not the lack of cleanliness or health that causes abjection but 
what disturbs identity, system, order. What does not respect borders, 
positions, rules. The in-between, the ambiguous, the composite. (…) He 
who denies morality is not abject; there can be grandeur in amorality and 
even in crime that flaunts its disrespect for the law. Abjection, on the other 
hand, is immoral, sinister and shady: a terror that uses the body for barter 
instead of inflaming it, a friend who stabs you.” 
(Kristeva, 1982: 4)  
 

 A abjeção, dessa maneira, ocorre quando algo nos arrasta para um lugar onde ocorre 

o colapso do sentido, é algo que repousa sempre muito perto e do qual não podemos fugir, 

mas tampouco podemos assimilar: “Not me. Not that. But nothing either. A something that I 

do not recognize as a thing" (Krsiteva, 1982: 2) É a estranha e incontrolável emergência do 

estranhamento, que ao mesmo tempo parece familiar em um nível distante da consciência. É 

o estranhamento que causa uma opressão tão radical que passa a ser repugnante. A abjeção 

demonstra claramente a impossibilidade de ser traçar fronteiras, linhas ou demarcações 

entre o puro e o impuro, a ordem e a desordem, nos colocando em contato com as 

experiências que precisamos excluir para que a personalidade seja criada, assim como a 

nossa imagem corporal. Entretanto, esse processo é sempre incompleto e aquilo que é 

excluído volta a nos assombrar naquilo que nos excede. Segundo Kristeva, a abjeção 

aconteceria a partir desse desejo de transcender a corporariedade, a materialidade, é um 

processo sempre fadado ao fracasso.  

Dentro da linha argumentativa desenvolvida, a nossa primeira experiência com o 

mundo é de total plenitude, tudo forma um conjunto e não podemos delimitar bem as 

fronteiras entre o que somos e o ambiente que nos rodeia. A delimitação desses limites 

passaria, dessa maneira, sempre pela abjeção, quando o sujeito tenta se livrar e rejeitar 

progressivamente aquilo que pensa não lhe pertencer, aquilo que é alheio e se torna oposto 

ao Eu.  Assim, inicialmente, a abjeção aconteceria com o corpo da mãe, no estágio inicial da 

vida da criança, muito antes que ela desenvolva a capacidade de fala. Esse processo de 

delimitação de fronteiras entre a mãe, a teórica francesa chama de mãe abjeta e seria a 

primeira etapa de subjetivação por que passa o ser humano. O que começa na primeira 

infância, no entanto, nunca é abandonado e a abjeção acompanha o sujeito durante toda a 

sua existência, permanecendo em algum lugar escondido na consciência e ganhando 

diferentes formas ao longo da vida. Apesar de repulsivo, o abjeto é aquilo que sempre causa 

fascínio em processo ambíguo de manutenção e ameaça às fronteiras do indivíduo, que ao se 
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perceber em ameaça mantém-se sempre em estado de vigilância ao perceber que seus 

limites podem ser a qualquer momento rompidos.  

Para lidar com a constante ameaça do abjeto, as sociedades, ao longo dos tempos, 

colocaram o abjeto sempre em posições afastadas, em tentativas de excluí-lo da ordem 

social. O abjeto ganha então uma identidade concreta e ocupa um lugar específico, mesmo 

que esse lugar seja apenas um lugar inabitável onde a sociedade pode jogar o seu lixo. Ao 

longo da história, portanto, o abjeto foi isolado em prisões, guetos, campos de concentração, 

hospitais psiquiátricos. Entretanto, as tentativas de escondê-lo acabam por torná-lo mais 

poderoso e, consequentemente, ainda mais ameaçador. Foi criada, a partir da percepção de 

que as tentativas de esconder o abjeto eram infrutíferas, uma série de rituais para lidar com 

essa ameaça e tentar não mais esconder o que é abjeto, mas purificá-lo. Desses rituais de 

purificação, que a autora associa à catarse, nasceriam as religiões, mas também as formas de 

arte. A abjeção manteria, dessa forma, uma forte relação com os processos de sublimação. 

Para Kristeva, a sublimação nada mais é do que a possibilidade de nomear aquilo que é 

anterior à linguagem, que é pré-nominal, pré-objetal, é através da sublimação que se 

mantém o controle. Para o sublime, assim como para o abjeto, também não existe objeto: 

“the sublime object dissolves in the raptures of a bottomless memory [...] 
and as soon as I perceive it, as soon as I name it, the sublime triggers a 
spree of perceptions and words that expands memory boundlessly [...] The 
sublime is something added that expands us, overstrains us, and causes us 
to be both here, as dejects, and there, as others and sparkling”  

(Kristeva, 1982: 12)  
 

 Se a cultura, para Freud, foi sendo conquistada por através da renúncia às satisfações 

das pulsões, o sublime seria a alternativa a essa renúncia. Na sublimação, as pulsões não são 

renunciadas, mas reconfiguradas, ganhando novos sentidos, e se transformando em 

elementos que podem ser incorporados à sociedade. Entretanto, na narrativa de Gutiérrez as 

pulsões dos personagens não são trabalhadas de maneira a serem incorporadas à sociedade, 

mas existem -no seu trato com a libido, com a violência, com o grotesco, com escatológico- 

como maneiras de suprimir os interditos sociais e mostrar, de certa forma, os seus fracassos. 

A eterna busca pela satisfação plena dos desejos sem maiores consequências aqui aparece 

como uma busca que é comum aos personagens que aparecem no ciclo de Havana e nesse 

processo as próprias instituições sócias são questionadas. A estratégia aqui é uma 

aproximação cada vez mais com o abjeto, a experimentação desse trauma, do desconforto: 
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as narrativas de Gutiérrez e onde a ética é ditada pelo permanente estado de fome e por 

uma sexualidade desoladora e incontrolável.   

 O trabalho com o abjeto em Gutiérrez pode também ser visto como uma jornada 

espiritual, através da busca por um endurecimento que tornaria a vida em Centro Havana 

possível. Para Pedro Juan, ao iniciar a sua saga autobiográfica, os caminhos eram poucos: 

“Tenía tres opciones: o me endurecia, o me volvía loco, o me suicidaba. Así que era fácil 

decidir: tênia que endurecerme” (1996: 29). Esse endurecimento passaria necessariamente 

pela aceitação radical da realidade ao redor e sua representação de maneira mais fiel 

possível, com suas formas que muitas vezes são repulsivas. É a tentativa de não virar o rosto 

jamais, de perceber que é feito também daquilo que é considerado abjeto. Entretanto, a 

degradação física e moral retratada não é somente um processo individual, mas simboliza 

também o espírito de uma época, de uma sociedade que está presa em um labirinto confuso 

e incompreensível, onde a ética (e até o próprio abjeto) simplesmente não fazem mais 

sentido e chegam cada vez mais perto, sem pedir licença. 

 O sexo 

 Dentro desse trabalho com o abjeto, sem sombra de dúvida a representação do sexo 

é um dos melhores exemplos encontrados. É a busca da satisfação sexual, custe o que custar, 

que ocupa boa parte dos dias do protagonista e aparentemente das pessoas com quem se 

relaciona, sendo uma espécie de escapismo à realidade difícil e miserável que circunda. 

Dessa maneira, a importância que o sexo ocupa, em sua vida de animal tropical, faria já parte 

de sua identidade, servindo como distintor: Pedro Juan macho alfa, aquele que leva às 

mulheres à loucura, que não tem escrúpulos, o patologicamente infiel, aquele que não se 

apega e cuja disposição é infinita. A sexualidade aqui, muito longe de aparecer de maneira 

sedutora, é representada como o elemento que mais aproxima o homem ao seu lado animal, 

instintivo, sendo desprovida do romantismo que a associa ao amor ou a uma busca 

psicológica de conexão profunda com o ser amado, a materialização e o auge de um 

fenômeno espiritual. Segundo Georges Bataille, em seu célebre estudo sobre o erotismo, 

seria justamente essa procura psicológica que separaria a atividade sexual dos humanos 

daquela praticada pelos demais animais, a transformando em uma atividade erótica, sendo 

“na consciência do homem aquilo que põe nele o ser em questão” (Bataille, 1987: 27). O 



76 

 

 

sexo, para Pedro Juan, não passa de uma troca de fluídos e só pode ser explorado 

completamente quando as amarras são deixadas para trás, quando justamente esse caráter 

erótico é abandonado:  

“Cuando se la saqué estaba embarrada de mierda, y ella se asqueó. Yo no. 
Yo tenía el cínico alerta, nunca dormía. Es que el sexo no es para gente 
escrupulosa. El sexo es un intercambio de líquidos, de fluidos, saliva, aliento 
y olores fuertes, orina, semen, mierda, sudor, bacterias. O no es. Si sólo es 
ternura y espiritualidad etérea entoces se queda em una parodia estéril de 
lo que pudo ser. Nada.” 
(Gutiérrez, 1998: 11) 
 

 Nesse ponto, uma retomada ao texto do escritor e filósofo francês se faz necessária. 

Para Bataille, a passagem do animal ao homem se dá somente através do trabalho, da 

consciência da morte e a da regulação da sexualidade.  Para Bataille, juntas esses três 

elementos criam interditos que, apesar de não serem racionais, possibilitando a existência da 

consciência humana, eliminando a violência e os atos de violência. Entretanto, para cada 

interdito existe também a possibilidade de sua transgressão, sendo a sua existência somente 

possível através de sua violação. E é nesse ponto que surge a ideia de transgressão. Em uma 

retomada ao estudo de Bataille, Foucault (2009) coloca que a transgressão deve ser 

interpretada como um gesto relativo ao limite através da ação de transpor incessantemente 

uma linha e a recuando em seguida, não sendo, entretanto, uma oposição direta ao limite: 

“Libertá-la [a transgressão]do que é o escandaloso ou o subversivo, ou seja, 
daquilo que é animado que é animado pela potência do negativo. A 
transgressão não opõe nada a nada, não faz nada deslizar no jogo da ironia, 
não procura abalar a solidez dos fundamentos: não faz resplandecer o outro 
lado do espelho para além da linha invisível e intransponível. Porque ela, 
justamente, não é violência em um mundo partilhado, nem triunfa sobre 
limites que ela apaga, ela toma, no âmago do limite, a medida desmesurada 
da distância que nela se abre e se desenha o traço fulgurante que a faz ser. 
Nada é negativo na transgressão. Ela afirma o ser limitado, afirma o 
ilimitado no qual ela se lança, abrindo-o pela primeira vez à existência.” 
(Foucault, 2009: 33) 
 

A transgressão, como aponta Bataille, não suprime o interdito, apenas o suspende 

momentaneamente. O que propõe Gutiérrez, dessa maneira, é algo completamente 

diferente. O erotismo e suas transgressões demarcam, assim como o nojo e o abjeto, uma 

classificação de comportamentos e atividades que são aceitáveis ou desejáveis. Dessa forma, 

os processos de afastamento e aproximação dos corpos servem também como forma de 

legitimar as instituições e suas organizações, regulando a vida social. A relação de Pedro Juan 
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com o sexo não propõe uma transgressão erótica, mas demonstra que os limites simbólicos 

(ou os interditos) simplesmente não fazem mais sentido quando inseridos nos significados 

sociais cubanos. O que o autor propõe são relatos da vida em um estado de exceção, onde a 

ética corrente não faz mais sentido. O interdito aqui, dessa maneira, não está suspenso, mas 

suprimido, simplesmente não comunica mais nada.   

Além de sua representação a partir da estética do lixo, com seus palavrões e flerte 

constante com a abjeção, a representação da sexualidade nos livros de Gutiérrez questiona a 

ordem também através de sua relação com os espaços, com a cidade. Esse questionamento 

se dá a partir de cenas de sexo que se passam em lugares públicos (Malecón, becos escuros, 

cantos de bar), mas também através de um constante voyeurismo que torna o sexo em 

lugares privados também público. Dessa maneira, o sexo vai sendo incorporado ao cotidiano 

da ilha, colocado como uma atitude compartilhada, como um escapismo que é necessário a 

todos.  

 Por uma nova política 

Em seu já citado editorial para a revista Granta sobre o então nascente realismo sujo, 

Buford coloca que essa geração estaria unida sobretudo em seu desinteresse político. Para o 

crítico inglês, esse grupo de escritores norte-americanos - ao reforçar em suas atitudes e 

discursos um distanciamento de qualquer mensagem política - estavam, na verdade, 

exercendo um novo tipo de política: "It is possible to see many of these stories as quietly 

political, at least in their details, but it is a politics considered from an arm's length: they are 

stories not of protest but of the occasion for it" (Buford, apud Birkenmaier 2001). Esse 

desinteresse pode ser observado também em Pedro Juan Gutiérrez  como um dos elementos 

centrais de sua narrativa. A voz de Pedro Juan é uma primeira pessoa egoísta, com uma 

enorme obsessão em si mesmo - seus problemas, sua busca pelo prazer, sua sobrevivência-, 

autossuficiente, que não se atribui inimigos ou projetos políticos. Em forte contraponto com 

a solidariedade política que predominou nos testemunhos da década de 60 ou na construção 

coletiva da identidade nacional de finais do século XIX, Gutiérrez realiza uma quebra brutal 

com os conceitos de coletividade e causa: nosso protagonista não procura servir de exemplo, 

não busca representar uma geração que foi calada por anos de ditadura, procura somente se 

livrar de seus demônios de cada dia e sobreviver aos poucos. A procura passa a ser pela 
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criação de uma textualidade simbólica através da exaltação de um cotidiano alienante, 

aparentemente isolado e isento de consequências sociais. O discurso político explícito é 

conscientemente abandonado e se expõe o que estava até então oculto, o que era motivo de 

desinteresse, o que permaneceu calado. Problemas sociais, ao redor dos quais as narrativas 

eram construídas até então, são tratados com naturalidade, como parte de uma rotina, como 

detalhes de um cenário que aparece somente ao fundo. Não cabe ao autor e às suas 

narrativas a transformação social ou a divulgação de uma luta coletiva.  

Nascido na década de 50, Pedro Juan Gutiérrez tinha menos de 10 anos quando se 

deu a revolução cubana que implantou o socialismo, foi testemunha do período de grande 

euforia em Cuba, quando era apoiada pela ex-União Soviética, e viu a economia da ilha 

desmoronar, com o fim da Guerra Fria e as consequências do bloqueio econômico. A 

produção literária do autor tem início no final dos anos 90 e nos apresenta um país 

devastado e precário, que, ao mesmo tempo, sustenta um turismo luxuoso e ostensivo. 

Assim, a falta de oportunidades para os cubanos é traduzida no ócio diário de um homem 

que perambula pelas ruas - quase sempre bêbado, nas suas relações conturbadas com as 

mulheres, nas suas lutas constantes para conseguir comida e rum, na sujeira e na destruição 

em que vive, na prostituição, na sua movimentada vida sexual, nos malabarismos diários que 

faz para ganhar a vida, nas migalhas de Literatura que consome, na observação da 

ostentação presente no turismo e nos símbolos distorcidos do capitalismo que chegam à ilha. 

O foco não está no ambiente, no contexto histórico, na denúncia política, mas simplesmente 

em compartilhar peripécias cotidianas da experiência de estar à margem em uma sociedade 

já problemática: são pequenos relatos de uma vida de tédio e instabilidade. Pedro Juan 

Gutiérrez não está preocupado em mudar a realidade cubana, tampouco a sua própria 

realidade. E assim o posicionamento político é constantemente evitado, tanto dentro do 

universo dos livros, quanto em declarações públicas: 

“Não gosto de falar de política por uma razão: ela é circunstancial. O que 
hoje é branco, amanhã pode ser negro e vice-versa. Pretendo fazer uma 
literatura mais universal, atemporal. Meus livros não contêm política, mas 
estão repletos de matéria humana, de sentimentos. Em 40, 50 anos as 
pessoas ainda poderão ler minhas obras. Hoje, Cuba tem um governo e 
amanhã pode ter outro. Isso não interessa para meu trabalho. Pode valer 
para o dia-a-dia, para a minha vida prática. Agora, de qualquer jeito, a 
literatura se contamina com o ambiente do escritor, ainda que ele não 
queira. Eu sempre me baseio na história do [escritor russo Fiódor] 
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Dostoiévski, autor do romance Crime e Castigo. Ele o escreveu em uma 
situação política tenebrosa, quando a Rússia sofria com o czar. E mesmo 
assim Dostoiévski, que vivia nesse mundo tão pesado, no subúrbio de 
Moscou, escolheu não fazer um panfleto político, mas uma novela policial, 
de ação. No meu caso, não assassino os personagens, mas os coloco para 
trepar. Para que se divirtam um pouco mais e para que não morra tanta 
gente.”  
(Gutiérrez, 2001b) 

 
 Na segunda parte de Animal Tropical (2000), que se passa durante a temporada que 

Pedro Juan passou na Suécia, temos um exemplo de como os temas políticos são evitados 

dentro dos textos. Depois de longa insistência, o escritor se vê obrigado a sair com um 

peruano e um chileno que viviam já há duas décadas na Europa e voltam a seus países de 

origem durante apenas quinze dias a cada seis ou sete anos. Ao ver Pedro Juan, um homem 

que efetivamente vive na América Latina e que está afastado dela há apenas uma semana, 

tentam iniciar uma discussão política, da qual o cubano foge incessantemente e qualifica 

como a insistência em discutir e reviver “traumas de uma adolescência política”.  O 

personagem se vê cercado e, depois de falhar em todas as tentativas de fuga, encerra o 

diálogo da seguinte maneira: 

“- No entiendo nada de política. 
- Eso es imposible. La política está em todo. 
- Eso es lo que los políticos te han hecho crer. Yo creo que realmente la 
política está en nada. Desde mi punto de vista, nada tendría que ver com la 
política. 
- A ver, explícate, Pedro Juan. Eso es absurdo. 
- No me explico. Ya les dije que no me gusta hablar de política. Nadie 
entende nada de política.” 
(Gutiérrez, 200: 132) 

  

 Entretanto, esse desprendimento político encontrado no escritor cubano não pode 

ser visto como um fenômeno isolado, mas deve ser encarado como uma tendência 

facilmente observável na produção artística do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. 

Em 2003, o cineasta canadense Denys Arcand declara a morte do sujeito moderno através do 

ritual que precede a morte do personagem principal de seu filme de maior sucesso, As 

Invasões Bárbaras (2003). Rémy Girard, personagem também de O Declínio do Império 

Americano (1986), é um professor universitário que tem poucos meses de vida e começa a se 

despedir dos seus amigos e família, ao mesmo tempo em que se despede também do que foi 

a sua vida. Intelectual nas décadas de 60 e 70, Rémy vivenciou uma época de ideologias, 



80 

 

 

onde a racionalidade era a grande força moderna por trás da missão de transformar o 

mundo por completo para o benefício da humanidade como um todo. Em seu ritual de 

despedida, que é também um rito de relembrar, Rémy percebe que absolutamente todos os 

eixos em que centrou a sua vida não existem mais e que as antigas formas de coesão social 

que de certa formaram o que ele é – Estado, ideologias, partidos revolucionários – acabaram.  

O sentimento do cineasta canadense é que as crenças e ideologias chegaram ao fim e 

que esse afastamento significa a destruição dos alicerces da sociedade e da formação do ser 

humano. Arcand observa que acabou o tempo em que todos defendiam uma bandeira, como 

a feminista ou a marxista, e agora o que resta é uma nostalgia por esse tempo. Desse modo, 

os anos 2000 começam marcados por esses questionamentos acerca da noção de 

movimentação pela revolução que norteou as discussões e as ações políticas e sociais 

durante o século XX e refletiram diretamente no engajamento político presente na obra da 

grande maior parte dos artistas da época. 

 Um outro fato tem influência direta sobre a tendência apolítica observada na 

produção cultural do começo dos anos 2000: a derrubada da ideia de coletividade terceiro 

mundista que pode ser observada durante os anos 80. Com isso, é criada a necessidade de se 

rever os conceitos da atuação política na América Latina, tendo em vista que a própria causa 

pela qual se lutava já não existe mais. Apesar de apresentar diferenças fundamentais frente 

aos outros países tidos como subdesenvolvidos, a noção dominante de terceiro mundo 

contribuiu fortemente para a formação intelectual e cultural latino-americana. A ideologia de 

uma união dos países terceiro-mundistas frente aos países ricos gerou uma produção cultural 

singular evidenciada, por exemplo, com o cinema nacional, as guerrilhas, a estética da fome 

e da pobreza, a literatura de resistência. A contestação - e posterior queda - desse conceito 

de terceiro mundo acaba por esvaziar e tirar o sentido dessa produção cultural e dá início a 

uma série de discussões sobre o que viria depois, todas guiadas pela necessidade de quebrar 

de vez os vínculos com o que passou. 

 No caso de Cuba, esse quadro é ainda mais acentuado por a pequena ilha no Caribe 

ter sido o cenário de uma revolução popular que não somente derrubou uma ditadura, como 

estabeleceu um regime socialista. Os anos 90 representam, para a sociedade cubana, o 

abandono do projeto político idealizado através do início de um estado permanente de crise, 
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onde o regime pelo qual se lutou acaba se mostrando fracassado e se percebe que a 

ditadura, mesmo que em outras cores, foi restaurada. Assim, a crise cubana é também 

marcada por uma forte desilusão, pela sensação de que se deu a vida e se lutou por um 

projeto estéril. O fracasso cada vez mais evidente do regime castrista, assim, acaba também 

por representar o fracasso do projeto de vida de toda uma geração.  Ao ser perguntado se já 

chegou um dia a acreditar no governo, Pedro Juan é enfático: 

“Claro que sim! Nos anos 60, a Revolução estava numa época linda, um 
tempo de esperança. Eu vivia com muita intensidade, fazendo coisas que a 
revolução pedia. Trabalhei cortando cana, como um escravo negro africano. 
Fiz três safras completas, de novembro a maio, acordando às 4 da manhã 
para trabalhar na lavoura. Havia universidades em todo o país e era muito 
fácil entrar em uma. Tínhamos 57 centros universitários funcionando. Isso, 
num país do tamanho de Cuba, era extraordinário. Claro que toda essa 
crença desmoronou nos anos 90, com a fome, a censura e o aperto 
generalizado.” 
(Gutiérrez, 2001b) 
 

 A época linda de que fala Gutiérrez, o começo dos anos 60 até meados dos anos 80, é 

uma época marcada por intensas transformações sociais empreendidas pelo novo governo. 

Logo após o famoso processo revolucionário que tirou o ditador Fulgêncio Batista do poder, 

em 1959, teve início em Cuba um programa radical de reformas sociais: propriedades foram 

confiscadas; bancos e empresas nacionalizados;a saúde e educação foram tidas como 

prioridade e tiveram suas estruturas profundamente modificadas; custos com moradia, 

telefonia e energia drasticamente reduzidos e, no campo, teve início uma enorme reforma 

agrária que acabou com o latifúndio em menos de um ano. Entretanto, o novo governo 

cubano prontamente percebeu o seu isolamento político-econômico dentro do continente e 

as suas limitações econômicas (à época a economia cubana era basicamente restrita ao 

comércio de cana de açúcar) estreitando cada vez mais os laços com a União Soviética. Em 

1972 essa aliança cresce ainda mais com a entrada do país caribenho no Conselho 

Econômico de Ajuda Mútua (CAME), que reunia o bloco dos países liderados pela ex-União 

Soviética. Se por um lado a entrada no CAME trouxe grande crescimento econômico e a 

possibilidade de exportar açúcar a peço de petróleo, por outro acabou fazendo com que os 

cubanos abrissem mão de sua autonomia política e da busca por um caminho próprio.  Dessa 

maneira, com a sua economia quase que inteiramente baseada em ajuda externa, Cuba 

mergulhou em uma intensa crise com a queda da URSS. Sem tem mais com quem contar, as 

consequências da ausência de uma economia autossustentável e do bloqueio econômico 
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foram nefastas e a população cubana se viu mergulhada em uma crise em todos os setores. 

O chamado "Período Especial em Tempos de Paz" significou para os cubanos o início de 

tempos onde a escassez prevalece, onde é gritante a falta de comida, de bens 

industrializados e de quase tudo que é essencial para a sobrevivência. 

  E é justamente esse período de crise intensa em que vive o Pedro Juan de Trilogía 

sucia de la Habana. Em tempos onde se busca a sobrevivência a cada manhã e onde cada dia 

a mais é uma vitória contra todas as probabilidades, o engajamento político tradicional, 

aquele que marcou as autobiografias no século XIX e os testemunhos no período pós-

ditadura, é deixado para trás. Nos livros que compõe o ciclo de Havana podemos observar, 

desse modo, uma mudança profunda na ética, impulsionada pela miséria. Ao descrever a 

situação em que vive, em dos raros momentos em que tenta justificar o seu modo de vida, 

Pedro Juan afirma: “la miseria destruía todo y destruía a todos, por dentro y por fuera. Esta 

era la etapa del sálvese quien pueda, después de aquella otra del socialismo y no muerda la 

mano del que te da la comida. Así que al carajo la piedad y todo eso” (Gutiérrez, 1998: 173). 

Esse “salve-se quem puder” que é citado neste trecho é retomado posteriormente em 

entrevista ao americano Stephen Clark, onde Gutiérrez afirma que essa mudança na moral é 

um dos elementos que ele usaria para definir a nova sociedade cubana e que é resultado 

direto da pobreza: 

“Uno de los grandes temas de mis libros es que la pobreza es un círculo 
vicioso que aplasta al ser humano. Y la pobreza me ha perseguido a lo largo 
de mi vida personal en distintas etapas. Te estoy hablando de la mezcla de 
hambre con anemia y enfermedades. Es decir, tienes mala alimentación y 
hay falta de higiene y hay más enfermedades y hay promiscuidad y luego 
hay que usar las mejores sensaciones y pasiones del ser humano 
mezquinamente para buscar dinero porque todos los días tienes que buscar 
un dólar, dos dólares, para sobrevivir. Entonces la gente va perdiendo su 
moral, va perdiendo su ética y todo eso generación tras generación. Por eso 
viven con tanto conflicto, con tanta ignorancia, con tanta indisciplina. Están 
bebiendo hasta las doce de la noche y al otro día no se pueden levantar 
temprano para ir a un trabajo. Esto se ha agravado más con la crisis por la 
que el país está atravesando en estos momentos, cuando es dificilísimo 
encontrar un trabajo correcto.”  
(Gutiérrez, 200a) 

 
 Dessa maneira, a busca pela sobrevivência assume um lugar central dentro da 

narração e da vida dos personagens. Os personagens, em busca de comida, acabam se 

aproximando bastante do anti-herói pícaro e, como ele, tem toda a sua energia posta 
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somente em sobreviver mais um dia em uma sociedade que lhes corrupta e injusta:  

“La descripción de su lucha contra el hambre – motivo por excelencia de la 
picaresca -, que no les deja energía para otra preocupación, es la marca de 
fidelidad del texto hacia sus modelos reales. Esta concentración en las 
necesidades y en los deseos inmediatos y privados de la gente de clase baja 
aparece de muchas formas en las narrativas del realismo sucio. [...] A 
diferencia de la novela naturalista, ni los protagonistas ni los narradores 
parecen tener idea ni interes em juicios o soluciones más generales. Viven 
después de la utopia, en un tiempo del eterno presente o del olvido feliz, 
donde ni el pasado ni el futuro interesan.” 
(Birkenmaier, 2004)  
 

Entretanto, apesar de não construir um discurso político coeso, e de se colocar como 

apenas mais um dentro da sociedade miserável, Pedro Juan ainda mantém a perplexidade. 

Dentro de seus relatos do cotidiano, não há nenhuma crítica direta ao governo ou à ideologia 

revolucionária, mas a descrição crua e muitas vezes deprimente das situações que escolhe 

retratar acaba sendo um tipo muito forte de denúncia: 

“Cada dia somos más en esta islã y ya no sabemos dónde meternos. Los que 
mandan Le dicen a eso ‘hacinamiento’. Los hacinados les décimos ‘viver 
espurruñaos’. Los que mandan no se imaginan ni remotamente lo que 
significa vivir seis o siete en un solo cuarto de cuatro por cuatro metros, con 
un baño colectivo para cincuenta personas o más. Y si llegan a imaginarlo, 
de todos modos se hacen los bobos.” 

  (Gutiérrez, 1998: 109) 
 

 A denúncia, muitas vezes, não vem acompanhada de nenhum tipo de reflexão, como 

no exemplo acima. Considero, entretanto, que são nessas ocasiões, quando ela aparece de 

maneira ainda mais direta e chocante, onde elas são mais fortes. A realidade cubana, como 

já dito anteriormente, é tratada muitas vezes através do uso da abjeção. Um exemplo onde a 

abjeção aparece em seu grau mais elementar, relacionada à comida, está no conto Salíamos 

de las jaulas, onde Pedro Juan viaja para o interior para tentar conseguir mercadoria para 

vender em Havana. Ao chegar à casa de um de seus fornecedores, encontra este envolvido 

com a morte de um de seus animais:   

 
“Yo iba al campo, compraba comida, la traía y la vendia em La Habana. Todo 
se vendia. Desde ajos y limones hasta carne de buey. Cualquier cosa. LLegué 
a la casa de um guajiro y el tipo tenía um caballo muerto tirado en el patio. 
Ya con la panza medio hinchada. Apenas lograba contener a los negros: un 
ejambre de negros, con machetes, cuchillos y sacos. Querían descuartizar el 
animal y llevárselo a pedazos. Era una jauría. Los conte: ocho negros, flacos, 
hambrientos, sucios, con los ojos desorbitados, vestidos con harapos. El 
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guajiro les explicaba que el animal murió enfermo y se pudría rápidamente. 
Ellos no les discutían. Sólo le pedían sacarle um pedazo y ellos mismos 
interrarían la cabeza, los cascos, lo que quedara de aquel animal sarnoso y 
esquelético, cubierto de moscas verdes. Por el culo le salían gusanos y pus.” 

(Gutiérrez, 1998: 137) 
 

Entretanto, esse tom direto e crítico nas descrições dos problemas sociais que 

predomina na Trilogia vai se tornando cada vez mais ameno à medida que o narrador 

personagem avança em seu projeto de amadurecimento (ou endurecimento). Cada vez mais 

Pedro Juan se distancia de reflexões sobre a situação cubana e sua existência fica restrita a 

tentar aproveitar mais e mais os prazeres da vida e tentar se manter à superfície do grande 

naufrágio por que passa a ilha. No entanto, os demais livros também são marcados pela 

conquista de um certo sucesso como escritor, pelo aumento de visibilidade no exterior. 

Nesse sentido, a negação de um engajamento político pode ser vista também como uma 

estratégia contra a censura da ditadura cubana. Apesar de não ter os seus textos publicados 

dentro da ilha e de não ser mencionado pela imprensa local, um claro posicionamento 

contra o governo ou contra a situação política em Cuba seria gerador de perseguição e 

possivelmente de exílio. Isso pode ser observado, por exemplo, na seguinte passagem: 

“Intento olvidar que siempre alguien controla, opina y decide sobre 
nuestras vidas. No es bueno recordar eso porque el tigre que llevo dentro se 
enfurece. Y es terrible. Puedo ponerme vengativo y salvaje. Puedo perder el 
control. Y en la jungla el que pierde el control perece. Nada de perder el 
control. Hay que ser astuto.” 

      (Gutiérrez, 2002: 56) 

É bastante marcante dentro da história da produção literária cubana o discurso 

proferido por Fidel Castro em 1961 intitulado “Palabras a los intelectuales”, que instaura o 

projeto que pretende institucionalizar a produção cultural na ilha, a convertendo em 

aparelho ideológico do estado e divulgar entre a população os valores da nova sociedade 

socialista. A partir de então, para publicar em Cuba, os escritores precisavam se enquadrar 

dentro da chamada arte revolucionária e estarem sempre a serviço da revolução. Surge, 

dessa maneira, o chamado 'realismo socialista cubano' que teve o seu auge durante os anos 

80. A afirmação e reafirmação da postura apolítica, as tentativas de se afastar do 

engajamento, é, dessa forma, uma atitude de afastamento dessa geração de escritores que 

esteve a serviço do governo e teve a sua arte fortemente influenciada pelas agendas 

castritas. Os relatos de Gutiérrez não se tratam, entretanto, de relatos apolíticos. Muito pelo 
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contrário, a política está fortemente presente no texto, apesar de ser negada a cada 

passagem. Ela só não aparece como ponto central, como eixo temático. Considero que a 

própria negação da obrigação política, que a afirmação e reafirmação deste desinteresse, 

pode ser considerada uma atitude politizada. Talvez, aqui, através da repetida negação da 

política quando ela aparece de maneira muito clara como plano de fundo, esteja sendo 

criada e exercida uma nova modalidade de engajamento que só faz sentido quando o sentido 

próprio de política é repensado e, assim, as relações que existem entre esse novo sentido do 

político e as artes. Nesse sentido, nos é bastante útil o pensamento de Jacques Rancière em 

O Desentendimento (1996) que propõe que o que nos acostumamos a chamar de política - “o 

conjunto dos processos pelos quais se operam a agregação e o consentimento das 

coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas 

de legitimação dessa distribuição” (p. 41) - seja repensado e reformulado. Para Rancière, 

essa configuração do sensível, que torna uns visíveis e outros invisíveis, que define o lugar 

dos corpos, não é política, mas polícia:  

“A polícia é assim, antes de mais nada, uma ordem dos corpos que define as 
divisões entre os modos de fazer, os modos de ser e os modos de dizer, que 
faz com que tais corpos sejam designados por seu nome para tal lugar e tal 
tarefa; é uma ordem do visível e do dizível que faz com que essa atividade 
seja visível e outra não o seja, que essa palavra seja entendida como 
discurso e outra como ruído.” 
(Rancière, 1996: 42) 

 
O nome política, desse modo, fica reservado a uma atividade que é antagônica a essa 

atividade policial. Política, desse modo, é aquilo que rompe a configuração sensível que 

define as partes, é o que desloca um corpo do lugar que lhe era tradicionalmente designado, 

desfazendo as divisões da ordem policial: “faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir como 

discurso o que só era ouvido como barulho” (p. 42). Enquanto a ordem policial funciona 

através da identificação, a política produz modos de subjetivação através da produção de 

uma instância e capacidade de enunciação que não eram identificáveis em um campo de 

experiência já dado, onde cada uma deve somente se enquadrar. Para Rancière, toda 

subjetivação é uma desidentificação, a desnaturalização de um lugar e a abertura de um 

novo espaço, onde qualquer um pode contar-se. Assim, a relação da política com a arte está 

justamente na capacidade da arte de se afastar das funções que são atribuídas 

tradicionalmente à política e assim criar novos espaços de visibilidade: 
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“Art is not political owing to the messages and feelings that it conveys on 
the state of social and political issues. Nor is it political owing to the way it 
represents social structures, conflicts or identities. It is political by virtue of 
the very distance that it takes with respect to those functions. It is political 
insofar as it frames not only works or monuments, but also a specific space-
time sensorium, as this sensorium defines ways of being together or being 
apart, of being inside or outside, in front of or in the middle of, etc. It is 
political as its own practices shape forms of visibility that reframe the way in 
which practices , manners of being and modes of feeling and saying are 
interwoven in a commonsense, which means a "sense of the common" 
embodied in a common sensorium.”  
(Rancière, 2011) 
 

 Sob esse ponto de vista, a escrita de Gutiérrez, ao mostrar uma realidade brutal, ao se 

fazer como personagem esquecido dos modelos de vida criados pelo regime comunista, 

relembra nos seus textos as possibilidades políticas da literatura: a potencialização do mundo 

como multiplicidade, a expansão do campo da visão e da audição, uma voz de resistência. Ao 

construir um universo de referência muitas vezes contrário ao socialmente aceitável ou 

politicamente correto – machista, racista, sujo, pretensamente apolítico, egoísta – e se 

apegar a uma sinceridade de suas afirmações, o Pedro Juan também empreende uma luta 

pelo seu espaço e pelo direito às transgressões que afirma formar a sua identidade. 
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quatro 

 A construção e ruína da utopia urbana  

“Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de miedos, 
no obstante el hilo de su discurso sea secreto, sus reglas absurdas, las 
prospectivas engañosas y cada cosa esconda otra.” 
(Ítalo Calvino, Ciudades Invisibles, prólogo de Trilogía sucia de La Habana) 

 
 É com essa citação que Pedro Juan Gutiérrez abre a terceira parte de sua Trilogía 

sucia de la Habana (1998) em um aviso de que pretende desvendar o segredo, desconstruir o 

discurso, pôr em evidência as regras absurdas que regem a deteriorada capital cubana a 

partir da grande crise da década de 90. É um aviso também de que a base da nova cidade, 

construída através de relatos crus e autobiográficos, são as pessoas que ali vivem, os tipos 

urbanos marginais com quem o narrador-personagem se encontra e desencontra em uma 

vida também essencialmente marginal. A cada relato, a cada experiência compartilhada, as 

ruínas de Cuba vão sendo povoadas por prostitutas, bêbados, mendigos, aproveitadores, 

famintos. E o  próprio Pedro Juan, não se coloca à margem do quadro que pinta. Ele próprio 

faz parte da fauna urbana que descreve, assumindo mais de uma dessas posições. Com a 

demolição da Cuba monumental e possuidora de uma natureza exótica, último refúgio do 

que talvez tenha sido a maior utopia política do século XX, Gutiérrez propõe a construção de 

uma nova cidade, guiado por uma vivência subjetiva do espaço urbano. Antes, contudo, 

precisamos entender qual cidade vai ser destruída e reconstruída. 

 Mais do que um conjunto de construções, ruas e avenidas, uma cidade é um corpo de 

costumes, formado por hierarquias e relações sociais, ou, em outras palavras, pela 

organização de seus habitantes. Ángel Rama (2009), ao analisar as origens da vida urbana na 

América Latina e suas relações com a formação de uma intelectualidade, afirma que a leitura 

do plano de uma cidade possibilita imediatamente a leitura também de sua sociedade, sendo 

a própria organização social vigente assegurada através da distribuição e delimitação desse 

espaço. Esse fenômeno é observado especialmente nos espaços urbanos latino-americanos - 

cidades que, ao contrário das metrópoles europeias, são baseadas na não-organicidade. 

Segundo o pensador uruguaio, as urbes no recém-“descoberto” continente foram 
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construídas baseadas em projetos racionais idealizados de modelos de organização e não em 

cópias de modelos já existentes e problemáticos. Era a utopia da tabula rasa: a possibilidade 

de começar algo do zero, de empreender a primeira grande realização de uma nova época: a 

transposição da ordem social à realidade física. Assim, o desenho urbanístico era construído 

mediante as linguagens simbólicas da cultura sujeitas à concepção racional, mas sempre 

tendo em vista o futuro: o planejamento era orientado sempre visando aos objetivos a serem 

alcançados. 

 O resultado foi o planejamento das cidades através do que Rama chamou de desenho 

em tabuleiro, onde o poder era situado no centro (materializado na forma de uma igreja ou 

dos prédios administrativos) e ao seu redor, em diversos círculos concêntricos, eram 

organizados os diversos estratos sociais restantes, em ordem decrescente de importância. 

Como guia dessa organização temos um princípio que assegura o regime de transmissões 

vertical: sempre de cima para baixo. A ordem era estabelecida antes que cidade chegasse 

mesmo a existir, através de mecanismos de abstração possíveis somente pela e dentro da 

escritura. Os documentos, símbolos maior da abstração, têm a virtude de permanecerem 

inalteráveis dentro do tempo e podem servir de ponto fixo em uma vida móvel e assim a 

futura desordem era evitada. Mas se os símbolos permanecem inalterados, a sociedade está 

em constante mudança e como resultado disso temos o fenômeno observado por Rama: 

“Las ciudades americanas fueron remitidas desde  sus orígenes a una doble 
vida. La correspondiente al orden físico que, por ser sensible, material, está 
sometido a los vaivenes de construcción y destrucción, de instauración y de 
renovación y, sobre todo, a los impulsos de la invención circunstancial de 
individuos y grupos según su momento y situación. Por encima de ella, la 
correspondiente al orden de los signos que actúan en el nivel simbólico, 
desde antes de cualquier realización, y también durante y después, pues 
disponen de una inalterabilidad a la que poco conciernen los avatares 
materiales. Antes de ser una realidad de calles, casas y plazas, las que sólo 
pueden existir aún así gradualmente, a lo largo del tiempo histórico, las 
ciudades emergían ya completas por un parto de la inteligencia en las 
normas que las teorizaban (…) La mecanicidad de los sueños de la razón 
queda aquí consignada.”  
(Rama, 2009: 43-44) 

 
 Essa hierarquia como base da organização espacial é observada em outro nível por 

Foucault (1992) dentro da sociedade medieval, que é caracterizada pelo filósofo francês em 

termos espaciais por possuir para cada coisa um espaço único e intransponível, possível 

somente através da lógica da disposição. Em primeiro lugar estavam os lugares diretamente 
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ligados à vida cotidiana: lugares protegidos ou expostos, cidade e campo, sagrados e 

profanos. Em seguida, aqueles que abrigavam os objetos que foram descartados ou 

afastados, violenta ou naturalmente. Tratava-se, em resumo, de uma hierarquia fechada, 

composta por mecanismos claros de classificação e oposição onde tudo era abrangido e nada 

ficava de fora do planejamento urbano.  Esse espaço-dispositivo, no entanto, vai sendo 

progressivamente aberto e expandido. Segundo Foucault, essa expansão tem início com a 

afirmação de Galileu de que a terra gira em torno do sol e a consequente construção do 

conceito de infinito e de um espaço também infinitamente aberto: 

“Desse modo, os lugares da Idade Média foram em certa medida 
dissolvidos: o lugar de uma coisa era somente mais um ponto no seu 
movimento, assim como a estabilidade de uma coisa era somente mais uma 
infinita desaceleração de seu movimento. Em outras palavras: desde 
Galileu, desde o século XVII, a extensão assume o lugar da localização.”  
(Foucault, 1992: 36 [tradução minha do alemão]) 
 

Essa substituição significa dizer que o lugar passa a ser definido através de uma rede 

de conexões e aproximações entre certos pontos e elementos, ou seja, relaciona-se 

diretamente à apropriação do espaço, à sua delimitação e formalização. Não significa dizer, 

no entanto, que as descobertas de Galileu tiveram o efeito de uma total dessacralização do 

espaço. As cidades ainda são regidas por dicotomias intransponíveis, ainda são separadas por 

duplas como público e privado, familiar e social, cultural e útil, lazer e trabalho. A 

apropriação desses espaços, no entanto, vai ganhando enorme importância e as cidades 

passam a estar intimamente ligadas aos seus habitantes. Nesse contexto, a cidade acaba 

surgindo como um símbolo do discurso transcendental sobre a identidade nacional, com 

seus signos visíveis de identificação e sua distribuição precisa das funções urbanas. Dentro 

deste trabalho, para a análise da construção de uma Havana utópica, abrigo de um povo 

grandioso, vamos analisar a representação do espaço urbano em dois autores, Alejo 

Carpentier e José Lezama Lima. Dentro da escrita desses dois autores, a ação se passa 

majoritariamente dentro de uma cidade tradicional, ou seja, dentro da parte colonial de 

Havana, com seus grandes casarões restaurados e uma narrativa que busca recriar os 

vestígios da vida colonial cubana:  

“Implícito parecerá el común acuerdo en reconocer que estas áreas urbanas 
se adaptan mejor que ninguna outra a sus respectivas cosmologias. Como si 
solo las viejas casonas Del Paseo del Prado o los palacetes semiderruidos de 
La Plaza Vieja, los comércios de la calle Obispo, los teatros de Centro 
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Habana, conservasen aún la medida del verdadero habenero. Otras 
barriadas, El Vedado rutilante o el residencial Miramar, son presentadas en 
sus obras con mucho menos brío y, en caso de Lezama, con abierto 
desprecio. Y es que para ambos autores las ‘nuevas Habanas’ representan el 
caos republicano, la ‘desintegración’ cultural, el olvido de las tradiciones 
cubanas, negligencia del pensamiento martiano y e de los ideales 
independentistas y la creciente influencia –absolutamente nefasta desde su 
punto de vista- del modo de vida norteamericano. La vieja Villa se erige 
entonces, tambaleante entre sus ruínas, denostada por la nueva élite 
nacional, pobre y polvoriente, como um refugio dentro del cual mantenerse 
a salva de la vorágine incomprensible de aquellos dias.” 
(Casamayor 2004) 

 
 Para Carpentier enquanto os europeus já nasceram entre as pedras seculares das 

edificações do passado, os latinos teriam crescido no meio do concreto armado, no início de 

tudo, e por isso têm forte participação na construção da realidade em que vivem e de sua 

cidade. É a exaltação da cidade antiga e também de seus habitantes, de um estilo de vida 

tido como ideal e que talvez já não corresponda mais à realidade. Carpentier ressalta que, 

por ser construída por um povo grandioso e uniforme, Havana acaba sendo uma cidade 

monumental, homogênea e legível, onde os símbolos são descortinados e decifrados com 

vista à legitimação da presença humana, suas atividades e crenças coletivas. Nesse cenário, 

as ruínas, o sujo e a indolência não têm lugar, e o real maravilhoso acaba sendo usado como 

uma estratégia para dar sentido a qualquer caos urbanístico que possa ainda existir dentro 

de suas narrativas. É justamente dentro da narração de Carpentier que se desenvolve o que 

pode ser chamado de barroco americano e passam a ter grande destaque as narrações de 

grandes mansões coloniais com seu estilo, colunas, arabescos, enquanto os velhos sobrados 

e as ruínas só existissem como uma forma de atentado à beleza desses palácios restaurados. 

A Havana de Carpentier, dessa maneira, é um mundo pela metade, renascendo 

constantemente, e em cada ruína se esconde as sementes de uma cidade futura, de um 

futuro brilhante. 

 O mesmo cenário percorre José Lezama Lima buscando o que significaria pertencer à 

capital cubana, ou a verdadeira identidade do havanês típico. Entretanto, o seu olhar não se 

detém nas fachadas das construções ou no exotismo da natureza, mas penetra nos quartos e 

salas à procura daquilo que estaria na base da família e do lar: “cubanidad no es cosa 

externa, los cocoteros, las bandurias o el bailongo, sino tratar de surprender ese inefable 

cubano, un airecillo, una ternura, un estar y no estar” (Lezama apud Casamayor 2004). 



91 

 

 

Assim, o barroco de Carpentier, baseado na racionalidade, é substituído pelo que se poderia 

chamar de barraco interior, dissimulado por trás das imagens circulares que compõe a sua 

poética.  Como aponta Odette Casamayor em sua análise do romance Paradiso (1966), 

dentro da obra de Lezama a utopia ocupa um lugar central através do enaltecimento da 

morada colonial, ou a sua eleição como repouso da eternidade de uma nação ideal. Por isso, 

têm papel fundamental as extensas descrições das tradições e das liturgias familiares, 

sempre ao redor de uma mesa bem posta com culinária crioula localizada em uma cozinha 

ampla e bem iluminada. Dessa maneira,  Paradiso é um romance quimérico, o retrato dos 

sabores e perfumes do interior dessa casa típica de Habava, atrás de persianas que protegem 

o interior das casas e seus habitantes dos ruídos e barulhos da rua.  

“La visión que Lezama Lima proyecta sobre la ciudad vieja se halla muy lejos 
de lamentar su ruina. Al contrario, la ruina, participando em el misterio de 
la imagen, propicia la continuidad, la permanencia y la futuridad de 'lo 
cubano'. Sólo em esta parte de la ciudad parece el peronaje lezamiano a 
descubrir lo que su autor considera como el secreto de la existencia.” 
(Casamayor 2004) 

 
 As escritas de Carpentier e Lezama Lima, através de suas defesas da soberania do 

povo cubano, se aproximam cada vez mais ao regime de Fidel Castro e começam a ser cada 

vez mais questionadas, sobretudo quando esse regime entra em crise. Surge uma geração de 

intelectuais e ficcionistas com forte posicionamento contra o sistema político e contra a 

imagem colonial de Cuba. Tem início, então, a procura por maneiras de fazer desmoronar a 

imagem centrada da cidade e colocar em evidência os aspectos que foram deixados de lado 

pelos registros oficiais. Começam a aparecer, então, os ambientes marcados pela 

desintegração e deterioração, dos espaços, mas também da sociedade. É desenhada, dessa 

maneira, uma Cuba composta por ruelas imundas, edifícios superpovoados, escândalos e 

violência. A população que habita essa cidade arruinada cede também pouco a pouco à 

condição de ruína e, muito distante da integridade e força que enxerga Lezama Lima, passa a 

ser marcada por uma condição de promiscuidade e abandono da ética comum. Não há mais 

uma tese a ser defendida, não há nada mais que contar, exceto talvez o absurdo da realidade 

que circunda, a contradição.  

 Nesse cenário, têm fundamental importância Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo 

Arenas e Severo Sarduy. Juntos, os três escritores dão início ao processo de demolição de 
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Havana, colocando em evidência uma série de signos superpostos que tem como 

característica comum a vontade de desmistificar essa cidade monumental. A trama urbana 

uniforme  é dissolvida e, em seu lugar, surge um espaço composto por diversas versões e 

também por tipos urbanos obscuros, perseguidos pelo sistema castrista e que até então não 

eram representados. Dessa maneira, como aponta Alexis Candía Cáceres (2007), Cabrera 

Infante toma como objetivo pessoal a restauração da memória urbana, mas realiza seu 

empreendimento contrariando qualquer ordem totalizadora e acaba lançando uma operação 

de fragmentação da cidade, incorporando à geografia da cidade vários elementos difusos, 

produzindo uma série de signos díspares e muitas vezes contraditórios, dissolvendo a trama 

urbana. Esse processo de dissolução simbólica é levado ao extremo na produção de Severo 

Sarduy, que cria um espaço onde se superpõem diversas versões da capital cubana, mas 

também surgem o que pode ser considerado como outras cidades que existem sobre a 

Havana que já existe:   

“La Habana de Sarduy se compone de diversos 'estratos' que, 
aparentemente, no se mezclan. […] Pero pronto de descubre que estos 
'estratos' tampoco tienen límites definidos y estables, sino que están 
sometidos a constantes transformaciones que impiden reconocerlos e 
identificar a sus habitantes, ellos mismos sujetos de incesantes 
metamorfosis que, al igual que la ciudad, transitan fluidamente entre 
cualesquiera de las épocas o espacios que el lector cree identificar em sus 
novelas.” 
(Álvares-Tabío apud Cáceres, 2007: 55) 
 

  Assim, Sarduy e Cabrera Infante inauguram uma geografia do prazer, onde cabarés, 

clubes noturnos e bares aparecem como os novos monumentos, assim como os bêbados, 

prostitutas e drogados aparecem como os novos heróis. Reinaldo Arenas, por outro lado, 

converte a cidade em uma zona de guerra, onde a destruição e a decadência são as 

características mais fortes da metrópole. Assim, aqui o cenário é formado por casas caindo 

aos pedaços, água podre, edifícios reduzidos a escombros, lixo acumulado em todas as 

esquinas. Para Arena, novas batalhas são empreendidas todos os dias pela sobrevivência e o 

inimigo pode sempre estar ao lado, característica mais evidente em Antes que anochezca, 

autobiografia e carta de suicídio do autor. Ao contar sua vida, desde a primeira memória da 

infância até o momento mais debilitado pela Aids, Arenas dá à Cuba um papel central dentro 

dos relatos. Ganham igual importância o deslumbre e as descobertas, sobretudo em Havana, 

e as tentativas de fuga, o sonho de uma vida melhor. O tom, acima de tudo, é político e o 
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livro acaba por se converter em um manifesto contra o governo castrista.    

 Entretanto, por mais que desempenhe papel importante dentro do universo narrativo 

e tenha servido como forte influência para a nova geração de escritores cubanos dentro da 

qual se insere Pedro Juan Gutiérrez, a Havana de Cabreras, Sarduy e Arenas é a cidade que 

foi abandonada nas décadas de setenta e oitenta e o espaço está estancado dentro de limites 

espaciais e temporais precisos de experiências que pertencem apenas ao passado. Dessa 

maneira, a vivência urbana dos três escritores é marcada pela vivência do exílio, por uma 

nostalgia de uma cidade perdida, por mais destruída que ela seja dentro do material de que 

se constituem as lembranças. A matéria-prima da saga autobiográfica de Gutiérrez, por outro 

lado, é a cidade recente, vivida diariamente e em eterna transformação, é a cidade de 

alguém que está impossibilitado de se refugir em imagens do passado, tecidas pela nostalgia. 

A vivência de Pedro Juan com a cidade tem forte relação com o seu estado de espírito, com a 

busca pela paz e com as suas angústias. Os percursos pelas ruas de Havana acabam 

formando uma espécie de busca espiritual, acabam se transformando em um itinerário 

espiritual tão forte que alcançar alguma tranquilidade só se torna possível à medida que o 

protagonista se afasta progressivamente do caos que representa Centro Havana, processo 

que vai se intensificando ao passar do tempo, registrado nos quatro livros que compõem o 

ciclo de Havana. O que já está presente no primeiro livro e é mantido até o final da saga, é a 

ambiguidade da relação do protagonista com o seu país natal. É, sem sombras de dúvida, 

uma relação de amor e ódio, que varia, titubeia, se modifica: 

“Los boleros siguen a fondo. Estamos en un séptimo piso. Frente a nosotros 
La Habana mojadita, soportando viento y salitre. La Habana arruinada, 
cayéndose a pedazos. Se ama una ciudad si allí has sido feliz y has sufrido. Si 
has amado y odiado. Y has estado sin un centavo en el bolsillo, luchando por 
las calles, y después te recuperas y le agradeces a Dios que todo no es 
mierda. Si no tienes historia donde vives eres como un grano de polvo 
volando al viento.” 
(Gutiérrez, 2000: 37) 

 
  O amor, como afirma Gutiérrez, surge aos poucos à medida que as ruas deixam de 

ser simples ruas e os prédios ganham significações inéditas, guiadas pelas vivências pessoais 

e pelos afetos criados. O lugar onde a história pessoal é construída, o espaço que é 

contraditório como as situações cotidianas e a própria vida. É a materialização da observação 

de Walter Benjamin de que o êxtase de um citadino pela cidade não acontece à primeira, 
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mas sempre à última vista. O espaço urbano, dentro dessa visão reivindicada por Guattari, é 

uma rede de subjetivações. Em Caosmose (1992) o filósofo francês defende a existência de 

cidades subjetivas, como locais onde o interior aparece na exterioridade. Assim, as 

construções constituem tipos de objetos que trazem igualmente na sua constituição uma 

função subjetiva, podendo ser consideradas “objetividades” ou “subjetividades” parciais: 

"O alcance dos espaços construídos vai então bem além de suas estruturas 
visíveis e funcionais. São essencialmente máquinas de sentido, de sensação, 
máquinas abstratas funcionando como o companheiro anteriormente 
evocado, máquinas portadoras de universos incorporais que não são, 
todavia, Universais, mas que podem trabalhar tanto no sentido de um 
esmagamento uniformizador quanto no de uma ressingularização 
libertadora da subjetividade individual e coletiva."  
(Guattari, 1992: 158) 

 
 A cidade subjetiva pode ser, portanto, definida como a interioridade materializada no 

exterior, ao mesmo tempo em que é agenciada por ele na forma de uma subjetividade social 

e acaba por desmanchar os antigos espaços de referências. A construção desse novo modelo 

de cidade proposto por Guattari só é possível através da vivência real da cidade ou uma luta 

constante contra os usos oficiais propostos pelo urbanismo tradicional. A urbanista Paola 

Berenstein coloca que essa guerra cotidiana contra o controle total dos planos urbanísticos 

se dá principalmente sob a forma de errâncias ou o percorrer intensivo e sem método do 

espaço urbano. Michel de Certeau, em A invenção do cotidiano (1998), coloca aqueles que 

experimentam o espaço urbano como praticantes ordinários das cidades. Essa prática 

ordinária da cidade geraria um conhecimento espacial próprio relacionado com um saber 

subjetivo, lúdico ou amoroso. A visão viria sempre de baixo, ao contrário da visão aérea dos 

mapas, e seria geradora de uma espécie de cegueira, garantindo uma outra experiência. 

Dessa maneira, cada local e os trajetos que existem entre eles ganham novos significados: 

“O nômade tem um território, segue trajetos costumeiros, vai de um ponto 
a outro, não ignora os pontos  (...) O ponto é uma alternância e só existe 
como alternância. Um trajeto está sempre entre dois pontos, mas o entre-
dois tomou toda a consistência, e goza de uma autonomia bem como de 
uma direção próprias. A vida do nômade é intermezzo. Até os elementos de 
seu hábitat estão concebidos em função do trajeto que não para de 
mobilizá-los.” 
(Deleuze, Guattari, 1997: 42) 

 
Em outras palavras, o foco do caminhar está agora no percorrer, no caminho, e não 

mais no destino a ser alcançado. É através desse estado nômade que os espaços são 



95 

 

 

apropriados, ressignificados e reinventados à medida que são percorridos e improvisados no 

dia a dia. É, afinal, “a arte de perder-se em uma cidade” (Benjamin, 1987, p. 73, vol. II). 

Dentro do pensamento benjaminiano é materializada a figura do flâneur, aquele que vagueia 

calmamente pelas ruas, sem pressa, sem objetivos, deixando-se levar por toda e qualquer 

distração, perdendo-se na multidão e a ela nunca verdadeiramente se misturando. A flânerie 

como descrita por Benjamin (1987, vol. III), apesar de estar associada a uma experiência 

urbana específica do século XIX, pode ser vista como um dos primeiros mecanismos de 

microrresistência à medida que empreende uma subversão da ordem, ainda que em 

pequena escala e maneira quase inofensiva.  

A época em que viveu Baudelaire e que foi foco dos estudos do teórico alemão, foi 

também o tempo em que Paris começou a ser radicalmente transformada através de diversas 

intervenções urbanas empreendidas pelo barão de Haussmann. Aos poucos, a cidade antiga 

era demolida para dar lugar a uma nova: as ruas estreitas e essencialmente de pedestres 

eram destruídas para dar espaço a largas avenidas, foram construídos parques e alamedas e 

a cidade se tornou cada vez mais monumental. Era, essencialmente, a transformação da 

velha cidade em uma metrópole moderna, povoada por carros e pela recente multidão, em 

ritmo sempre acelerado. A calma necessária ao pleno exercício da flânerie, metaforizada pelo 

costume da época de se levar uma tartaruga a passeio para que esta ditasse o ritmo do 

caminhar, é uma forma exemplar de resistência à velocidade essencialmente moderna. 

Enquanto as massas correm, o flâneur desacelera e observa, constrói a sua própria cidade, 

vive em um espaço outro, materializado na forma das galerias.    

Frutos do surgimento de um comércio de luxo, as galerias eram verdadeiras cidades, 

um mundo em miniatura, e abrigavam inúmeras lojas, dispostas lado a lado, construídas de 

mármore e vidro. Eram um espaço suspenso, um ambiente livre de perigoso, o antídoto 

perfeito contra o tédio, onde o tempo passava de maneira diferente, amena. Essas 

passagens, majestosas e iluminadas a gás, se constituíam em um espaço intermediário entre 

a casa e a rua, não abrigando as características nem de uma, nem de outra. As galerias 

parisienses podem ser vistas como exemplificações perfeitas dos espaços heterotópicos de 

que fala Foucault (1997). Para o pensador francês, a heterotopia existe à medida que se 

relaciona com todas as coisas comuns e nomeáveis que dispomos no nosso cotidiano e, ao 

mesmo tempo, neutraliza ou inverte essa mesma rede de relações, estabelecendo 
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contradições insolúveis. Enquanto as utopias não possuem localização, são 

fundamentalmente irreais e se apresentam sempre numa forma aperfeiçoada ou invertida, 

as heterotopias são encontradas materialmente nas bases de toda civilização. Entretanto, 

apesar de ser possível apontar a sua localização geográfica, os espaços heterotópicos estão 

também fora de todos os lugares, ao mesmo tempo em que existem como espaço físico, só 

existem dentro do estado da exceção. As passagens representam o entre-lugar dentro da 

sociedade francesa, a materialização da resistência à modernização proposta por Hassmann 

apresentada pelos flâneurs. O flâneur, enquanto caminha lentamente pelas galerias livres de 

sujeira, poluição e barulhos típicos da metrópole, se isola do mundo, da razão comum e de 

sua lógica ordenadora. As horas gastas em devaneios nesses espaços têm outro significado e 

o próprio conceito de tempo é subvertido. Uma boa metáfora para a suspensão que 

prevalece dentro das passagens é o uso pioneiro da luz artificial através das lâmpadas de gás. 

Pela primeira vez, era possível prolongar os dias. Era, ao mesmo tempo, um dia 

evidentemente falso, possuidor de uma luz única, que não podia ser usada em nenhum 

outro lugar.   

 Entretanto, essa resistência que no século XIX era representada pelas errâncias de 

Baudelaire e se materializava dentro da heterotopia das galerias permanece através dos 

tempos, assumindo outras formas e estabelecendo outras relações com o espaço (não 

necessariamente com o espaço suspenso, como no exemplo levantando por Benjamin). Em 

Gutiérrez a resistência é evidente e aparece dentro dos espaços comuns, em meio aos carros 

e aos perigos de uma cidade que carrega as contradições da pobreza. Se na Paris de 

Haussmann o tempo moderno era contradito através da lentidão dos movimentos e do ócio 

em passagens marmorizadas, a contradição à ordem vigente em Gutiérrez aparece sob a 

forma da agilidade em perceber as possibilidades escondidas em lugares comuns e associá-

los sempre ao que é necessário para a sobrevivência. Apesar de ambas constituírem formas 

de resistência, a errância aqui aparece como uma espécie de anti-flânerie no que diz respeito 

ao modo como é exercida. A experiência urbana aparece sempre em forma de vertigem, 

irregular e guiada por um estado de incerteza quanto ao dia de amanhã. O ócio, que na 

figura do flâneur aparece como uma característica forte da classe burguesa, aqui aparece 

como falta de opção, como algo a ser combatido dia a dia. Ao refletir sobre como a sua 

escrita é fundamentada em sua vivência de Cuba e dos problemas ali existentes, Pedro Juan 
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argumenta:  

„Se escribe como se vive. Es inevitable. Un tempo lento y reposado es el 
ideal para la percepción de un escritor europeo sobre su material. Vive al 
extremo de algo. (…) Es la percepción de quién ha llegado al final de un 
camino y se sienta al borde a pensar tranquilamente en su largo y azaroso 
trayecto.  
 En cambio yo pertenezco a una sociedad efervescente, que 
convulsiona, con un futuro absolutamente incierto e impredecible. En un 
sitio donde hace sólo quinientos años vivían hombres en cuevas, desnudos, 
que cazaban y pescaban y apenas conocían el fuego. Por si fuera poco, vivo 
en un barrio de negros. Negros que cien años atrás todavía eran esclavos. 
(…) 
 El resultado es que mí vida es un experimento perpetuo entre la nada 
y la nada. A veces el experimento se torna vertiginoso y brutal. No puedo 
separar artificialmente lo que hago y lo que escribo. Si viviera en Estocolmo 
mi vida quizás sería lenta, monótona, gris. Los alrededores son decisivos“  
(Gutiérrez, 2000: 18) 

 
 

 A criação de um novo espaço urbano, a cidade subjetiva, pede também a criação de 

uma nova cartografia, de mapas onde elementos deixados de fora do urbanismo tradicional 

são resgatados e novos referenciais são criados de acordo com relações subjetivas com o 

espaço. Paola Berenstein (2008), ao analisar formas de resistência à diminuição da 

participação cidadã nas cidades enquanto prática cotidiana, dá destaque ao papel do corpo 

como local de escrita de novas possibilidades de vivência e defende a existência e 

importância de uma corpografia, termo usado inicial e comumente dentro da teoria da 

dança. Para a teórica de arquitetura, entretanto, a terminologia significa “a memória urbana 

inscrita no corpo, o registro da experiência da cidade, uma espécie de grafia urbana, da 

própria cidade vivida que fica inscrita, mas também configura o corpo de quem a 

experimenta” (Berenstein, 2008). Por essa perspectiva, mesmo que involuntariamente, 

aquele que experimenta a cidade acabaria sendo também definido por ela através do 

próprio corpo e em diversas escalas de temporalidade. 

 Dentro dos textos de Gutiérrez, a presença do corpo como testemunha da vivência 

urbana é ainda maior, sobretudo por se tratarem de relatos autobiográficos. Em histórias 

essencialmente de experiências próprias, a presença física é fundamental. É preciso estar 

claro que o lugar de quem narra é o mesmo de quem esteve presente, daquele que foi 

atingindo, daquele que sentiu fisicamente o que está sendo narrado e cujo corpo existe 

como uma prova material. A escrita acaba por se aproximar da ação de desnudamento, de se 
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mostrar cada vez mais materializado para o leitor. Nesse ponto a interioridade aparece no 

exterior, e as duas se misturam, se representam mutuamente: se a cidade queima de calor, o 

corpo também arde, sua, derrete; se a cidade se destrói perdida na miséria, o corpo padece, 

o emagrecimento é visível. Em Animal Tropical, ao ser questionado pela sua amante da 

época, Glória, sobre os motivos que teria para escrever com uma autoexposição que poderia 

ser considerada nociva, Pedro Juan responde que é um ato de exibicionismo do qual não 

consegue fugir, trata-se de um prazer em se exibir que existe também naquele que faz um 

strip-tease: a consciência da sedução através da exposição levada ao extremo.  

Entretanto, é preciso ainda ressaltar que por se tratarem de relatos autoficcionais, 

onde a performance tem papel central e a figura pública do escritor é construída em 

conjunto com a imagem do personagem que protagoniza os relatos, o corpo assume 

importância ainda maior. As marcas corporais, tais como tatuagens e cicatrizes, aparecem 

como pontos de contato entre a realidade e um mundo ficcional, marcando 

inquestionavelmente a intersecção entre os dois universos. Se a veracidade das narrações é 

colocada repetidamente em questão, a visibilidade de um corpo marcado serve como prova 

material e irrefutável. As imagens de autor e personagem, dessa maneira, se cruzam mais 

uma vez.  

Um exemplo muito claro disso está em possíveis significações de uma das 

características físicas que Pedro Juan personagem comparte com Pedro Juan autor, a 

tatuagem de uma cobra enroscada em um punhal. Dentro do mundo narrativo, o símbolo 

aparece sempre como uma alegoria à dureza, à força, à resistência, mas também uma 

lembrança de suas origens, do que é preciso para sobreviver dia após dia na capital cubana. 

Dentro do único momento narrado por Gutiérrez que acontece fora de Cuba, o período de 

três meses passados em uma universidade sueca relatado em Animal Tropical, a tatuagem 

aparece como um vínculo forte com Havana, uma marca que está presente para lembrar que 

ele não pertence àquele lugar. É, também, junto com as inúmeras cicatrizes, um elemento de 

fascínio para a mulher com quem viveu durante a temporada relatada, Agnes, que vê o 

desenho como marca impossível de ser apagada da origem e do que representa Pedro Juan. 

Essa mesma cobra enroscada em um punhal, por outro lado, assume uma significação muito 

semelhante também fora do universo textual na medida em que é sempre mostrada em 

fotos e citada em entrevistas. Uma das imagens de Gutiérrez mais usadas em materiais de 
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divulgação dos livros ou como ilustração de entrevistas é uma fotografia em preto em branco 

em que ele aparece de perfil, acendendo um típico charuto cubano e com as mangas da 

camiseta levantadas. A tatuagem, junto o charuto e as expressões faciais, são uma 

reafirmação simbólica de sua identidade e sua origem.  

Por outro lado, essas marcas, por serem eternas e impossíveis de apagar, representam 

também um ponto fixo, uma espécie de apoio em uma realidade marcada pelo imediatismo 

e pela mudança. Se o interior se apresenta bagunçado, em constante metamorfose, o apoio 

na materialidade consola: “Pero hoy no estoy muy ordenado por dentro. No puedo escribir. 

Sólo repito una frase: amo las cicatrices, no las heridas. ¿Por qué repito eso como un 

paranoico? Amo las cicatrices, no las heridas” (Gutiérrez, 1998: 160). Dentro de uma vivência 

caracterizada em essência pela crise, pela luta, o corpo persiste e é transformado a dia, se 

adapta, é marcado. A violência, elemento que transpassa todas as experiências narradas nos 

quatro livros de Gutiérrez, aparece também em vestígios corporais e cada cicatriz aparece 

como um troféu de participações em pequenas brigas, em temporadas passadas na prisão, 

em quedas mal sucedidas. Os becos, ruelas, celas, bares e qualquer outro lugar que foram 

cenários dos eventos narrados aparecem assim na pele e, em conjunto, configuram roteiros 

que foram percorridos e ganharam significados.   

  O ciclo de Havana, como já observado, pode ser interpretado como uma epopeia de 

amadurecimento e autoconhecimento. Dentro dessa saga, o espaço urbano acompanha esse 

projeto, sendo transformado em cada livro, conforme as transformações do próprio Pedro 

Juan. Inicialmente, temos La trilogía sucia de la Habana, onde o protagonista enfrenta o 

momento de crise que o levou a começar a escrever o seu diário. Pedro Juan não vê 

escapatória, está absolutamente submergido no caos: foi abandonado pela mulher, passa 

fome, o seu trabalho como jornalista está cada vez mais impraticável, entra em um círculo 

vicioso e cada vez mais fechado de álcool e sexo, está imerso em sujeita. A cidade, 

apocalíptica, parece acompanhar a sua trajetória e se apresenta mais e mais caótica, 

incompreensível e, sobretudo, muito próxima. Pedro Juan, por não ter esperança, parece se 

apropriar e se inserir no caos que o circunda, adotando o caos como uma espécie de religião, 

de inclinação filosófica, de estratégia de sobrevivência. A estratégia, nesse caso, pode ser 

resumida a um eterno perambular pelas ruas, sem outro motivo além de simplesmente 

passar o tempo e tentar sobreviver por mais um dia: 
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“Estuve muchos años intentando desprenderme de tanta mierda que había 
acumulado sobre mí. Y no era fácil. Si te pasas los primeros años de tu vida 
siendo un tipo dócil, bien domesticado, creyendo em todo lo que te dicen, 
después es casi imposible aprender a decir 'no', 'váyanse al carajo', 
'déjenme tranquilo'. (…) Pero en aquel momento todavía no sabía bien 
cómo me podía sacar de arriba toda la mierda. Sólo andaba por la isla, 
conociendo gente, enamorándome y templando. Templaba mucho: el sexo 
desenfrenado me ayudaba a escapar de mí mismo. Fue la época de la 
claustrofobia. Cualquier lugar un poquito encerrado y ya me asfixiaba y me 
disparaba allando como un loco . (…) Pues bien, yo estaba en ese punto, 
com la claustrofobia, agobiado. Aplastado como una cucaracha. Y caminaba 
mucho por todas partes. Por ahí. Siempre estaba huyendo.” 
(Gutiérrez, 1998: 30-31) 

 
 Dentro dessa fuga e da exploração das ruas dos bairros mais pobres de Cuba, no 

entanto, o seu pequeno apartamento no Malecón também tem grande importância e é o 

cenário de muitas das histórias narradas por Pedro Juan. Localizado em uma das muitas áreas 

deterioradas de Centro Havana, a rua San Lázaro, o apartamento possui um terraço com vista 

ao Malecón e acaba funcionando não só como um ponto de observação do que acontece na 

rua, mas como uma pequena miniatura da própria sociedade cubana: deteriorado, sujo, 

superpovado. Além disso, o prédio representa uma constante em todos os livros, com a 

varanda compartilhada com uma vizinha velha e decrépita, com o elevador sujo, velho e 

quase sem funcionar, com suas escadas sujas, com as relações conturbadas entre os 

moradores. O próprio prédio, com seu estilo grandioso da época em que Cuba foi infestada 

com apartamentos de luxos construídos para os norte-americanos que passavam ali as suas 

férias, gastando milhares de dólares nos cassinos:  

“Entré al hall de mi viejo edificio. Lo construyeron en 1927 con escaleras de 
mármol blanco, apartamentos amplios y confortables, ascensor de bronce 
pulido. En fin, impecable, lujoso y caro. Ahora está en ruinas. El ascensor y 
la escalera huelen a orina y a mierda. En la acera, frente a la puerta, hay un 
hueco que permanentemente expulsa excrementos a la calle. La gente fuma 
mariguana y tienen largas sesiones de sexo en la oscuridad de la escalera. 
Muchos han dividido una y otra vez los apartamentos y ahora viven diez o 
quince personas donde antes vivían tres. (…) Nada excepcional. Lo mismo 
sucede en todo el barrio. Mugre, cochambre, desidia, abandono. Yo intento 
escapar de ese apocalipsis. Por lo menos espiritualmente. Mi materia sigue 
anclada entre los escombros”. 
(Gutiérrez, 2000: 20) 

 
É também do edifício em que vive que saem muitos dos personagens retratados e 

muitas das histórias contadas. É bastante comum a referência vizinhos ou personagens que 

circulam pelo prédio. Entretanto, mesmo que as referências espaciais apareçam sempre de 
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maneira muito clara dentro do texto (em nomes de bairros, ruas ou lugares mais específicos, 

como hospitais e bares), esses elementos aparecem desconectados de um contexto maior, 

sendo apenas nomes que poderiam pertencer a qualquer cidade do mundo. Lugares 

característicos da zona retratada e pontos de referência famosos – Museu Nacional de Belas 

Artes, o Capitólio, Parque da Fraternidade, etc – não aparecem em momento nenhum. 

Gutiérrez tampouco faz uso de descrições grandiosas dos lugares onde se passa a ação e 

muito dificilmente se pode formar uma imagem mental dos cenários descritos. Como 

resultado, temos uma cidade cada vez mais fragmentada, um mosaico composto de 

pequenos pedaços que, apesar de se juntarem para formar uma figura maior, não formam 

um quadro cujo sentido possa ser apreendido de maneira objetiva. Os possíveis sentidos da 

cidade vão, dessa maneira, sendo desvendados durante a construção de relações de afeto e 

torna-se impossível separar as visões dos espaços físicos das experiências pessoais. A Havana 

de Pedro Juan acaba sendo parte dele próprio, de sua vida: 

“Me gusta este lugar. El mar se ve plateado hasta el horizonte. Cuando ya no 
soporto más el humo y el gas, entro al cuarto y cierro la puerta. (…) Desde 
allí se ve toda la ciudad, plateada entre el humo, la ciudad oscura y 
silenciosa, asfixiándote. Semeja una ciudad bombardeada y deshabitada. Se 
cae a pedazos, pero es hermosa esta cabrona ciudad donde he amado y 
odiado tanto. No necesito más. Tengo que evitar a los demonios y ser 
fuerte. En definitiva, sin fe cualquier sitio es otro infierno” 

     (Gutiérrez, 1998: 206) 

 

 Entretanto, a quebra da domesticação que busca Pedro Juan nunca acontece 

completamente e, dia a dia, o protagonista vai descobrindo que o abandono de toda ética é 

uma tarefa muito mais difícil de cumprir do que imaginou. É um protagonista que acabou de 

fazer essa descoberta que encontramos no segundo livro da série, Animal Tropical, que acaba 

representando um livro de transição dentro do ciclo. Agora com cinquenta anos, o narrador 

se depara com um novo cansaço. Reconhecido no exterior pelo sucesso de seu primeiro 

romance, Pedro Juan agora não precisa mais procurar comida a cada novo dia. A venda de 

seus livros ao redor do mundo agora lhe dão um pouco de dinheiro para comer e beber o 

rum barato de todos os dias. Se nos dias da Trilogia a guerra diária não lhe deixava nenhum 

tempo para reflexão, este agora existe sobrando e o que salta aos olhos é que a degradação 

moral que buscou com tanto empenho não lhe trouxe a calma que necessita: já se passaram 

seis anos de crise sobre a cidade e a situação não muda, não evolui: ele ainda vive no mesmo 

prédio em ruínas, o sexo ainda é o mesmo e começa a ser entediante, o rum continua 
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intragável, ainda falta algo. Pedro Juan começa então a transitar fora de seu bairro, 

circulando pelas partes mais ricas e turísticas de Havana. Entretanto, esses deslocamentos 

espaciais acabam por demonstrar e ressaltar o sentimento de não-pertencimento do 

personagens a esses ambientes: 

“Un sitio arbolado, tranquilo, silencioso. Bastante limpio. Pasan mujeres 
obesas, con aspecto de ejecutivas, usaban chaquetas, pañuelos de colores 
pálidos al cuello y portafolios negros. Muchos vecinos tenían autos, 
entraban y salían de sus garajes. Autos un poco arruinados, pero, de todos 
modos, peor era tener sólo una bicicleta. Adolescentes bien vestidos, com 
aspecto de hijitos de papá, quiero decir, se les veía bien alimentados, 
risueños, despreocupados. Algunos hacían jogging, arropados para sudar y 
reducir el peso excecivo de sus vientres. La gente caminaba tranquilamente 
a sus graciosos perros, un poco aburridos. (…) Seguí allí tranquilamente. 
Observando la paz en aquel territorio de tregua. Al parecer mi bairro era 
zona de conflicto. Guerra de baja intensidad. Por suerte yo me sentía muy 
bien en cochambre y com mis amigos de la negritud.” 

     (Gutiérrez, 2000: 49-50) 

 

 A constatação de que estava mesmo melhor junto à multidão e à pobreza de seu 

bairro é constatada também através de um diálogo que trava com uma mulata que passava 

na rua enquanto ele esperava uma reunião de trabalho sentado calmamente em uma 

calcada. A moca, ao avistar Pedro Juan, detém o passo e puxa assunto, dizendo que procura 

um apartamento naquela área e perguntando em seguida se ele conhece alguém que esteja 

se mudando. Em uma tentativa de dar início a um jogo de sedução, o narrador resolve mentir 

e dizer que ele mora no bairro, mas não conhece ninguém que vai se mudar, atestando que 

dali ninguém quer sair. Entretanto, em poucos minutos de conversa, a estratégia de sedução 

logo dá errado e a mentira é revelada, Pedro Juan pergunta então se a moca estaria 

interessada em alugar um apartamento em seu bairro, que fica a poucos quilômetros de 

distância. Muito ofendida, a mulher responde que não e justifica dizendo que ali só moram 

negros desprezíveis. A conversa deságua, então, em uma série de ofensas pessoais e 

acusações. Ao que o personagem reage lembrando de seu bairro e de como ali imperam 

outras regras de sociabilidade. Mesmo que a excursão do protagonista por outros bairros 

tenha acabado de forma desastrosa, há pela primeira vez no universo narrativo de Gutiérrez 

o apontamento de que talvez existam outros mundos dentro de Havana. Mundos onde existe 

uma elite que já não tem problemas para conseguir dólares, onde a fome não passa de um 

fantasma distante e a vida segue em ritmo diferente. A visita de Gutiérrez à região rica de 

Cuba exemplifica, dessa forma, o grande momento de transição que representa Animal 
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Tropical dentro do quadro geral formado pelo ciclo de Havana. Pela primeira vez, o espaço 

urbano é expandido, aparecem outras possibilidades, mesmo que para o narrador o universo 

dessas pessoas que isolam tao perfeitamente do mundo semidestruído que está ao redor 

seja ainda mais inquietante que o seu próprio bairro degradado.  

 Entretanto, o desvio de itinerário marcado pela passagem citada é apenas um 

preâmbulo para a grande mudança de rota que acontecem no romance. A segunda parte do 

livro, como já citado, narra a estadia de três meses de Pedro Juan em Estocolmo. A fuga para 

Suécia, além de uma oportunidade para ganhar dinheiro, é uma tentativa de ter algum 

descanso em meio ao caos, uma pausa em meio à sua vida sem freios, necessidade que está 

escrita nas entrelinhas da narração. O inverno nevado sueco, no entanto, acaba tendo o 

efeito contrário sobre o protagonista, que se vê à beira da loucura em meio a tanto tempo 

livre para reflexões. O choque cultural, desse modo, é quase fatal. Ao longo das descrições da 

passagem de tempo na Suécia, vemos cada vez mais a tranquilidade dos dias e a 

descomplicação da existência se transformarem em tédio absoluto, em acomodação e perda 

progressiva daquilo que pode ser visto como a vitalidade de Pedro Juan. Em pouco tempo, o 

protagonista vai perdendo pouco a pouco o interesse em tudo que antes o interessava. O 

sexo com sua companheira sueca, Agnes, se torna cada vez mais desinteressante e até as 

bebidas vao perdendo o gosto. A calma dos curtos dias de inverno da Suécia acaba 

comparada à calma que existe nos cemitérios. Ao final, o protagonista chega à conclusão de 

que necessita da rotina cubana para se sentir vivo e descobre que se precisa encontrar 

alguma calma, é em Cuba que deve procurar. A mudança de ambiente acaba despertando a 

constatação de que o caos não é resultado do estilo de vida de Centro Havana, mas vive 

dentro dele, os demônios que carrega e que se debatem em seu interior, carregará no final 

aonde quer que vá. Decide, por fim, regressar à Cuba, à sua antiga vida e à sua antiga 

amante, Glória, e termina o seu livro no mesmo lugar e sob as mesmas condições que o 

começou.  

 Após as mudanças que sofre em Animal Tropical, no entanto, Pedro Juan nunca mais 

poderá ser o mesmo. No fundo, a maior mudança sofrida pelo personagem é o 

reconhecimento de que o estilo de vida cínico, o abandono da ética convencional, não é 

possível de ser suportado por muito tempo. No final, surge a necessidade de se acalmar um 

pouco. Em El insaciable hombre arana, desse modo,  temos um protagonista diferente, muito 
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mais amadurecido e estabilizado. Em um casamento frustrado e de certa forma tedioso, 

Pedro Juan agora circula pela cidade, observando e registrando aquilo que vê, muito mais do 

que realmente protagoniza as suas cenas. Ao mesmo tempo em que sente falta dos tempos 

descritos na sua trilogia suja, reconhece que a volta para eles é impossível, que já não tem 

mais idade ou vontade de viver os excessos que caracterizavam a sua vida no final dos anos 

90. As narrativas agora são muito mais de possibilidades frustradas, de desejos deixados de 

lado, de puro e simples voyeurismo.  Em El tesoro de la república, Pedro Juan está tentando 

esquecer uma briga grande com Júlia em de seus bares preferidos bebendo sozinho quando 

entra um casal de um jovem e uma velha. Ao observar a relação entre eles, o domínio da 

mulher sobre seu homem, o protagonista começar a fantasiar um ménage a trois com os dois 

e acaba os segundo até em casa. Depois de observar pela janela e ponderar entrar várias 

vezes, ele acaba desistindo e voltando ao tédio de seu apartamento.  

 Essa mudança de atitude, o caminho progressivo até a maturidade leva o 

protagonista também a circular por outros lugares, a se afastar cada vez mais do epicentro da 

desordem que regia a sua vida. Assim, os espaços descritos se afastam progressivamente de 

Centro Havana e do Malecón, aparecem bairros mais calmos da capital cubana, bares e 

restaurantes menos extremos. Da mesma maneira, ganham grande destaque praias próximas 

à Cuba e bairros rurais. No entanto, ao final do dia, o personagem sempre volta ao seu 

pequeno apartamento na rua San Lázaro e continua a observar os tumultos de cima. Esse 

processo de distanciamento, no entanto, se completa e chega ao seu auge no livro que 

encerra o ciclo de Havana, Carne de Perro. Agora a consciência de que é realmente preciso se 

afastar de Centro Havana para alcançar alguma medida de paz domina o protagonista, o 

tédio e a incongruência da vida que leva no pequeno apartamento na San Lázaro são já 

definitivos. Aqui o narrador está novamente sozinho, após de se divorciar de Júlia, e as suas 

experiências, o seu vaguear para fora de Havana é sempre solitário. Os novos itinerários 

realizados por Pedro Juan acompanham a geografia de lugares também esquecidos pelo 

governo, onde não há muita coisa acontecendo. Embora não faltem oportunidades para o 

sexo, Pedro Juan agora as evita. Também tenta progressivamente parar de beber. Suas 

atividades agora são tipicamente solitárias e de reflexão: pesca, passeia de bicicleta, nada em 

praias desertas, lê, pinta, visita a sua mãe. A busca pelo endurecimento, pela adoção do 

cinismo como ética particular, é abandonada agora: 
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“Sentía dentro de mí una odiosa mezcla de violencia, agresividad, lujuria, 
sadismo, necesidad de alcohol. Pero también sentía que mi corazón se 
endurecía. Cada día más y más. Era lo que quería: tener un corazón de 
piedra. Si me reblandecía no podía cortar por lo sano. Tenía que cortar todo 
lo podrido. Limpiar con desinfectante. Cicatrizar. Y seguir adelante. 
Preferiblemente con una sonrisa en los labios. Sin amarguras por lo que se 
pudrió, corté y tiré a los perros. No sabía se podrá lograrlo. La lujuria y el 
alcohol habían erosionado mucho dentro de mí. Necesitaba concentrar mi 
energía em algo más perdurable.” 
(Gutiérrez, 2003: 46) 

 
 A cidade, o seu antigo bairro com todo o caos que abriga parece não servir mais para 

Pedro Juan e a sua nova busca. Como metáfora, ganha cada vez mais destaque o mar, o 

infinito e a calma, em contraposição à desordem da cidade. Até mesmo escrever passa a ser 

uma tortura, o processo de transformar a degradação e a miséria em literatura já não lhe 

serve mais, causa dor, desconforto. A catarse que o levou a começar a sua saga biográfica 

falha em Carne de Perro, chega a seus limites. A salvação, dessa maneira, parece estar 

escondida em lugares abandonados pelo homem, um retorno à sua infância, a uma origem 

perdida: 

“Retirarme de ahí, a un campo, con dos o tres vacas. Oderñarlas al 
amanecer y atender una huerta. Sólo eso. Lo mismo que hacía en la finca de 
mi abuela cuando nino. Recuerdo muy bien los detalles de aquellos anos, en 
los cicuenta, antes de que comenzara el caos z la diáspora. Había silencio, 
soledad, árboles, pájaros. Y pocas visitas. Casi nadie. Era un mundo muy 
pequeno. [...] Eso simplificaba las cosas. Ahora todo es vertiginoso. El 
mundo es gigantesco y caótico. Inabarcable.” 
(Gutiérrez, 2003: 46) 

 
 E é justamente com o desejo de abandonar Havana que a saga biográfica de Gutiérrez 

é encerrada. Pedro Juan, o homem que narra suas desventuras em busca do cinismo, não 

existe em outro lugar. É somente nos bairros degradados, no muro semidestruído do 

Malecón que a existência do protagonista do ciclo de Havana é possível. Nesse sentido, 

muito mais do que o cenário da narrativa, a capital cubana com as imagens criadas por 

Gutiérrez é também personagem e o único, além do narrador, que persiste à passagem dos 

anos relatadas no ciclo de quatro livros que analisamos aqui. A vivência intensa e absurda 

nas ruas, se primeiro representou uma tentativa de fuga de si mesmo e de toda reflexão, 

acabou sendo exatamente o oposto. É perambulando pelas ruas dos bairros mais pobres e 

marginais de Cuba que Pedro Juan acaba se encontrando, tomando como objetivo assumir o 

caos que o circunda, se incorporar lentamente a ele e só assim passar bem pelos dias. O que 
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os dias trazem, no entanto, é a descoberta de que o caos que parecia ser externo, aquele que 

se buscava assimilar, na verdade habita dentro e que pode também não ser tão atraente 

quanto aparenta à primeira vista. A aceitação dessa desordem interior acaba levando 

também à aceitação de que é preciso alguma forma de resistência e essa resistência é 

colocada em prática através do afastamento progressivo daquele espaço que despertou o 

caos inicialmente.   
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palavras finais  
 O surgimento do conceito de autoficção e as discussões teóricas que surgem a partir 

dele, em certa medida, reconfiguram as próprias definições do que seria literatura e do que 

seria matéria constituinte de um texto literário. Entretanto, se o projeto de uma literatura 

autoficcional surge através de uma provocação aos cânone e às fronteiras muito precisas 

entre os gêneros literários, se surge fazendo perguntas, faz questão de deixar suas 

inquietações suspensas no ar. A ausência de respostas, de um manual que separa aquilo que 

é permitido e daquilo que deve ser evitado, afirma também que as respostas muitas vezes 

não são necessárias, que importante mesmo é questionar, olhar com estranhamento aquilo 

que já está estabelecido e abalar as certezas. O apego aqui é pela confusão, pelo 

emaranhado, pelo prazer encontrado na abertura de múltiplas possibilidades.   

 Dessa maneira, o que Fils representa com o seu prefácio que lança a autoficção para o 

mundo é um grito de liberdade que vem se tornando cada vez maior à medida em que mais 

e mais pessoas se juntam a ele. Gutiérrez, sob essa perspectiva, é mais um que exige a 

possibilidade de estar livre para se (re)contar, para se contar a cada dia, assumindo os riscos 

e os benefícios da ambiguidade. E foi justamente esse projeto de se produzir textualmente 

através de uma sinceridade forjada e ao mesmo tempo real que analisamos nessa pesquisa, a 

partir de considerações acerca dos elementos que constituem o chamado ciclo do centro de 

Havana, composto por Trilogía sucia de la Habana (1996), Animal Tropical (2000), El 

insaciable hombre araña (2002) e Carne de Perro (2003). Além de compartilharem a mesma 

cidade deteriorada como cenário, os quatro livros têm em comum o desespero e a 

inquietação daqueles que não têm muita certeza daquilo que são e que lugar ocupam no 

mundo, que buscam se entender um pouco a cada dia através do cotidiano (que no caso de 

Gutiérrez é também caótico). Com certeza, os textos analisados aquí são textos produzidos 

em um tempo de crise, não só econômica, mas existencial, como Pedro Juan, o narrador, 

deixa claro ao dizer que o que guia a sua escrita é a busca pelo endurecimento e pelo 

cinismo, sendo essa busca a única alternativa que lhe resta.  

 No entanto, esse entrelaçamento dos gêneros referencial e ficcional que nos propõe 

Gutiérrez não representa apenas a contaminação da memória pelo imaginário, ou a pequena 
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parcela de ficcionalização que existe em todo recontar de uma história do passado, mesmo 

que esse recontar se pretenda fiel aos acontecimentos. O que encontramos aqui é uma 

tentativa de construção de uma identidade que se dá ativamente, que se apega à 

possibilidade de recriar-se em outro, que se assume mutável. Dentro desse quadro, como 

percebemos, é criada uma nova relação não só com o cotidiano e com as angústias diárias, 

mas também com a cidade que ganha novas dimensões, sendo vivida e descrita a partir de 

uma experimentação subjetiva, através de um projeto estético que se mistura e confude com 

o projeto existencial já citado. O universo de representação de que Gutiérrez faz uso e se 

insere, contudo, não se limita àquele que descrito em seus livros, se ampliando em diversas 

direções, como as suas intervenções na mídia, a organização de sua página na internet, a 

divulgação de fotos pessoais e suas falas em palestras e eventos.  

 Assim, podemos talvez misturar esses procedimentos de autocriação exercidos pelo 

escritor ao prazer encontrado na autoexposição, no escancaramento da intimidade, que é 

tão característico dos anos que estamos vivendo, onde o privado se torna cada vez mais 

público e a relação inversa também é verdadeira. O que resulta dessa mistura é a 

recolocação da figura do autor como elemento central para  a análise dos textos, posição tão 

veemente criticada e combatida durante os anos 60 e 70. O que acontece dentro dos textos 

autoficcionais, sem embargo, é a fragilização das fronteiras do universo textual, que perdem 

a nitidez e acaba sendo criado um quadro onde elementos externos dialogam com os contos 

que compõem os livros aquí analisados. É, dessa forma, através de declarações que não 

fazem parte dos seus textos literários, que Gutiérrez aumenta exponencialmente a 

ambiguidade de sua obra, ora confirmadando, ora contradizendo as histórias que conta.  

É importante ressaltar que o flerte com o autobiográfico em Pedro Juan Gutiérrez não 

aparece somente nos livros analisados neste trabalho, mas é um elemento que está presente 

em praticamente toda a obra do escritor cubano, mesmo que muitas vezes apareça de 

maneira menos clara. Analisar a exploração desses elementos em outros gêneros textuais, 

como por exemplo o poético, com certeza representaria uma expansão bastante desejável a 

essa pesquisa. Da mesma maneira, não analisamos extensivamente aqui as participações 

midiáticas do escritor, análise que seria igualmente desejável, visto que coloquei que o 

conceito de autoficção só é possível através da existência do espaço biográfico como 

proposto por Leonor Arfuch.   
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Muito longe de propor resposta às perguntas e inquietações que estão na base deste 

projeto de pesquisa, considero que a principal função deste trabalho foi justamente delimitar 

e contextualizar um pouco mais essas questões. Analisar a obra de Gutiérrez dentro da 

discussão teórica da autoficção é ir muito além do texto, empreendendo uma análise de 

mecanismos de construção de identidade, de produção diária de cultura e de criação de 

universos de representação individual e subjetiva, mas também como representante de 

particularidades da sociedade cubana, suas desigualdades e seus espaços. Assim como 

fatores universalizantes, através de angústias essencialmente humanas, que existem 

independentes da origem e transparecem nas aventuras diárias e nas reflexões de Pedro 

Juan, o personagem.  
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anexos 
Figura 1 

 
Fotografia que ilustra a capa da edição da editora Anagrama para o romance Animal Tropical 


