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A REALIZAÇÃO DE CIDADE NA FICÇÃO LITERÁRIA DE FERNANDO BONASSI 
 

 
 

RESUMO 
 
 

Essa dissertação tem como objetivo analisar a categoria espaço, em suas articulações entre o 
dentro e o fora do texto literário, no intuito de entender de que forma as suas interações  
podem se comportar como manifestações culturais participantes da construção de significados 
e valores que atravessam a vida social e cultural de um determinado contexto. Considerando 
que o espaço privilegiado no que se refere à condensação de aspectos marcantes da 
contemporaneidade seja a cidade, seleciona-se aqui contos de Fernando Bonassi, extraídos  
dos seus livros 100 histórias colhidas na rua, São Paulo/Brasil e Passaporte, que mantêm 
relações mais diretas com os espaços urbanos e com as questões contextuais que deles 
derivam, a fim de investigar a realização de cidade, ou seja, a representação subjetiva e 
cultural de cidade na ficção literária deste escritor. Para tanto, fundamenta-se esta dissertação, 
principalmente, na articulação entre as discussões teóricas de Beatriz Sarlo sobre sociedade e 
cultura contemporâneas, Nestor Garcia Canclini sobre mercado e cultura, Marc Augé sobre 
lugares e não-lugares, Michel de Certeau sobre sujeito e espaço, e Wolfgang Iser sobre o 
fictício, o real e o imaginário. 

 
 

Palavras-chave: Cidade. Espaço. Mercado. Literatura. Cultura 



THE REALIZATION OF CITY IN THE LITERARY FICTION OF FERNANDO BONASSI 
 

 
 

Abstract 
 
 

This dissertation has the purpose to analyze the space category, in its articulations between the 
inside and the outside of the literary text, in order to understand in which way its interactions 
can behave as cultural manifestations that participate of the construction of meanings and 
values that go through social and cultural life of a given context. Considering the city the 
privileged space, as regards the condensation of contemporaneity's important aspects, are 
selected here short stories of Fernando Bonassi, extracted from his books 100 histórias 
colhidas na rua), São Paulo/Brasil e Passaporte, which maintain more direct relationships 
with urban spaces and the contextual issues that derive from, to investigate the realization of 
the city, in other words, the subjective and cultural representation of city in the literary fiction 
of this writer. Thereunto, this dissertation is based mainly on the relationship between the 
theoretical discussions of Beatriz Sarlo about contemporary society and culture, Nestor Garcia 
Canclini about market and culture, Marc Augé about places and non-places, Michel de 
Certeau about subject and space and Wolfgang Iser about the fictional, the real and the 
imaginary. 

 
Keywords: City. Space. Market. Literature. Culture 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Estudar a categoria espaço na literatura sempre implica em entender as relações entre 

as configurações dele dentro e fora do texto. Assim, a sua análise pode se desenrolar nas 

interpenetrações entre texto e contexto, as quais, além de suscitarem problematizações entre 

ficção e realidade, também podem instabilizar as relações entre sujeito e objeto, nos processos 

de interação entre o espaço real e o literário. Nesse sentido, o estudo desta categoria não 

precisa tê-la como um fim em si mesmo, visto que ela pode ser um potencial meio para o 

entendimento das relações entre o homem e o ambiente em que vivencia, real e 

imaginariamente, e, portanto, da sociedade e da cultura de cada momento histórico. 

No contexto atual, nota-se uma configuração cultural formada pela proliferação de 

sintomas das mudanças de paradigmas situadas na transição da década de oitenta para a de 

noventa, do século passado, decorrentes dos fins da ditadura militar e da guerra fria, em 

âmbito local e global, respectivamente. Assim, desse novo contexto, em que se misturam 

esperanças e desconfianças, liberdades e mal-estares, resulta um cenário formatado pela 

expansão do capitalismo, em âmbito mundial, e pela manifestação de novas e velhas 

demandas após a abertura democrática brasileira. Cenário este, aliás, que se manifesta tanto  

de forma sígnica quanto material, sem deixar de ser constituído pelas múltiplas tensões entre 

os sujeitos que o compõe. 

Dessa forma, as articulações entre o contexto e as referidas tensões acabam 

expressando e sendo expressas por valores e significados que atravessam os variados espaços 

do mundo contemporâneo, construindo-os constantemente. Nesse sentido, as transfigurações 

mais intensas das vivências das últimas décadas, como o aumento de migrações, os novos 

desenvolvimentos tecnológicos, a orientação da vida social pela lógica do mercado, as 

tentativas de democratização das relações, dentre outras, passam a configurar a sociedade 

culturalmente, suscitando novos modos de vivenciá-la e representá-la. 

Entendendo a cidade como o espaço mais representativo, no sentido de condensar 

enfaticamente as referidas configurações, considera-se, nesta dissertação, ela como metáfora 

para o contexto cultural contemporâneo. Assim, se a experiência urbana já vinha, durante 

séculos, se tornando central no que tange às tensões e às articulações entre cultura e  

economia, desde o advento do capitalismo, o desafio de ler o universo citadino  hoje, não 

deixa de implicar no desafio de representar tais articulações, levando em consideração as 
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especificidades da contemporaneidade. Tendo, para isso, a literatura como um espaço, não 

apenas de manifestação, mas, sobretudo de problematização destas relações. 

Desse modo, entendendo tanto a literatura quanto a cidade como manifestações 

culturais, pode-se propor diálogos nada dicotômicos, não apenas entre ambas, como entre 

ficção e realidade, texto e contexto, além de sujeito e objeto, a fim de analisar as relações 

entre o espaço, dentro e fora do texto, e as formas de participação nos processos de sua 

construção real e imaginária, na contemporaneidade. 

Para tanto, faz-se uma delimitação de objeto literário, no intuito de desenrolar tais 

discussões nesta dissertação. Assim, para tal propósito, o escritor Fernando Bonassi se faz 

providencial, visto que traz, em sua experiência artística, possibilidades para reflexões, sob 

perspectivas estéticas e políticas, acerca das questões aqui apresentadas, como será 

demonstrado. 

É válido ressaltar, de início, que apesar deste escritor ser facilmente encaixado na 

chamada geração 90, tanto por ser a ela sincrônico, quanto por ter participado de coletânea 

proposta para este fim de classificação, cabe deter-se a ele sem a pretensão de considerá-lo 

representativo para alguma suposta totalidade de escritores, visto que esta mesma geração 

tem, como uma de suas principais marcas, a multiplicidade de estilos e enfoques. No entanto, 

também não cabe isolá-lo de modo estanque dos seus contemporâneos, até porque, sem 

prejuízo para a referida multiplicidade, há traços recorrentes nas manifestações literárias deste 

contexto, que têm relação com a sua própria configuração cultural aqui analisada. 

Além disso, dentro da própria obra de Bonassi, há também de se fazer recortes, devido 

a sua multiplicidade interna, porém sem ignorar a amplitude de sua produção completa, visto 

que ela toda acaba denotando uma visão específica sobre o mundo. Aliás, o reconhecimento 

disto se faz fundamental nesta dissertação, que pretende problematizar, além das falsas 

dicotomias já ditas, as relações entre fragmento e totalidade, desde o momento da seleção do 

objeto de análise. 

Assim, diante de uma experiência artística que atravessa literatura, teatro, cinema e 

televisão, seleciona-se aqui as coletâneas de contos curtíssimos 100 histórias colhidas na rua 

(1996), São Paulo/Brasil (2002) e Passaporte (2001), as quais não deixam de ter marcas das 

outras produções e linguagens do escritor, mas que suscitam reflexões mais diretas, cada uma 

ao seu modo, e articuladamente, acerca das inquietações que percorrem este trabalho. E como 

os espaços urbanos são considerados aqui representativos para a realidade configurada pelos 

sintomas dos quais resultam a contemporaneidade, o recorte de sua obra se dá justamente na 
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seleção de livros de contos que dialoguem mais diretamente com a cidade e as questões que 

dela derivam. 

Além disso, a própria aproximação para com a crônica, já exercitada por Bonassi em 

suas colunas na Folha de S. Paulo, em que mistura informação, opinião, realidade e ficção na 

manifestação do cotidiano paulistano sob a forma de textos curtíssimos, corrobora com a 

suscetibilidade do corpus em se encaixar providencialmente na discussão aqui proposta acerca 

dos limites porosos entre cidade e literatura e, portanto, entre o real e o fictício, sob uma 

perspectiva cultural. 

Nesse sentido, por estarem imersos no próprio contexto que pretendem expressar, os 

contos podem ser importantes para o entendimento da participação da literatura nas teias de 

relações culturais que formatam a vida humana, e da tentativa de apreensão de uma realidade, 

ao mesmo tempo, próxima e móvel. Daí, a análise se concentrar nas interações entre as  

formas de apreensão do, e as condições de participação no, imaginário urbano, que atravessa o 

dentro e o fora do texto. 

Dessa forma, no intuito de problematizar as supostas dicotomias entre ficção e 

realidade, texto e contexto, e sujeito e objeto, ao invés de se falar em representação, utiliza-se 

aqui a expressão realização de cidade, visto que, assim, a ênfase acaba sendo dada no que é 

central nesta dissertação, a saber, o caráter interativo entre os discursos e as linguagens que 

formam a realidade urbana em jogos de poder sem fim, dos quais a literatura não deixa de 

fazer parte. 

Desse modo, entendendo que tudo o que produz significados e valores dentro da 

sociedade trata-se de manifestação cultural (Cevasco, 2008), diante das relações, que se 

acredita serem problematizadas em Bonassi, entre ficção e realidade, faz-se importante 

entender de que maneira os seus textos dialogam com os outros discursos que também 

produzem significados e valores na sociedade, e ainda, que pertencem às configurações 

culturais contemporâneas a este escritor. 

Para tanto, a análise das interações entre os contos e o contexto contemporâneo a eles 

se dá nas próprias aproximações e distanciamentos entre realidade e ficção, lidas sob os 

paradigmas, aqui eleitos, do espaço e do mercado. Isso porque acredita-se neste trabalho que 

as articulações entre o literário e o real, nas interpenetrações entre os espaços de dentro e de 

fora dos textos de Bonassi, acabam manifestando as suas organizações e reorganizações sem 

deixar de considerar os sintomas da predominante orientação da vida social e cultural por 

parte do mercado. Foco paradigmático este, aliás, que acaba sendo o fio condutor da leitura de 

cidade nesta dissertação. 
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No que se refere à teoria, como fundamentação para a concepção de cidade como 

ambiente de interações entre os espaços e os seus usuários recorre-se às discussões de Michel 

de Certeau (2008) acerca da relativização das configurações urbanas, perante os modos de 

utilização dos espaços percorridos e reapropriados pelos citadinos. Nesse sentido, esta 

dissertação sugere que, assim como estes podem ser considerados realizadores dos seus 

próprios espaços, a literatura também age como participante dos jogos de poder e de 

linguagem que atravessam a cidade, no momento em que se propõe a representá-la, ou 

melhor, realizá-la, podendo oferecer-lhe uma versão problematizante. 

No entanto, considera-se aqui, assim como os contos de Bonassi parecem fazer, os 

limites sociais nos quais estas caminhadas se esbarram. Discussão esta feita com base em 

Beatriz Sarlo (2004) e os seus estudos sobre as conseqüências da predominância do mercado 

como orientador da vida social e cultural, na contemporaneidade. Na verdade, a importância 

do reconhecimento deste aspecto consiste no próprio estudo da realização de cidade, visto 

que, nele, é preciso considerar que, além do sujeito realizador, também existem as 

configurações culturais mais gerais, que o condicionam, material e simbolicamente. 

Vale ressaltar, ainda, que a concepção de mercado que é abordada nesta dissertação 

tem como fundamento principal, além de Sarlo, as discussões de Nestor Garcia Canclini 

(2008), que o entende como uma forma de ritualização cultural da contemporaneidade, em 

que se intensificam as articulações entre tradições e modernizações, sobretudo, no que se 

refere aos seus estudos, na América Latina. Assim, mercado, espaço e literatura são aqui 

entendidos de maneira articulada, sob a forma de constantes diálogos e interações entre si, na 

construção discursiva, sígnica e, portanto, cultural da cidade. 

Nesse sentido, um dos fenômenos que acabam marcando este contexto culturalmente, 

e que se desenrola na ficção de Bonassi, é o da expansão dos não-lugares, discutida por Marc 

Augé (2007). Assim, a partir dos estudos deste teórico, as análises das relações entre os 

contos e a realidade podem acompanhar os processos de expansão da própria visão de 

Bonassi, que ultrapassa fronteiras a partir do seu imaginário urbano, simultaneamente, 

paulistano e cosmopolita. 

Dessa maneira, fundamentados, principalmente, nos quatro teóricos referidos, espaço e 

mercado norteiam, paradigmaticamente, os percursos desse texto dissertativo, que pretende 

analisar as articulações entre cidade e citadino, personagem e ambiente, enfim, real e fictício, 

nas constantes experimentações e construções dos espaços urbanos, que metaforizam aspectos 

importantes da contemporaneidade. 
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No que diz respeito à organização do texto, essa dissertação está dividida em três 

capítulos, seguidos de seus respectivos sub-capítulos. No primeiro, “A experiência urbana”, 

são apresentadas as perspectivas pelas quais a cidade é lida aqui, ou seja, as suas articulações 

entre tempos e espaços múltiplos, que se especificam no avanço do capitalismo. Após esta 

leitura panorâmica da experiência urbana e das possibilidades de apreendê-la e representá-la, 

a ênfase, no sub-capítulo que se segue, “A cidade: mercado”, se dá mais diretamente nos 

aspectos mercadológicos pelos quais a cidade vem se manifestando culturalmente. 

No segundo capítulo, “A cidade no espaço literário”, são discutidas  as 

interpenetrações entre a cidade e a literatura, por meio das análises da categoria espaço dentro 

e fora do texto. Já no sub-capítulo que a ele segue, “A experiência urbana na literatura 

brasileira contemporânea”, tais problematizações são mais especificamente articuladas às 

configurações culturais contemporâneas, que se desenrolam tanto na cidade quanto na 

literatura. 

No terceiro e último capítulo, “A realização de cidade”, as problematizações dos dois 

capítulos anteriores são retomadas e articuladas às discussões sobre as possibilidades e 

condições da literatura, enquanto sujeito, de apreender e participar do real e do imaginário, no 

sentido de Wolfgang Iser (1996), considerando as discussões culturalistas dos quatro teóricos 

aqui fundamentais, referidos anteriormente. E no sub-capítulo desta última seção, “A 

realização de cidade, em Fernando Bonassi”, são feitas as análises dos contos, em maior 

volume do que nos capítulos antecedentes, visto que, se naqueles os contos se articulam às 

discussões teóricas, neste as questões já debatidas se diluem nas análises literárias. 

Assim, partindo do entendimento das relações entre experiência urbana e mercado, 

culturalmente, passando pelo reconhecimento das interpenetrações entre o espaço real e o 

fictício, e de suas especificidades no contexto atual, analisa-se de que modo os contos de 

Bonassi materializam textualmente a cidade, nos seus processos de interação discursiva, 

sígnica, linguística e, portanto, cultural, com os discursos, signos e linguagens que  

configuram a cidade, culturalmente, na contemporaneidade. 

Ficando evidente, dessa forma, que a cidade não entra nesta pesquisa apenas como 

objeto, causa ou conseqüência da escrita de Bonassi. Na verdade, o próprio universo citadino 

é aqui entendido como cultural e, portanto, sempre repleto de ritualizações, tensões e 

construções sem fim. Assim, sendo tanto cidade, quanto literatura, pertencentes ao conjunto 

de relações discursivas, sígnicas e linguísticas que compõem as realidades dos homens, 

estuda-se a representação do universo citadino nos textos bonassianos por meio das  

interações, sob forma de interpenetrações, entre cidade e literatura. 
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Desse modo, ao se perceber a instabilidade, a permutabilidade e o caráter relacional 

das condições de sujeito e objeto tanto da arte quanto da vida, espera-se entender nesta 

dissertação, por meio das inter-relações entre a cidade real e cidade ficcional, de que maneira 

o espaço citadino e o espaço literário se interpenetram, enquanto intrigantes manifestações 

culturais que são. 
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1. A EXPERIÊNCIA URBANA 
 

 
Sabe-se que o método mais comum de definir a cidade é contrastá-la com o campo. 

Porém, por vezes, esquece-se que ambos não são, necessariamente, excludentes entre si, pois 

o que ocorre de fato é uma alternância da predominância de um para com o outro, sem que 

nunca deixem de manter relações recíprocas. Fenômeno este, que é relativo à forma pela qual 

as sociedades se organizam (Williams, 2011). 

Diferentemente dos sistemas em que a produção rural era central, o capitalismo, que 

teve o seu início no campo, encontrou na cidade o espaço para o seu desenvolvimento, sem, 

com isso, deixar de interagir com a vida campestre. Nesse sentido, a simples oposição entre 

campo e cidade, muitas vezes, pode omitir as recorrências e alimentações mútuas entre eles, 

as quais sempre denotam um contexto mais geral da organização social, que transcende as 

aparências físicas e, até mesmo, caricatas de ambos os ambientes. 

Após a Revolução Industrial, o crescimento e a expansão das cidades acabaram 

causando impactos profundos, não apenas na configuração física do espaço dos homens, que 

passou a ser predominantemente urbano, como também nas próprias formas de laços entre 

eles. 

A experiência urbana, então, passou a ser configurada por novas formas de vivência, 

diferentes das comunidades tradicionais. Enquanto estas, genericamente, pressupunham maior 

proximidade entre os indivíduos e senso de coletividade, aquela remeteria ao isolamento e à 

impessoalidade. Porém, tal dualidade não precisa ser exageradamente estanque, visto que 

tradição não significa automaticamente pureza, e cidade industrial não consiste, 

necessariamente, em uma corrupção plena desta. 

Na verdade, campo e cidade muitas vezes são estereotipados dentro desta oposição, 

como se o paradigma do desenvolvimento urbano fosse uma ruptura total para com algum 

tipo de ruralismo edênico. No entanto, sabe-se que no universo campestre nem tudo é bem- 

estar, assim como na cidade nem tudo é mal-estar. Tudo depende de que aspecto ou situação 

se está falando. 

Por exemplo, rupturas para com aspectos autoritários das tradições tipicamente rurais 

foram almejadas por aqueles que fugiram de opressões da vida campestre, bem como aspectos 

violentos da vida urbana propiciaram visões nostálgicas de um campo idealizado. Assim, na 

história do campo e da cidade, muito se variou de ponto de vista e quase nunca os estereótipos 
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se sustentaram. Misturando-se, desse modo, a uma complexidade de relações que constituem 

cada modo de vida, de cada época e lugar. 

Na verdade, a experiência humana, seja urbana ou rural, sempre lidou com mesclas e 

negociações entre rupturas e tradições, oscilando entre perdas e conquistas. Mas faz-se 

necessário entender que, à medida que a cidade foi ocupando espaço em quase todas as 

instâncias da vida social, ela passou a ser o foco deste fenômeno, em que se manifestam 

misturas, cooptações, interpenetrações, e até mesmo alguns cortes entre passado e presente, só 

que de maneira cada vez mais aguçada. 

Nesse contexto, que tem início nas primeiras revoluções urbanas do processo de 

decadência do sistema feudal, a cidade tornou-se objeto providencial, a partir do qual se pôde 

analisar política, economia, sociedade e cultura. Isso porque as mudanças que nela ocorreram 

tiveram relações diretas com todas as transformações destas instâncias da vida humana, a 

partir das referidas revoluções. Desse modo, os significados identificados e extraídos do 

emergente universo urbano mostraram-se cruciais, não apenas nas teorias, como também nas 

práticas. 

Um exemplo notório destas implicações semânticas e simbólicas pode ser reconhecido 

na fase imperialista do capitalismo, quando as metrópoles adquiriram o significado de 

civilização, enquanto aos povos colonizados se concedia o signo da selvageria. Assim 

disposta a dicotomia, a justificativa para a exploração do outro e repressão de suas culturas 

estava dada, e os “lados” bem demarcados, tendo na cidade o centro do qual emanavam os 

poderes e os modelos que viriam a adquirir efeitos de supremacia. 

Com a revisão de certa versão unilateral da História, suscitada por um longo processo 

de descolonizações, criou-se a possibilidade de problematizar essas armadilhas da linguagem. 

A partir disso, pôde-se, por exemplo, questionar até que ponto a exploração imperialista não 

era um ato selvagem ou o quão arbitrário não era o conceito de civilização. Ficando evidente, 

desse modo, o aspecto político que a utilização das idéias de campo e de cidade pode possuir. 

Contudo, falar de experiência urbana implica em, além de se posicionar diante das 

relações de poder de cada época, identificar as tensões pelas quais a cidade se manifesta. Isso 

porque, para além de visões totalizantes e estereotipadas, ela sempre é composta de elementos 

humanos e insubordináveis, que resistem a qualquer discurso ou prática que pretendam 

moldá-la. Daí a importância de lê-la na multiplicidade de seu cotidiano. 

Um dos mais importantes fenômenos que se manifestaram, nas novas rotinas dos 

homens, com o advento das grandes cidades, inicialmente na Europa, foi a multidão. Lá, pela 

primeira vez, entre o final do século XIX e o início do século XX, presenciou-se um 
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aglomerado de milhares, e até milhões, de pessoas habitando um mesmo local. Daí Paris e 

Londres, naquele momento, tornarem-se laboratórios centrais dos estudos acerca deste 

fenômeno urbano tão intenso, que logo fez da cidade grande uma das principais marcas da 

literatura ocidental daquele período1. 

A princípio, reconheceu-se na figura da multidão um verdadeiro desafio aos poderes 

ordenadores, que logo trataram de criar normas de fiscalização e cadastramento, a fim de 

tentar obter algum controle desses aglomerados, muitas vezes, associados poeticamente à 

força da natureza. Daí toda a discussão sobre tal figura, seja na filosofia, na sociologia ou na 

cultura, sempre remeter a um aspecto primordial da vida urbana, a saber, a interação, sob 

forma de tensão, entre os condicionamentos coletivos e as variadas vivências individuais. 

Nesse sentido, à medida que a cidade crescia e se expandia, manifestavam-se diversas 

reações humanas suscitadas por uma nova configuração social, resultante de revoluções 

tecnológicas, políticas, econômicas e, sobretudo, culturais. Assim, os novos ritmos e ritos que 

foram se incorporando à vida cotidiana provocaram inquietações, que culminaram em estudos 

e reflexões dos mais variados pensadores e artistas sobre as novas formas que o viver nas 

cidades proporcionou às relações humanas. 

Notou-se que, pela primeira vez, o homem passou a conviver, em grandes proporções, 

com estranhos em um mesmo local. E, embora a quantidade de indivíduos aumentasse 

rapidamente, estar na cidade, cada vez mais, significava solidão e isolamento. Sendo, 

portanto, “coexistir” um verbo mais apropriado do que “compartilhar”, no que diz respeito à 

convivência entre os citadinos. Embora, nesse momento, os nacionalismos simbolizassem, 

muito mais tranquilamente do que hoje, os laços culturais. 

Nesse contexto surgiu a figura do flâneur, um tipo sociológico identificado por Walter 

Benjamin (1989) como o ocioso que vagava pelas ruas, contemplando as mudanças no espaço 

urbano, em seus detalhes e sutilezas. O flanador, diante da pressa e impessoalidade do 

cotidiano urbano, investigava as vivências, contrastando-se a elas, ao, por exemplo, passear 

com uma tartaruga pela calçada. 

A multidão, “onde ninguém é para o outro nem totalmente nítido nem totalmente 

opaco” (BENJAMIN, 1989, p. 46), tornou-se um objeto em exibição para o flâneur, refugiado 

nas galerias. Como um artista, ele ia tentando captar os fenômenos urbanos, enquanto reagia a 

eles, em um jogo que deixava mais evidentes, entre nitidez e opacidade, as mudanças sofridas 

 
1 As relações entre experiência urbana e literatura serão abordadas de modo mais específico no capítulo 2 desta 
dissertação, a saber, A cidade no espaço literário. Embora, desde já, pode-se notar aproximações e 
interpenetrações entre elas. 
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pela cidade. Nas palavras de Benjamin: “[O flâneur] desenvolve formas de reagir 

convenientes ao ritmo da cidade grande. Capta as coisas em pleno vôo, podendo assim 

imaginar-se próximo ao artista.” (BENJAMIN, 1989, p. 38). 

Tal comparação procede na mesma medida em que se entende que os aspectos mais 

sensíveis e opacos das transfigurações citadinas ganharam, e ganham, dimensão crítica e 

ampliada na arte, a qual tanto manifestou a experiência urbana moderna, positiva ou 

negativamente, que muitas obras e artistas permanecem até hoje associados aos imaginários 

urbanos. 

Neste âmbito, Charles Baudelaire tornou-se um dos ícones da expressão artística das 

vivências urbanas do século XIX, principalmente com a publicação de As flores do mal. Sem 

grande distanciamento, o poeta francês colocou o seu lirismo em contato direto com os 

aspectos mais sórdidos da cidade moderna, chocando os seus contemporâneos. 

Além de expressar literariamente as novas vivências, Baudelaire, ao analisar os 

quadros de Constant Guy, identifica-o como “o homem da multidão”. Assim, o escritor 

reconhece nele a qualidade de “pintor da vida moderna”, comparando-o a um esgrimista que 

tenta captar, em suas telas, o fugidio e o eterno do seu tempo. Alinhando-se, desse modo, à 

definição que o lírico atribui à modernidade, a saber: “o transitório, o efêmero, o contingente, 

é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável.” (BAUDELAIRE, 1988, p. 

174). 

Tal definição se faz providencial para que se entendam as crises e as mudanças, que 

culminaram em novas formas de relações humanas, na cidade grande. Como esta foi, cada vez 

mais, manifestando-se, culturalmente, como o centro da vida moderna, nela ficou mais 

evidente a atrofia da experiência e memória históricas, analisada por Benjamin (1989). Ou 

seja, nela, o “transitório” e o “efêmero” passaram a tensionar o “eterno” e o “imutável”, 

compondo, assim, um quadro de conflitos sociais e subjetivos, que se configura como uma 

sombra para o citadino até os dias de hoje. 

A guerra, a fome, a injustiça, entre outras experiências, somadas à alienação suscitada 

pela técnica capitalista, constituíram processos de uma crise, que modificou, 

significativamente, as relações dos homens com as suas tradições (BENJAMIN, 1994). Diante 

disso, os indivíduos, aos poucos, foram reagindo, cotidianamente, às imprevisibilidades e 

arbitrariedades proporcionadas por esta progressiva transfiguração da experiência (Erfahrung) 

em vivência (Erlebnis). Sendo a primeira uma relação plena com a tradição, e a última uma 

capacidade de se manter consciente e sobreviver, dentro do presente, sem a tal plenitude. 
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Em contraste com a experiência histórica, que poderia conceder uma identidade ou 

sensação de pertencimento aos homens, impõe-se uma tendência (paralela ao culto ao novo e 

à moda) de uma nova forma de trabalho, que deixou de ser autônoma e artesanal, e passou à 

manufatura, na qual os indivíduos sujeitaram-se, e foram sujeitados, a participar de um ritmo 

auto-reprodutivo da própria vida. Tendo, assim, sua memória histórica constantemente 

desafiada por uma nova e mecânica maneira de ritualização das práticas sociais. 

Entretanto, Benjamin não entende isso como fato totalmente negativo. Assim ele 

explica: 

 
Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem 
a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda 
experiência, aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e 
tão claramente sua pobreza externa e interna, que algo decente possa 
resultar disso. (BENJAMIN, 1994, p. 118) 

 
Portanto, apesar da precariedade de laços tradicionais, mais evidente na intensificação 

da urbanização moderna, para Benjamin, o homem passa a ter a vantagem de se contentar 

com pouco, podendo assim (re)utilizar-se de sua “pobreza” para melhor sobreviver ao seu 

tempo. 

Desse modo, a cidade passa a significar novos laços, novas formas de comunidade, 

que são, ao mesmo tempo, causa e efeito das mesclas entre uma crise que, segundo Benjamin, 

pode gerar novas potencialidades, e um mundo tido como completamente novo, em si mesmo. 

É nessa tensão que as vivências urbanas vão se fragmentando, multiplicando-se e reagindo a 

toda ordenação da técnica. 

Como foi dito antes, a experiência urbana e suas crises reverberam, contundentemente, 

na arte. Portanto, esta nova forma de se relacionar com o passado se manifesta explicita ou 

implicitamente na literatura. E ainda que se trate de um momento mais atual e de outro 

continente, os contos de Fernando Bonassi, corpus desta dissertação, são sintomáticos com 

relação a esta questão. Aliás, tal fenômeno revela a recorrência da atrofia da experiência no 

processo de urbanização ocidental. Assim, em uma das 100 histórias colhidas na rua, título  

de um dos seus livros, o escritor apresenta uma forma (dentre outras, na sua multiplicidade de 

contos) de um atordoamento oriundo dessas novas formas de vivência, no seguinte conto: 

 
O pai abre a mala de metal sobre a pia de cimento. Domingo desce 
como uma prensa de duas toneladas. O menino se espreme contra o 
guarda-comida. O pai apanha o grifo e o ajusta no corpo da torneira. 
Ao menino não parece que o pai tenha feito qualquer esforço, mas 
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num instante a torneira está sem cabeça. O pai troca a peça de 
borracha. Oferece a antiga ao menino. Para virar peão. O menino 
apanha a peça com a ponta dos dedos. Já logo a torneira está composta 
outra vez. A força inteligente e delicada das mãos do pai ainda é um 
mistério para o menino. Depois não. E depois o esquecimento. 
(BONASSI, 1996, p. 79) 

 
Nota-se aqui uma narrativa rápida, que tem certa relação com a intensificação do ritmo 

urbano, nos dias mais recentes. Dentre os cem flashes, cenas ou instantâneos “colhidos na 

rua”, uma situação sintomática de aprendizagem é apresentada. O filho observa o trabalho do 

pai, que nada lhe comunica verbalmente. O silêncio entre os dois transpõe a narrativa para o 

olhar curioso do menino, que, atento, admira a destreza paterna. 

Porém, o que surpreende, no conto, é uma súbita ruptura em seu final. Uma 

descartabilidade que segue o ritmo da sucessão de histórias contadas no livro. 

Descartabilidade que denota uma vivência apressada, captada por um olhar atento, que a 

ficção de Bonassi se propõe a expressar, mesmo que condicionada por uma experiência 

urbana opaca, que logo escapa, logo é recortada, fragmentada e esquecida, dando vez à 

próxima (ao próximo conto), que dificilmente tem relação, sequencialmente ordenada, com 

aquilo que lhe antecede. 

Diante disso, nota-se que os fenômenos desafiadores do dizer (do narrar), inclusive do 

dizer literário, passam a ser, de modo predominante, provenientes da vida urbana até os dias 

de hoje. No entanto, com as novas transformações pelas quais as sociedades foram passando, 

as quais culminaram em um novo contexto, de capitalismo multinacional, globalização e 

maior índice de migrações, na cidade, o homem passou a vivenciar, cada vez mais 

intensamente, uma nova e desestabilizadora experiência de sentir-se estranho, não apenas em 

relação ao passado, como também ao seu próprio ambiente presente. 

Em alguns sentidos, os habitantes da cidade poderiam, então, ser identificados como 

“estrangeiros”. E se, desde as primeiras aglomerações urbanas, os citadinos vinham do 

campo, hoje, nos tempos mais recentes, as metrópoles atraem também interioranos e 

indivíduos de nações diversas. Adquirindo, dessa forma, uma configuração bem mais diversa 

do que a das cidades do início do século XX. 

Nessa situação, os aglomerados urbanos, na mesma medida em que se multiplicaram, 

fragmentaram-se. Constituindo-se, assim, de uma, cada vez maior, diversidade de culturas e 

costumes, que acabam se manifestando em permanente tensão com as modernizações urbanas. 

É importante notar também que, apesar da cidade grande ter se tornado o centro do processo 

de urbanização desde o final do século XIX, atualmente, ao mesmo tempo em que 
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atrai, ela expande seus modos de vida, perdendo assim gradativamente seu aspecto 

centralizado. 

Na verdade, o urbano pode significar mais do que cidade, visto que se trata de um 

estilo de vida condicionado por ritualizações específicas, que são, de fato, predominantes na 

cidade, mas que também a transcendem. Fenômeno este, contemporaneamente, muito comum, 

identificado na “colonização” do modo de vida urbana no entorno das cidades, inclusive, com 

interferências no campo. 

Nesse sentido, a tendência hegemônica de concentração das possibilidades de 

sobrevivência na vida urbana, não só impulsiona revoluções tecnológicas no campo, como 

também constrói um imaginário, em que a urbanidade passa a ser considerada, por vezes, a 

única forma de se relacionar com o mundo, uma vez que se confunde com o próprio mundo. 

Assim, sendo desafiado por essa expansão do urbano, mesmo o homem de ritmos mais 

contrastantes ao da cidade passou a sentir seus significados próprios e tradicionais serem 

atrofiados pela hegemonia urbano-capitalista, que se espalhou por todo o Ocidente. E ainda 

que se resistisse a isso, cada vez mais, a cidade grande foi se tornando referência oficial para 

as várias instâncias do viver e do sobreviver. 

Nesse contexto, o urbano vem adquirindo uma dinâmica ambígua, pois, ao mesmo 

tempo em que, centripetamente, condensa aglomerados humanos, ele se expande, 

centrifugamente, alcançando, não apenas outros espaços, como também outros modos de vida, 

os quais reagem a este fenômeno de diversas formas. 

É neste cenário de constante movimentação, que os personagens representados nos 

contos de Bonassi, encontram-se perdidos e atônitos, percorrendo espaços distintos, alienados 

de qualquer pertencimento, diante de um pano de fundo urbanamente global. Assim é “Êxodo 

rural”: 

 
076 êxodo rural 
É uma cidadezinha. O comércio funciona na casa das pessoas. Por que 
abrir loja? Se troca arroz por porco-do-mato, macaco por camisa, uma 
família de rede por uma canoa de casca... O médico que não entender 
um pouco dessas ervas que crescem por aí nem precisa parar. 
Defender criança de enxame de marimbondo é o máximo de ação que 
o PMs podem encontrar. Agente tem dois. Em turnos de 12 horas. 
Sábado e domingo, também. Eles não se importam. Moram na rua de 
trás. É uma cidadezinha. “Zinha” mesmo... tanto que na primeira 
chance, por pior que seja, a turma se manda. (Sumidouro – Brasil – 
1987) (BONASSI, 2001, p. 76) 
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Como se vê, a narração do conto revela uma vontade de urbanizar-se. A própria 

palavra “cidadezinha” aqui adquire um tom pejorativo, de insuficiência. Ficando claro, desse 

modo, que o urbano possui escalas valorativas, a depender da localidade, sendo mais intenso, 

quanto maior e mais desenvolvido for o espaço, no sentido capitalista. Não bastando,  

portanto, ser cidade ou estar em uma cidade, para pertencer à nova e desafiadora forma de 

experiência urbana. 

Nesse sentido, a escolha da “cidadezinha” de nome “Sumidouro” se torna 

providencial, no conto, para se criar uma imagem de êxodo, desaparecimento e esvaziamento 

das origens, diante de uma, por vezes, traiçoeira tendência que, na verdade, tanto atrai quanto 

repulsa o citadino. Assim, perante uma maior multiplicidade de vivências, juntas e misturadas 

no “mesmo” local, o homem contemporâneo passa a enxergar na cidade um atrativo inédito 

para novas oportunidades, ao mesmo tempo em que, nela, vivencia mal-estares. 

Além disso, as diversas tradições encontram nas metrópoles formas de interagir com o 

mundo, ou melhor, com os jogos de poder que vêm adquirindo formas globais, as quais se 

concentram, predominantemente, nelas. Dessa forma, a miscelânea que resulta de todos estes 

processos, que configuram a cidade, torna-a, ambiguamente, encantadora e atordoante. Em 

Confiança e medo na cidade (2009), Zygmunt Bauman explica que: 

 
Todos sabem que viver numa cidade é uma experiência ambivalente. 
Ela atrai e afasta; mas a situação do citadino torna-se mais complexa 
porque são exatamente os mesmos aspectos da vida na cidade que 
atraem e, ao mesmo tempo ou alternadamente, repelem. A 
desorientadora variedade do ambiente urbano é fonte de medo, em 
especial entre aqueles de nós que perderam seus modos de vida 
habituais e foram jogados num estado de grave incerteza pelos 
processos desestabilizadores da globalização. Mas esse mesmo brilho 
caleidoscópio da cena urbana, nunca desprovido de novidades e 
surpresas, torna difícil resistir a seu poder de sedução. (BAUMAN, 
2009, p. 47) 

 
A aventura urbana, então, suscita uma complexidade de fenômenos contrastantes, a 

exemplo da liberdade para com certos pesos das tradições, diante da ausência de sentimento 

de pertença, e da possibilidade libertadora de movimentação, perante a cada vez mais evidente 

precariedade de alternativas ao modo de vida urbano, o qual pode ser tão desestabilizador 

quanto injusto. 

Além disso, como foi dito antes, a imprevisibilidade consiste, sim, em uma das 

principais marcas da cidade. Porém, faz-se importante entender que, enquanto para alguns, 

isso significa liberdade, para outros, pode significar vulnerabilidade e insegurança. E é nesse 
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sentido que uma das reações às configurações urbanas, tanto as oriundas de planejamentos 

quanto de insubordinações, acaba senso a tão recorrente violência, a qual, muitas vezes, é 

proporcionada ou, no mínimo, incentivada pela dificuldade de compartilhar os espaços com o 

diferente. 

Tal aspecto da experiência urbana manifesta-se também na experiência, urbanamente, 

literária da sucessão das 100 histórias colhidas na rua, como no seguinte conto: 

 
Pára na esquina da República do Líbano com a Juscelino Kubitschek. 
Fica com o vidro fechado até que o travesti no meio da calçada, 
caminhando em sua direção. O vidro elétrico desce vagarosamente, 
descortinando a pistola automática. Atira uma vez. Na calçada. Com 
silenciador parece um assobio. O travesti mal percebe. Observa a 
poeira subir na contraluz dos faróis. Diz: “Dança.” Atira mais duas 
vezes. O travesti foge dos tiros. Desequilibrado nos saltos altos,  
recebe o quarto disparo na coxa. Cai. Deita na calçada. Chora. O 
homem desce do carro, dá a volta e acerta entre os olhos. Não suporta 
ver ninguém sofrendo. (BONASSI, 1996, p. 37) 

 
A mesma cidade que atrai, contém, não raramente, hostilidades entre os seus 

habitantes. Assim, as desconfianças oriundas do estranhamento para com o outro, muitas 

vezes, culminam nos atos mais intolerantes de violência. De maneira irônica, um sentimento é 

narrado no final do conto, e o que poderia ser uma frase que remetesse à idéia de 

solidariedade, acaba comportando-se como uma mensagem cínica, mas que não camufla o 

tom apaixonado do verbo “suportar”, o qual sugere uma imagem de limite, em todos os 

sentidos que esta palavra possa ter. 

Dessa forma, os contos de Bonassi revelam como a literatura pode estar, intimamente, 

ligada às mais impactantes manifestações da urbanidade contemporânea. E mais, tais contos 

apresentam sempre, a partir dela, certa paixão e situações-limite. Fato que será mais analisado 

nos capítulos subseqüentes, que tratarão mais especificamente das manifestações literárias da 

experiência urbana aqui discutida. 

O certo é que a caracterização da vida urbana e, consequentemente, da cidade, 

perpassa, de uma forma ou de outra, por um crescente acúmulo de diversidades, que acaba, 

proporcionando, ao mesmo tempo, uma positiva e constante necessidade de negociação e a 

uma ameaçadora possibilidade de violência. 

E se há uma transmissão de experiência mais recorrente, na urbanização 

contemporânea, é a reprodução da intolerância, suscitada pela precariedade de laços 

comunais, a qual, como foi dito, não existe na essência da figura de cidade, e sim nessa aqui 
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abordada experiência de seu intenso crescimento e de sua crescente expansão, articulados a 

um modo de vida, especificamente, histórico e, pretensiosamente, sistemático. 

Bauman (2009), ao falar dos conflitos típicos de se conviver com os diferentes, na 

cidade, trata do modo pelo qual a fragmentação se torna isolamento, e vice-versa. Explica ele 

que isso acontece porque o espaço urbano vem tornando-se um local repleto de recortes e 

fronteiras. Assim como os ricos se encerram em condomínios fechados, os bairros pobres, 

desassistidos pelo Estado, também adquirem fronteiras concretas e simbólicas. Multiplicando- 

se, desse modo, limites e violências, em nome de um medo que aumenta na mesma medida 

em que os citadinos desacostumam-se com (e evitam) o compartilhamento de espaços e 

vivências. 

Nesse sentido, os espaços públicos vão deteriorando-se, fragmentando a confiança, a 

qual talvez fosse um importante vínculo que poderia fazer da cidade um espaço ideal de 

convivência. Entretanto, a configuração é outra. Tem-se uma elite que não se identifica com a 

cidade em que habita, ao possuir laços extraterritoriais em espaços mais próximo do virtual e 

do cibernético, e uns inadequados, que percorrem a própria cidade, até os limites onde a 

violência os permite chegar, tentando (re)construir significados, enquanto pretendem 

sobreviver. 

A cidade, assim toda recortada, sem coesão nem linearidade, suscita uma 

fragmentação do próprio indivíduo, precário de sentimento de pertença. Renato Cordeiro 

Gomes afirma que 

 
O traço fundamental do homem urbano se define em termos de um eu 
fragmentado. No curso da vida, ele se torna uma espécie de 
estrangeiro, que não se adapta à moldura familiar de identidade, à 
aparente fixidez social, mas passa necessariamente por uma 
experiência não linear, não seqüencial (GOMES, 1994, p. 29). 

 
A partir disso, fica evidente o caráter de estrangeirismo que a cidade possui. Pois,  

além de estarem alheios ao seu próprio ambiente, os indivíduos têm o seu próprio “eu” 

fragmentado. Sendo, portanto, difícil totalizar, tanto a representação do citadino, quanto da 

cidade. 

Assim Gomes (1994) descreve o processo de representação (leitura) do espaço urbano: 

“A percepção urbana nega-se a operar como totalidade; procede por cortes seletivos e flagra 

analogias, convergências e divergências, que se articulam na leitura, incorporando diferenças 

e especificações imprevisíveis e espontâneas, que marcam a identidade do espaço urbano” 
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(GOMES, 1994, p. 33). Ou seja, se há uma identidade constante na cidade, é a da 

imprevisibilidade. E é justamente esta característica que faz com que, do universo citadino, 

germinem encantamentos e esperança, na contraface de precariedades e injustiças. 

Se for verdade que, em toda a história da configuração urbana, foram sempre os seus 

habitantes que a construíam, modificavam-na ou preservavam-na, articuladamente às ações 

dos poderes oficiais e ordenadores, não é menos verdade também que disso tudo resultaram as 

mais variadas visões, de apocalípticas a utópicas, de conservadoras a transgressoras, as quais 

se manifestavam em constantes conflitos entre si, físicos ou não, ao pretenderem obter uma 

totalização do modo de vida urbano. 

Gomes explica que: 

 
A metrópole capitalista com a vida angustiante, os intermináveis 
atentados aos seus habitantes, converte-se em constante estímulo para 
a modernidade e as vanguardas que encontram aí o lugar ideal para 
produzir e confrontar suas propostas. A grande cidade se converte em 
depositária de todas as paixões. As diversas linguagens e aspirações 
artísticas e ideológicas medem-se por sua relação com o 
metropolitano. A cidade aparece como lugar por excelência onde se 
sentem, de forma mais agudizada, as conseqüências do sistema 
capitalista e da Revolução Industrial. (GOMES, 1994, p. 35) 

 
Assim, diante das “conseqüências do sistema capitalista”, as necessidades de 

mudanças ou conservações foram surgindo paralelas a visões desastrosas ou ingênuas dos 

processos de transformações urbanas, por parte das mais variadas ideologias e linguagens. 

Devido a isto, a cidade foi transformando-se em uma arena de jogos discursivos sobre o seu 

próprio valor e, consequentemente, o valor de toda a sociedade. 

Sabe-se que a experiência urbana, na modernidade do “eterno” e do “transitório” (nos 

dizeres de Baudelaire), acabou adquirindo significados relacionados a toda uma conjuntura 

cultural iluminista, sendo, portanto, associada à idéia de progresso, no sentido de conter a 

semente do futuro, no presente. E durante muito tempo se acreditou nessa “verdade”, a qual 

justificou um amplo desenvolvimento, que prometia emancipar o homem das “trevas 

supersticiosas” da Idade Média. 

No entanto, o que se vê hoje é a culminância em sociedades que explicitam sintomas 

de opressão, injustiça e caos, atrelados às tentativas de ordenação técnica, que não cumpriram 

seus ideais, diante dos desafios que encontraram ou que, simplesmente, ignoraram. Assim, 

diante da precariedade das instituições e da relativa desconfiança para com os ideais de 
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outrora, os valores totalizantes foram cedendo lugar a outros tipos de representações e 

práticas, que encontram no cotidiano diverso e imprevisível suas realizações. 

Nesse sentido, Michel de Certeau (2008) critica os sistemas teóricos que tentam 

apreender a cidade em sua totalidade, ou melhor, apenas em seus aspectos mais visíveis: “A 

cidade-panorama é um simulacro “teórico” (ou seja, visual), em suma um quadro que tem 

como condição de possibilidade um esquecimento e um desconhecimento das práticas” (DE 

CERTEAU, 2008, p. 171). Ou seja, a totalização ou ordenação do espaço só poderia se 

realizar plenamente mediante as omissões ou até mesmo esquecimentos para com uma 

multiplicidade de valores e de práticas que percorrem a cidade. 

Nesse sentido, o que for mais visível e óbvio acaba sendo também superficial, 

simplório e manipulável. Já a investigação do cotidiano ganha mais contundência e 

profundidade, ao esmiuçar as vivências. Isso porque são nos espaços opacos, invisíveis e 

distantes dos arquétipos ou planejamentos totalizantes que a experiência urbana se manifesta 

de maneira mais significativa: 

 
“Embaixo” (down), a partir dos limiares onde cessa a visibilidade, 
vivem os praticantes ordinários da cidade. Forma elementar dessa 
experiência, eles são caminhantes, pedestres, Wandersmänner, cujo 
corpo obedece aos cheios e vazios de um “texto” urbano que escrevem 
sem poder lê-lo. Esses praticantes jogam com espaços que não se 
vêem; têm dele um conhecimento tão cego como no corpo-a-corpo 
amoroso. Os caminhos que se respondem nesse entrelaçamento, 
poesias ignoradas de que cada corpo é um elemento assinado por 
muitos outros, escapam à legibilidade. Tudo se passa como se uma 
espécie de cegueira caracterizasse as práticas organizadoras da cidade 
habitada. As redes dessas escrituras avançando e entrecruzando-se 
compõem uma história múltipla, sem autor nem espectador, formada 
em fragmentos de trajetórias e em alterações de espaços: com relação 
às representações, ela permanece cotidianamente, indefinidamente, 
outra. (DE CERTEAU, 2008, p. 171) 

 
Dentro desta visão perscrutadora, nota-se uma dupla opacidade: o alheamento do 

citadino para com a totalidade do “texto” urbano que constrói, e a impossibilidade de se obter 

uma visão panorâmica sem compactuar com a omissão de uma multiplicidade de práticas, que 

se (in)definem cotidianamente. A cidade, vista desta forma, configura-se como um jogo 

sempre aberto de possibilidades, pois, se não existe autor nem espectador, as perspectivas 

tornam-se múltiplas. Daí a leitura do espaço urbano depender do ponto de vista. 

Tal concepção relativista da experiência urbana tem de fato a sua importância, ao 

considerar os aspectos mais espontâneos e humanos do fazer citadino. No entanto, a 
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percepção de vivências diversas dentro de um mesmo ambiente, marcadamente capitalista, 

suscita uma outra questão: Até que ponto nessas diversidades não podem ser identificadas 

desigualdades, que problematizam a tranquilidade expressa por certas teorias? 

Como foi dito, não se pode negar a importância de se entender a espontaneidade da 

vida urbana, porém existem contextos em que as aparências de liberdade podem omitir, e até 

alimentar, precariedades potencialmente opressivas. Assim, mesmo na ausência de “autores e 

espectadores” fica subjacente a existência de certos mecanismos e valores, que 

hegemonicamente tensionam os sujeitos. Nesse sentido, não se pode negar a existência de 

poderes oficiais, que mesmo dentro do panóptico de Foucault (2011) ocupariam lugares 

privilegiados. 

Comparando, teoricamente, o jogo difuso de poder a uma maquinaria da qual ninguém 

é dono ou titular, o referido teórico francês ressalta que “logicamente, nesta máquina ninguém 

ocupa o mesmo lugar, alguns lugares são preponderantes e permitem produzir efeitos de 

supremacia. De modo que eles podem assegurar uma dominação de classe, na medida em que 

dissociam o poder do domínio individual” (FOUCAULT, 2011, p. 219). Ou seja, ainda que os 

poderes percorram o corpo social, em suas diversas instâncias, podem existir relações 

desiguais dispostas nessa configuração. 

Assim, a “cidade instaurada” (de Certeau, 2008), que tenta omitir, ou mesmo cooptar, 

a multiplicidade de tempos e espaços que constituem o espaço urbano, possui participação 

factual na construção simbólica e material das cidades. É nesse sentido que Angel Rama 

(1985) descreve a formação da “cidade das letras”, em livro homônimo, nos primeiros 

momentos da colonização americana. Nele, o teórico descreve os processos de instauração de 

signos e significados, por parte dos poderes oficiais, na organização das cidades coloniais. 

Assim, ele afirma que “a transladação da ordem social a uma realidade física, no caso da 

fundação das cidades, implicava o desenho urbanístico prévio mediante as linguagens 

simbólicas da cultura sujeitas à concepção racional” (RAMA, 1985, p. 27). 

A cidade pensada e construída ordenadamente, ao menos em instâncias signícas, que 

comporiam ideologicamente a vida urbana, acaba suscitando uma divisão entre duas formas 

de urbanização, que seria platônica, caso não se levasse em consideração as suas articulações. 

Rama explica que: 

 
As cidades americanas foram remetidas desde as suas origens a uma 
dupla vida. A correspondente à ordem física que, por ser sensível, 
material, está submetida aos vaivens da construção e da destruição, da 
instauração e da renovação, e, sobretudo, aos impulsos da invenção 
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circunstancial de indivíduos e grupos segundo seu momento e 
situação. Acima dela, a correspondente à ordem dos signos que atuam 
a nível simbólico, desde antes de qualquer realização, e também 
durante e depois, pois dispõem de uma inalterabilidade a que pouco 
concernem os avatares materiais (RAMA, 1985, p. 32) 

 
Tal divisão se dá, seguindo o pensamento de Rama, em tempos em que a “cidade das 

letras” é restritamente composta e exercida pelos poderes oficiais centralizados. Nessa 

situação, a posição do simbólico acaba, realmente, estando acima daquilo que submete. 

Entretanto, em menor grau em contextos de regências autoritárias e em maior intensidade em 

tempos mais democráticos, não deixam de existir interações e interpenetrações entre 

instaurações oficiais e reações cotidianas. Sobretudo quando a “cidade das letras” perde 

monopólio, visto que, dessa forma, as aproximações entre ordenações discursivas e práticas 

performáticas se intensificam ainda mais. Assim, nem os poderes ordenadores, nem os atos 

individuais dos citadinos, se anulam plenamente, bem como ambos também não se realizam 

sem negociações e tensões múltiplas. 

Considerando esses conflitos e interações, De Certeau afirma que para aqueles que 

pretendam modelar a cidade, utopicamente, o desafio consiste em: 

 
... estabelecer um não-tempo ou um sistema sincrônico, para substituir 
as resistências inapreensíveis e teimosas das tradições: estratégias 
unívocas, possibilitadas pela redução niveladora de todos os dados, 
devem substituir as táticas dos usuários que astuciosamente jogam 
com as “ocasiões” e que, por esses acontecimentos-armadilhas, lapsos 
da visibilidade, reintroduzem por toda a parte as opacidades da 
história. (DE CERTEAU, 2008, p. 173) 

 
Nesse sentido, em um contexto em que as tiranias exercidas por meio do poder e do 

saber vêm sendo contestadas, em que as utopias vêm perdendo espaço e, em que os ideais 

socialistas são vistos como totalizantes e totalitários, a multiplicidade do cotidiano torna-se o 

centro, ainda que disperso, pelo qual se tenta pensar, valorativamente, sociedade, política, 

economia e cultura. 

Diante disso, como a cidade sempre foi objeto pelo qual se pôde atribuir significados 

às sociedades capitalistas, faz-se importante entender o que ela vem significando nos tempos 

mais recentes, perante estas referidas valorações de método, articuladamente, a 

transfigurações de contexto. Transfigurações estas, que vem resultando no “mundo efêmero e 

descentrado da tecnologia, do consumismo e da indústria cultural” (EAGLETON, 1998, p. 7), 

o qual se articula a “uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, 
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razão, identidade e objetividade, a idéia de progresso ou emancipação universal, os sistemas 

únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação” (EAGLETON, 

1998, p. 7). Características estas, que acabam transfigurando o modo pelo qual as interações 

entre a cidade das letras e a cidade real funcionam, por conta destas referidas relativizações. 

Nesse sentido, pode-se notar que as instabilidades, já implícitas à experiência urbana, 

podem confundir-se com as transitoriedades e relatividades características deste tempo. E é 

justamente a partir disso que se faz importante entender que, se as vivências, ainda que 

múltiplas e, por vezes, opacas, nunca se realizam no vazio, algo específico deve estar 

acontecendo com os poderes ordenadores, os quais hoje estão sendo, aparentemente, 

complacentes com as heterogeneidades urbanas. 

Se as leituras acerca do cotidiano vêm ganhando espaço, isso pode sim ter a ver com 

conquistas importantes oriundas das relações de poder e de saber. Entretanto, não se pode 

negar que, mesmo nessas condições, ainda há uma orientação hegemônica para com os modos 

de funcionamento das sociedades. Orientação que, aliás, pode ser associada a uma nova forma 

de representar culturas e participar da sociedade. 

Nesse sentido, notou-se como o capitalismo esteve intimamente relacionado a esta 

revisão da experiência urbana, que culmina, ainda que de modo não linear, na cidade 

configurada por uma forma de poder, que tensiona as vivências citadinas atualmente, a saber, 

o mercado. 

Entendendo que vivências heterogêneas conseguem expressar, resistir ou reapropriar- 

se daquilo que os poderes oficiais tentam instaurar, indaga-se como se dão estas relações hoje. 

Ou melhor, de que maneira a hegemonia do mercado e a espontaneidade da vida urbana 

interagem entre si. Ou ainda, em que medida elas se excluem, se aproximam, se sobrepõem ou 

se articulam. E, mais especificamente, como a leitura das entranhas do cotidiano citadino  

pode adquirir uma dimensão crítica e ampliada na literatura. 

Assim, ler a cidade sob o ponto de vista da configuração atual do mercado pode ser  

um caminho para entender quais as significações que ela vem produzindo e adquirindo na 

contemporaneidade e, consequentemente, as maneiras pelas quais os laços entre os homens 

vêm se realizando e realizando a cidade. 

Desse modo, o entendimento da experiência urbana, no sentido aqui exposto, muito 

além de simples oposições para com o campo, compreende uma reflexão necessária pela qual 

se pode perceber, de maneira mais completa e específica, as transfigurações da cidade, que 

fazem transbordar vivências humanas, expansivamente, configuradas por novos modos de 

relações entre imprevisibilidade e ordenação, imaginariamente ou não. 
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1.1. A cidade: mercado 
 
 

Sabe-se que a experiência urbana configura-se (e transfigura-se) a depender do modo 

pelo qual as sociedades se organizam; e que, além disso, os significados panorâmicos da 

cidade sempre se articulam a valores e práticas diversas, que a percorrem. Portanto, para que 

se entenda o que ela representa na contemporaneidade, cabe analisar as relações entre o 

paradigma que a orienta e as multiplicidades de reações, sintomas e interações das vivências 

que a constitui. 

Nota-se que a recorrente tensão entre homogeneização e heterogeneidade vem se 

dando de maneira cada vez mais aguçada, nos espaços urbanos. E é a partir disso que se 

reconhece na leitura de cidade, sob a perspectiva do mercado, uma forma de explicar como se 

configuram estas relações, e quais podem ser as implicações destas nos laços entre os 

citadinos contemporâneos, visto que é notória a articulação entre as características mercantis 

da sociedade atual e a referida tensão. 

Walter Benjamin, no início do século passado, já notava sinais de formação de um 

novo tipo de ligação entre os homens, afirmando que: 

 
Uma rua, um incêndio, um acidente de trânsito, reúnem pessoas, como 
tais, livres de determinação de classe. Apresentam-se como 
aglomerações concretas, mas socialmente permanecem abstratas, ou 
seja, isoladas em seus interesses privados. Seu modelo são os 
fregueses que, cada qual em seu interesse privado, se reúnem na feira 
em torno da “coisa comum” (BENJAMIN, 1989, p. 58). 

 
Naquele contexto, na Europa, o fenômeno das multidões chamava atenção devido ao 

seu distanciamento para com as formas de vínculos sociais mais tradicionais. Nessas 

circunstâncias, o filósofo alemão identificou modos pelos quais as pessoas se “reuniam”, os 

quais consistiam quase sempre em acasos, que só os aproximavam fisicamente. 

Desse modo, “isoladas em seus interesses privados”, as pessoas formavam algo 

parecido com uma comunidade, nas feiras e nos mercados, onde de alguma forma adquiriam 

identidade enquanto grupo, ainda que fosse de maneira impessoal. 

Na contemporaneidade, tal forma de identificação ainda permanece recorrente; 

entretanto, alguns aspectos mudaram. A problematização do sentido de pertencer a  uma 

nação, por exemplo, atomizou ainda mais as vivências na cidade; e, além disso, as revoluções 

tecnológicas e as especificidades do mercado financeiro acabaram desterritorializando 
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relações que, se eram “abstraídas” nos aglomerados urbanos analisados por Benjamin, 

tornaram-se ainda mais virtuais atualmente. 

Nesse novo contexto, Beatriz Sarlo (2004) identifica um processo, sobretudo na 

América Latina, mais especificamente na Argentina, de concessão de certas funções do 

Estado para a iniciativa privada e sua lógica de mercado, que tende a legitimar a orientação 

deste nas relações sociais. Diante deste fenômeno, atrelado a crises de instituições, antes 

sólidas, como escola e política, a estudiosa argentina percebe novas formas de funcionamento, 

que passaram a configurar a vida social, não apenas economicamente, como culturalmente. 

Na verdade, as relações entre economia e cultura nunca deixam de ser estreitas, visto 

que ambas constituem-se por meio de produções e reproduções dos modos de viver  

articuladas material e simbolicamente. Por isso, pode-se entender o mercado, não como uma 

entidade facilmente localizável, mas sim como uma lógica de ritualização, ao mesmo tempo, 

econômica e cultural da vida em sociedade. Daí, o teórico Nestor Garcia Canclini (2009) 

afirmar que 

 
O mercado não é um lugar, como talvez se pudesse dizer do Estado ou 
da universidade, mas uma lógica organizadora das interações sociais. 
Então, a confrontação que tantas vezes se faz entre Estado e mercado 
não devem ser vista como confrontação entre duas entidades. Mais do 
que um lugar social, o mercado é este modo de organizar a circulação 
de bens, mensagens e serviços como mercadorias, que tende na 
atualidade a reduzir as interações sociais ao seu valor econômico de 
troca (CANCLINI, 2009, p. 127). 

 
Portanto, é nessa condição de ser um modo de fazer circular as várias instâncias das 

relações sociais sob a forma de mercadorias, que o mercado passa a ser predominante nos 

modos de organização da vida social, e consequentemente, das cidades. Além disso, ao 

incorporar-se, hegemonicamente, aos ritos e práticas culturais ocidentais, ele acaba 

configurando-se como uma curiosa forma de poder, no momento em que aparenta diluir-se 

democraticamente pelo corpo social, respeitando (cooptando) a heterogeneidade da vida 

urbana. 

Sabe-se, no entanto, que, apesar desta aparência democrática, existe uma composição 

de hierarquias de poder econômico, social e simbólico, conservadas ou reformuladas, 

seguindo escalas de privilégios. E é exatamente assim, com esse contraste entre diluição e 

desigualdade, que o mercado substitui, sob o ilusório aspecto de acolhedor universal, as 

formas tradicionais de legitimidade dos poderes, que configuravam a cena urbana. 

Sarlo explica que: 
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Quando nem a religião, nem as ideologias, nem a política, nem os 
velhos laços comunitários, nem as relações modernas da sociedade 
podem oferecer uma base de identificação ou um fundamento 
suficiente para os valores, ali está o mercado, um espaço universal e 
livre, que nos dá algo para substituir os deuses desaparecidos. Os 
objetos são os nossos ícones, quando os outros ícones, que 
representavam alguma divindade, demonstravam sua impotência 
simbólica; são os nossos ícones porque podem criar uma comunidade 
imaginária (a dos consumidores, cujo livro sagrado é o shopping, 
sendo a moda seu código civil). (SARLO. 2004, p. 28) 

 
Dentro desta lógica “comunitária”, Sarlo aponta ainda as peculiaridades do caráter 

inclusivo do mercado, ao denominar de “consumidores imaginários” aqueles que possuem os 

mesmos desejos que os mais possibilitados e habilitados a consumir, relacionando-se assim 

com os mesmos objetos que pertencem, ainda que de forma descartável, aos sonhos 

hegemônicos de consumo. Compartilhando, portanto, o mesmo imaginário. 

Nesta perspectiva, o shopping consiste em um ambiente providencial para se entender 

essa suposta comunidade de mercado, ao configurar-se como uma verdadeira odisséia 

populista. Nele, pode-se perceber mecanismos de inclusão e processos de identificação, que 

beiram o sentimento de pertença, ainda que de maneira problemática. Por certo que as 

pessoas, ricas ou pobres, podem sentir-se acolhidas e compartilhar o mesmo espaço,  

enquanto, supostamente, realizam ideais de convivência não alcançados nos locais públicos. 

Porém, obviamente, interna e concretamente, as divisões não deixam de existir. 

O próprio isolamento do shopping para com o tempo e o espaço da cidade concede a 

ele um aspecto de fuga ou esquecimento dos problemas urbanos, abstraindo mais 

aguçadamente as diferenças e desigualdades. Nele, os “interesses privados” diante da “coisa 

comum” são realizados coletivamente por indivíduos estranhos entre si, em uma espécie de 

aparente comunhão realizada em todo e qualquer shopping do mundo. Assim, sendo quase 

que replicador de si mesmo mundialmente, suas principais características se tornam de fácil 

reconhecimento e identificação por parte daqueles que o freqüentam, configurando-se como 

um refúgio transnacional da problemática experiência urbana. 

Diante disso, Sarlo identifica contrapontos e diálogos dele com a cidade, evidenciando 

os primeiros na ordenação, na segurança e no conforto, oferecidos por ele, e os últimos nas 

citações que, nele, são feitas da experiência urbana. Citações estas que, aliás, se dão sob 

forma de pastiche, sem profundidade, apenas como itens de decoração que mais se afastam do 

que se aproximam dos aspetos históricos e humanos da cidade. 
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Na verdade, as análises propostas por Sarlo acabam resultando em maiores evidências 

da conquista de prestígio por parte dos espaços privados, na mesma medida em que se confia 

cada vez menos na eficiência dos serviços públicos. Realçando, assim, os desolamentos que 

percorrem a cidade, viva e crua, sem os artifícios ou simulacros que constituem o referido 

templo do consumo. 

Por tudo isso, os usuários do shopping podem, tranquilamente, simbolizar os 

participantes do mercado. Em ambos, não apenas as classes sociais são abstraídas, como 

também as próprias diferenças culturais, ao encontrarem, neles, a trégua possibilitada pela 

formação de uma comunidade de consumo. Embora, obviamente, os espaços sejam múltiplos 

e as situações diversas, e, portanto, mesmo o mercado tendo a aparência de convivência 

tolerante entre os indivíduos, preconceitos e injustiças não deixam de se proliferar, tanto 

apesar dele, quanto articulados aos seus modos de funcionamento. 

Longe dos simulacros de harmonia construídos nos espaços privados, a ficção literária 

de Bonassi, traz a tona os espaços mais esquecidos e abandonados por aquilo que se entende 

por progresso. Assim, sua literatura, diante de um mundo utilitarista, compõe quadros de 

inutilidades, os quais ganham dimensão crítica na arte. 

Enquanto o aspecto de ordenação exposto nos espaços administrados pela iniciativa 

privada cria a falsa aparência de inclusão, atrelada a certa tendência à homogeneidade, a 

cidade continua exalando seu caráter histórico de espontaneidade, que não omite, de maneira 

alguma, as conseqüências das desigualdades e injustiças não resolvidas pelo Estado e 

indiferenciadas pela lógica do mercado. 

Em São Paulo/Brasil (2002), Bonassi monta mais uma coletânea de textos curtos, 

referindo-se agora, já no título, à cidade a partir da qual constrói seu imaginário urbano, 

extraindo verossimilhanças constituintes de quadros bastante ilustrativos das vivências mais 

impactantes e nauseantes da experiência urbana, na contemporaneidade. O conto “Natureza- 

morta com Tamanduateí” assim aparece na seqüência do livro: 

 
Preso entre as marginais mais perigosas, um riozinho que começa 
muito bem, não poderia acabar na pior cagada de Américas latrinas. 
Sofás, pneus, cadáveres esquisitos em posição de estilo passam 
boiando emplastados de detritos. Peixes pré-históricos perdidos há 
muito tempo navegam ao lado de dragas revoltadas. Jacarés chorando 
químicas lágrimas de crocodilos. Uma água pesada encrencando 
moinhos que nem duras greves de ABCs salvariam; por onde qualquer 
Jesus pregado passa na corrida. (BONASSI, 2002, p. 51) 
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Nota-se que mesmo na era dos shoppings, a literatura ainda mantém vínculos estreitos 

com as transformações da cidade, compondo textos internamente articulados a um imaginário 

de desilusões e desconfianças, que desafiam os jogos de aparências suscitados pelo mercado. 

Desse modo, ao invés de celebrar a expansão da iniciativa privada, o conto revela as perdas de 

antigas crenças que predominavam nos espaços públicos, dos quais, atualmente, tem-se a 

impressão que “nem duras greves de ABCs salvariam” e “Jesus pregado passa na corrida”. 

A “natureza-morta”, indicada no título, é descrita por meio de imagens degradantes 

como “sofás, pneus, cadáveres esquisitos”, “peixes pré-históricos”, “dragas revoltadas” e 

“jacarés chorando lágrimas de crocodilos”, conotando o aspecto abandonado de espaços onde 

velhos moinhos estão encrencados por falta de perspectiva dos dejetos de uma lógica de 

mercado, que “promete uma forma ideal de liberdade e, na sua contraface, uma garantia de 

exclusão.” (SARLO. 2004, p. 41). 

Assim, longe dos centros hegemônicos, nas “Américas latrinas”, a ficção literária de 

Bonassi vai direto às conseqüências mais degradantes, não apenas da falta de assistência do 

Estado, mas principalmente da ausência de perspectivas, que desafiam umas vivências mais 

do que outras. Contrastando-se com qualquer harmonia ou liberdade sugeridas pela 

comunidade de consumidores. 

Não se pode negar, no entanto, que, mesmo diante de toda esta degradação, o 

consumismo, concretizado ou não, tornou-se uma das práticas mais centrais da sociedade 

contemporânea, uma vez que se trata de um modo de vida marcante deste contexto, fazendo 

com que ela seja chamada por alguns de sociedade do consumo. Tal denominação não ocorre 

apenas por conta da sobreposição do valor de troca sobre o valor de uso, mas, principalmente, 

pela forma com que os objetos vêm adquirindo significado, ou seja, pelo seu valor de signo e 

sua conseqüente valoração enquanto cadeia de diferenciações signícas se sobrepondo às 

necessidades (Baudrillard, 1995). 

Desse modo, as transfigurações de valores não apenas “camuflam” o processo de 

produção, visto que tornam o mercado, mais do que simples troca, equivalente à própria vida. 

Como Bauman explica: 

 
O consumidor em uma sociedade de consumo é uma criatura 
acentuadamente diferente de consumidores de quaisquer outras 
sociedades até aqui. Se os nossos ancestrais refletiram se o homem 
trabalha para viver ou vive para trabalhar, o dilema sobre o qual mais 
se cogita hoje em dia é se é necessário consumir para viver ou se o 
homem vive para poder consumir. Isto é, se ainda somos capazes e 
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sentimos a necessidade de distinguir aquele que vive daquele que 
consome. (BAUMAN, 1999, pp. 88-89) 

 
Nesse sentido, a prática do consumo passa a ser uma hegemônica forma de 

participação social, ou como quer Canclini (2008), uma possível maneira de exercer 

cidadania. 

O certo é que a intensificada circulação de mercadorias vem, gradativamente, dando 

forma ao palco das transformações contemporâneas, a saber, a cidade, que já foi o lugar da  

lei, da política, mas hoje é, predominantemente, do mercado. E, por vezes, os efeitos mais 

subjetivos, imperceptíveis e ocultos deste fenômeno, encontram expressões provocativas na 

literatura. Dentre as 100 histórias colhidas na rua, de Bonassi, o seguinte conto assim é 

narrado: 

 
De patins, cheques nas mãos, funcionárias deslizam de um lado para o 
outro. Entram e saem dos guichês do Serviço de Proteção ao Crédito. 
Um homem suspeito fica diante da prateleira de sucos prontos para 
beber. Procura uma janela. Não sabe se é dia ou noite. Seguranças 
espiam pelo circuito interno, entopem os walkie talkies de estratégias; 
mas o homem mesmo, por mais que preste atenção, só consegue 
pensar que vai esquecer tudo aquilo assim que deixar o lugar. 
Debruça-se sobre o carrinho vazio, o carrinho se move – as 
mercadorias passam pelos seus olhos como num trem fantasma 
(BONASSI 
, 1996, p. 77). 

 
Mais do que mero reflexo ou imitação da realidade, vê-se aqui uma situação 

metafórica, que não deixa de manter relações com aspectos marcantes da vida urbana 

contemporânea. Na verdade, esta história colhida na rua, além de estar em meio a uma 

seqüência de contos curtos, a qual já denota o ritmo frenético da cidade grande, constrói uma 

cena de incerteza e insegurança, diante do risco proeminente do esquecimento. 

O “pedaço” de cidade aqui, artisticamente, elaborado, diferente do conto analisado 

anteriormente, encara, de frente, a comunidade esvaziada do mercado. Daí deparar-se com 

uma movimentação associada a um trem fantasma, na qual, identificações superficiais e 

invisíveis sustentam os novos laços sociais, que, diferente das experiências tradicionais, não 

compõem uma história sequencialmente significativa, ficando na eminência de escapar da 

memória. Fenômeno este concretizado no livro, quando nas páginas seguintes, o leitor já se 

depara com outras cenas e histórias também instantâneas. 
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A partir disso, nota-se que, desde as primeiras revoluções urbanas, os imaginários da 

cidade sempre encontraram espaço de manifestação na arte literária, das mais variadas  

formas, dentro de campos semânticos correspondentes a cada contexto de transformações dos 

espaços urbanos. Nesse sentido, Canclini explica a importância que enxerga na conjunção de 

seus estudos sobre as cidades, mas especificamente a do México, com a literatura: 

 
Os discursos literários, artísticos e de comunicação de massa, além de 
serem documentos do imaginário compensatório, servem  para 
registrar os dramas da cidade, do que nela se perde e se transforma. 
Podem nos ajudar a encontrar um estilo de explicação e interpretação 
adequado à medida e ao modo das coisas que estão ocorrendo. 
(CANCLINI, 2008, p. 94) 

 
Assim, as representações das cidades, ao invés de serem simplesmente reflexos, na 

verdade, contribuem significativamente para o entendimento das transformações pelas quais 

elas vêm passando. E se, em um contexto de hegemonia de mercado, a cidade tende a ter os 

seus traços históricos e heterogêneos tensionados e cooptados, nada como a literatura para 

perscrutar e ressaltar os aspectos mais profundos das transfigurações da experiência urbana. 

Em uma situação em que a lógica do mercado tende a torná-lo cada vez mais 

expansivo, de modo que interfira diretamente nas estruturas da cidade, ao tencionar a redução 

das vivências ao valor de troca, a caricata aparência de um “trem fantasma” expressa, 

metaforicamente, uma imagem repleta de sensações de perdas e medos. 

Mas, apesar dos assombros ressaltados por alguns discursos, outros identificam nestas 

mesmas transformações novas possibilidades de interação social. Nesse sentido, Canclini 

(2008) enxerga na comunicação de massa uma nova forma de espaço público, e no consumo 

uma nova forma de cidadania. Embora não o faça sob a forma de celebração do mundo atual, 

e sim sob uma perspectiva não demonizada de espaços e práticas, que, segundo ele, podem ser 

reutilizadas para o bem comum. 

Ao reconhecer que as pessoas, na contemporaneidade, vivem mais nas cidades do que 

nas nações, no sentido de que nas primeiras têm se instalado cada vez mais intensamente um 

imaginário global, que suscita formas diferentes de simbolização social e cultural; e as 

últimas, apenas precariamente proporcionam algum sentido de coesão, nota-se que, não 

apenas as dificuldades dos serviços públicos em atender demandas históricas, como também 

as descrenças em certas abstrações do sentido de cidadania, vêm inibindo, ou melhor, 

transfigurando a sensação de pertencimento. 

Canclini explica que: 
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Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos 
cidadãos – a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso 
me informar, quem representa meus interesses – recebem sua resposta 
mais através do consumo privado de bens e dos meios de  
comunicação de massa do que pelas regras abstratas da democracia ou 
pela participação coletiva em espaços públicos. (CANCLINI. 2008, p. 
29) 

 
Portanto, é nesse sentido que as transformações do contexto, com relação à 

problemática do sentimento de pertença, podem ser entendidas como mudanças nas formas de 

exercer cidadania. Para Canclini, muito além das simplificações da idéia de consumo, que o 

associam a comportamentos impulsivos e irracionais, na verdade, “consumir é participar de 

um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo” 

(CANCLINI, 2008, p. 62). Ou seja, o sujeito não é anulado pelo mercado. Embora a 

configuração atual deste deixe explícitas, escalas de abundância e pobreza. 

Contudo, para que se reconheçam tais escalas, é necessário que os significados estejam 

sendo compartilhados. Assim “um carro importado ou um computador com novas funções 

distinguem os seus poucos proprietários visto que quem não pode possuí-los conhece o seu 

significado sociocultural” (CANCLINI, 2008, p. 63). Ou seja, o mercado configura-se como 

uma lógica de funcionamento, que tem seus sentidos compartilhados, tanto pelos 

privilegiados, quanto desprivilegiados. 

É importante ressaltar que a análise de Canclini (2008) diz respeito a uma 

potencialidade das sociedades em utilizar melhor os mercados, portanto, ela não nega as 

injustiças provenientes da configuração atual, em que aparenta democratização e igualdade. 

Aliás, aparências estas, que têm no shopping a sua miragem mais convincente.  

Embora até mesmo neste ícone do suposto acolhimento do mercado possam ser identificados 

traços de desigualdade, a exemplo da divisão de horários ou de diferentes hábitos praticados e 

locais freqüentados sob uma lógica hierárquica (Sarlo, 2004). 

E se no shopping, aspectos de desigualdade já podem ser notados, na cidade eles são 

ainda mais escandalosos. Ou melhor, no ambiente citadino configurado pelo mercado, ficam 

ainda mais evidentes as formas desiguais pelas quais características como mobilidade, 

transitoriedade e instantaneidade se dão, a depender das condições de vida de cada citadino. 

Nesse sentido, outra cena de 100 histórias colhidas na rua contribui para a discussão 

ao sugerir, com certa ironia, uma movimentação típica da vida urbana: 

 
A sala arrumadinha no meio da calçada: sofá, duas poltronas, mesa de 
centro, tapete, vaso e pufe. Mulher chora abraçada à televisão – 
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procura com medo uma chuva no céu. Crianças mascam chupetas, 
imploram paredes. Marido não há. Cachorro nem. O caminhão do 
despejo leva tudo num instante (BONASSI, 1996, p. 15). 

 
Embora todos compartilhem os significados produzidos no mercado, ou mesmo por 

conta disso, os objetos de consumo nem sempre se articulam sob a forma de bem-estar nas 

vivências dos citadinos. Estes, assim como a personagem do conto acima, justamente por 

conhecer e atribuir-lhes sentidos compartilhados socialmente, sentem factualmente as 

conseqüências das suas condições de desprivilegiados. Assim, no processo de representação 

de tal fenômeno, ao remeter a elementos de uso privado, que pertencem ao ambiente caseiro, 

o conto joga com o contraste entre estabilidade e instabilidade, que muito se intercalam na 

vida urbana. 

Sabe-se que uma situação de vida estável, nas sociedades mercadológicas, constrói-se 

com um uso significativo dos objetos que estão à disposição. E, muito embora, a relação do 

consumidor com eles seja o de constante renovação e descartabilidade, a manutenção das 

condições de compra é essencial para que tal instabilidade signifique também estabilidade. 

Já os desprivilegiados, material ou simbolicamente, lidam com o caráter instável da 

vida urbana de modo mais inseguro, vivenciando assim o aspecto traiçoeiro que os ritmos da 

cidade podem ter, proporcionando, inclusive, uma estabilidade, ou melhor, manutenção de 

situações precárias de muitos citadinos. 

Nestas circunstâncias, as movimentações da e na cidade adquirem o caráter ambíguo, 

ao poder significar tanto liberdade, quanto aprisionamento a uma lógica tão automática, que  

se impregna em algumas vivências. A seguinte história colhida na rua, quase sem fôlego, 

narra: 

 
Era como se o ruído do despertador rachasse o seu crânio. Não 
acreditou que conseguisse levantar da cama. Quase se afogou na água 
do chuveiro. Já na hora em que a mulher lhe serviu suco, não  
acreditou que pudesse engolir. Desceu as escadas e os degraus 
pareciam desdobrar-se neles mesmos, infinitos, como numa 
perseguição de filme. O tráfego até o trabalho nada menos que 
intransponível. O calor: insuportável. Trabalhou violentamente o resto 
da vida (BONASSI, 1996, p. 31). 

 
Nota-se aqui a velocidade de uma constante movimentação, que se perpetua na vida do 

personagem, e que acompanha a própria forma de narração do conto. Além disso, percebe-se 

que, inserido na seqüência de textos curtos, este pode proporcionar em sua leitura, uma 

sensação de mal-estar, no momento em que se tentar captar, nele, os significados que entram 
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em conflito com a orientação da lógica impessoal do mercado para com os espaços e as 

vivências urbanas. 

Isso porque as próprias dimensão e forma do conto não proporcionam tempo nem 

espaço, nos quais talvez fosse possível identificar algum traço de perspectiva de melhor 

utilização dos movimentos urbanos, que alienam os significados, os quais escapam da leitura, 

assim como uma cena urbana substitui a outra, na seqüência do livro, no mesmo sentido da 

vertiginosa corrida que o personagem faz para acompanhar o seu próprio cotidiano. 

Assim, no sentido desta análise, tal movimentação, articulada a uma ausência de 

sensação de pertencimento, denota um funcionamento social, que apesar de ser compartilhado 

culturalmente por todos, configura-se de modo desafiador, ao ser entregue cada vez mais 

completamente ao mercado, da maneira como ele vem se estabelecendo hoje. 

Nesse contexto, os “espaços” vão sendo tensionados a sincronizarem-se com uma 

lógica mercadológica, que tende a, não apenas homogeneizar os “lugares”, mas, 

principalmente, utilizar suas heterogeneidades de forma, predominantemente, utilitarista e 

comercial. Cabe, então, entender a diferença conceitual entre “espaço” e “lugar”, e como estes 

interagem entre si, para que possam ser identificados aspectos de suas relações, na 

contemporaneidade. 

Michel de Certeau (2008) diferencia lugar de espaço, relacionando o primeiro à 

estabilidade, à ordem e ao “próprio”, e o segundo a movimentos e vetores, ou seja, ao lugar 

praticado. Porém, como esta diferenciação serve ao propósito de perceber como as relações 

humanas, mesmo com a dominação da técnica, não se tornam tão mecanizadas quanto se pode 

pensar, Certeau tenciona discutir as interrelações entre estas categorias, e mais, suas 

capacidades performáticas de transformarem-se uma na outra. Ou seja, há lugares que 

espacializam-se, dinamizando-se e há espaços que se localizam, paralizando-se. 

Entretanto, este caráter de mutabilidade dos espaços e lugares vem se intensificando  

na contemporaneidade, quando as fronteiras entre local e global já se confundem. A partir 

disso, uma nova dinâmica surge diante da multiplicação de outras formas de constituição de 

lugares, agora predominantemente, de passagem e transitoriedade, distantes das formas 

tradicionais de identificação, configurando-se como novas formas de pertencimento. Trata-se 

dos não-lugares (Augé, 2007), uma indistinção que permeia ambientes como os aeroportos, 

shoppings, vias expressas, centros comerciais, enfim, uma hegemonia de serviços e de 

práticas impessoais. 

Mas, apesar da expansão dos não-lugares para as mais diversas vivências 

contemporâneas, Marc Augé explica que “o lugar e o não-lugar são, antes, polaridades 
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fugidias: o primeiro nunca é completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente 

– palimpsestos em que se reinscreve, sem cessar, o jogo embaralhado da identidade e da 

relação.” (AUGÉ, 2007, p. 74) Ou seja, mesmo em certas indiferenciações de vivências 

existem tensões identitárias e a certas tradições vêm se misturando indiferenciações. 

Portanto, não se trata de uma mera replicação de tipos específicos de movimentações 

em lugares vazios, e sim uma interação entre esta expansão do mercado e certas culturas 

enraizadas. Tanto uma quanto outra possuem suas práticas performáticas e seus discursos que 

fundam rotinas. Nota-se, contudo, que esta interpenetração nunca foi tão intensa como nesta 

conjuntura atual, na qual os aprimoramentos tecnológicos contribuem para a supressão dos 

espaços, com interferência direta nas relações de poder e de comunicação, transfigurando 

assim a própria forma do homem se dimensionar no mundo. 

Na verdade, o aspecto expansivo do mercado problematiza as relações entre o lugar e  

o não-lugar, transfigurando os imaginários das cidades, transnacionalmente. E mesmo que 

seus mecanismos, ao articularem-se às múltiplas vivências urbanas, resultem em distintas 

configurações de vida, a depender de cada situação e local do mundo, os significados de 

pertencer a um lugar já não se realizam plenamente. Se é que um dia já o fizeram. 

O certo é que, vale enfatizar, no contexto atual isso se dá de maneira bastante intensa. 

Canclini explica que: 

 
A globalização nos leva a reimaginar a nossa localização geográfica e 
geocultural. As cidades, e sobretudo as megacidades, são lugares onde 
esta questão se torna intrigante. Ou seja, espaços onde se apaga e se 
torna incerto o que antes se entendia por “lugar”. Não são áreas 
delimitadas e homogêneas, mas espaços de interação em que as 
identidades e os sentimentos de pertencimento são formados com 
recursos materiais e simbólicos de origem local, nacional e 
transnacional. (CANCLINI, 2007, p. 153) 

 
Assim, a forma imaginária de comunidade dentro da lógica do mercado, além de 

mexer com as estruturas da cidade, ultrapassa suas fronteiras, seguindo a já referida lógica de 

expansão da vida urbana, agora, com suas mesclas entre “local, nacional e transnacional”. É 

como Marco Pólo indaga perdido em uma das “cidades contínuas” de Ítalo Calvino (1990): 

“fora de Pentesiléia existe um lado fora? Ou, por mais que você se afaste da cidade, nada faz 

além de passar de um limbo para o outro sem conseguir sair dali?” (CALVINO, 1990, p. 143). 

Tal sensação sugere uma idéia de mundo urbanamente global. Embora, como já foi dito, isso 

não se realize plenamente, visto que consiste em um processo de constante conflito com as 

diferenças locais. 
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Portanto, o que aqui se chama de expansão da orientação do mercado na vida social se 

dá de forma diferente em cada localidade. Beatriz Sarlo explica que: 

 
O capitalismo vive sua terceira revolução tecno-científica no marco de 
sociedades fraturadas por linhas de pobreza e aturdidas pelo 
florescimento de ideologias individualistas e anti-solidárias. Se nos 
países centrais a riqueza viabiliza políticas de compensação por parte 
do Estado, e os movimentos sociais aí intervêm na esfera pública, nos 
países periféricos a explosão do fim do século mostra, mais que a 
diversidade cultural e social, o intolerável contraste entre a miséria e a 
riqueza. (SARLO. 2004, pp. 164-165) 

 
Portanto, as lógicas do consumo e da exclusão se manifestam de maneira mais 

aguçada, nos países periféricos, em um momento que o Estado e a esfera pública cedem lugar 

à hegemonia da comunicação de massa e do mercado. 

Diante das diferenças de efeitos do avanço do capitalismo pelo mundo, a crença 

neopopulista (para usar uma expressão da Sarlo) em que as reapropriações dos bens, serviços 

e mensagens que circulam como mercadorias pelas sociedades podem compensar a 

desigualdade sócio-econômica e de acesso aos bens simbólicos, perde sua força quando as 

situações dos países periféricos, e até de algumas partes dos países centrais, são colocadas em 

pauta. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Canclini explica que: 

 
Tudo isso exige que se tome com precauções o elogio à disseminação 
e multipolaridade como bases de uma vida mais livre, que escutamos 
em teorias urbanísticas pós-modernas e em movimentos autogestados 
das últimas décadas. O avanço da autogestão e da pluralidade 
descentrada ao longo de um período de planificação, durante o qual se 
regulou o crescimento da cidade e a satisfação de necessidades básicas 
(como em quase todas as cidades européias e norte-americanas), não é 
o mesmo que a explosão de tentativas de sobrevivência baseadas na 
escassez, na expansão errática, no uso predatório do solo, da água e do 
ar (CANCLINI, 2008, p. 93). 

 
Assim, a descentralização se dá de formas valorativamente distintas nos países centrais 

e periféricos, visto que, nos primeiros, a expansão urbana ocorreu de modo mais estável,  

tendo a possibilidade de descentralizar-se de maneira mais segura e libertadora; e nos últimos, 

carentes de condições como estas, vivenciou-se uma expansão acompanhada pelo aumento de 

inundações, desabamentos, pobreza extrema, deterioração da qualidade de vida, além da 

violência sistemática e incontrolável (Canclini, 2008). 
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Diante deste quadro, as possibilidades dos sujeitos agirem tornam-se mais precárias. 

Embora nunca sejam anuladas. Na verdade, o que foge à realidade de cidades como as latino- 

americanos é a celebração irrefletida de liberdades, que obviamente, não se realizam no vazio, 

e sim, mediante certas condições resultantes dos jogos de poder que percorrem as sociedades. 

E é a partir disso que Canclini explica que: 

 
As grandes cidades do continente, que os governos e os migrantes 
camponeses imaginavam até há poucos anos como avanços de nossa 
modernização, são hoje os cenários caóticos de mercados informais 
nos quais as multidões procuram sobreviver sob formas arcaicas de 
exploração, ou nas redes da solidariedade ou da violência. 
(CANCLINI. 2008, p. 16) 

 
Portanto, a forma impactante de como se deu a modernização na América Latina 

resultou em cenas urbanas, em que, se há liberdades descentradas, são as das ações, reações e 

interações que os indivíduos praticam, por meio de formas de participação nestes “cenários 

caóticos”. Seja construindo redes solidárias, seja transformando desamparos e perspectivas 

escassas em violência. 

Articulado a isso, percebe-se que um dos aspectos condicionadores das vivências 

contemporâneas é a idéia de progresso. Assim, diante das promessas implícitas a todo o 

processo de modernização, o prolongamento do tempo em que as expectativas foram sendo 

frustradas vem mudando, para muitos, os significados e as imagens, que se associam a tal 

idéia. Como Bauman afirma: “Em lugar de grandes expectativas e doces sonhos, a palavra 

progresso evoca uma insônia povoada de pesadelos: “ser deixado para trás”, perder o trem, ser 

atirado para fora do veículo por um movimento brusco” (BAUMAN, 2009, p. 53). 

Desse modo, medo e violência passam a predominar nas relações que configuram a 

vida urbana, visto que ninguém quer “ser deixado para trás”, em um mundo em que apesar de 

toda a velocidade, o significado desta, assim como a sua direção, varia de acordo com as 

condições de vida dos citadinos. 

Portanto, a tão recorrente violência urbana tem relação direta com a precariedade de 

perspectiva que, ainda que se dê de modo mais intenso em algumas vivências, na verdade,  

está se generalizando por toda a sociedade. Assim, a falta do cumprimento de direitos, da 

concretização efetiva de participação social e a dificuldade de adequação dos citadinos ao seu 

próprio ambiente, deixam marcas de mal-estar, que impulsionam reações a elas 

correspondentes. Sarlo explica que: 
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Sem tempo para fazer projetos, sem futuro, os corpos correm os riscos 
impostos pela dívida não-paga: a violência, a ruptura de todos os laços 
sociais, a selvageria da droga são desafios vistos como se fossem a 
única afirmação possível da identidade. Quando se rompe a 
expectativa de um tempo futuro, quando ninguém se sente mais credor 
nem titular de direitos, os corpos usam a violência para se rebelar. 
(SARLO, 2005, pp. 15-16) 

 
Isso não significa que a violência seja determinada direta e simplesmente pela 

configuração do mercado, e sim que a forma pela qual a sociedade vem se organizando tem 

resultado em uma “cultura desestabilizadora”, que proporciona as reações mais violentas 

possíveis, na mesma medida do mal-estar citadino. 

Beatriz Sarlo explica que: 

 
Ela (a violência) não tem razões mecanicamente econômicas, mas 
deve-se à desagregação de uma cultura produzida em um meio no qual 
o horizonte de expectativas é precário. Os pobres não partem para a 
delinqüência, atitude dos que vivem numa cultura desestabilizada, 
motivados, entre outros fatores, pelo desemprego e pela pobreza. A 
violência não está, logicamente, ligada apenas ao delito. Há no 
futebol, nas diversões de fim de semana, no ambiente familiar, ela 
atinge mulheres e crianças, está nas relações urbanas cotidianas e se 
infiltra em grupos de adolescentes ou de jovens. Num ambiente 
dominado pela hostilidade, a violência armada se generaliza ali onde, 
até há poucos anos, era apenas excepcional (SARLO, 2005, p. 58). 

 
 

Assim a violência vem configurando a cidade, por meio de excessos que, de tão 

saturados, passam a ser encarados como corriqueiros. Fenômeno diretamente ligado à 

precariedade de assistência por parte das instâncias públicas da sociedade, que proporciona 

cada vez mais intensamente a sensação de insegurança. Nesse sentido, “a lista dos casos de 

violência urbana é praticamente infinita. Alimenta um sentimento de insegurança que se 

converteu numa paixão: a paixão pelo medo como (des)organizadora das relações com o 

espaço público” (SARLO, 2005, pp. 48-49). Ou seja, o caráter instável da experiência urbana 

tem respondido de maneiras, por vezes, apaixonadas às mudanças dos poderes ordenadores, 

os quais vêm fracassando enquanto poder público, e indiferenciando enquanto poder privado. 

No entanto, é importante entender que a necessidade de uma esfera pública mais sólida 

não significa uma nostalgia para com as formas de cidadania européia do século XVIII, a qual 

era restrita a grupos legitimados de letrados. Na verdade, quando esta antiga forma de 

cidadania obsoleta e abstrata, que nunca se realizou de modo mimético nos países latino- 

americanos, não tensiona mais as formas de participação social nestes, percebe-se uma outra 



43 
 

 
 
 

forma de exercício de cidadania, que, a depender de como for utilizada, pode proporcionar, 

não uma homogeneização dos espaços, mas uma democratização da heterogeneidade 

(Canclini, 2008). 

Na conferência De outros espaços (1984), Michel Foucault sugere a “heterotopia” 

como alternativa à utopia. O teórico francês explica que, diferente do tempo, o espaço não foi 

ainda totalmente dessacralizado, sendo possível identificar dicotomias que criam, como na 

imagem em um espelho, espaços reais e fantasiosos, simultaneamente. 

Explica ele que toda cultura possui seus “outros espaços”, que são, ao mesmo tempo, 

míticos e ideais. Espaços variados, que mudam de cultura para cultura, mas que possuem em 

comum o fato de serem possíveis e ausentes, simultaneamente. Nesse sentido, mesmo 

insinuando-se o fim das utopias temporais, as sociedades ainda possuiriam capacidade de 

construir espaços diante de suas demandas, em uma constante exploração de suas 

possibilidades, assim como “de porto em porto, de bordo a bordo, de bordel a bordel, um 

navio vai tão longe como uma colônia em busca dos mais preciosos tesouros que se escondem 

nos jardins” (FOUCAULT, 1984). 

E é, mais ou menos, neste mesmo raciocínio que Canclini explica que: 

 
Depois da década perdida para a América Latina que foi a dos anos 
1980, durante a qual os Estados cederam o controle da economia 
material e simbólica às empresas, está claro aonde a privatização sem 
limites conduz: descapitalização nacional, subconsumo das maiorias, 
desemprego, empobrecimento da oferta cultural. Só através da 
reconquista criativa dos espaços públicos, do interesse pelo público, o 
consumo poderá ser um lugar de valor cognitivo, útil para pensar e 
agir significativa e renovadoramente na vida social. Vincular o 
consumo com a cidadania requer ensaiar um reposicionamento do 
mercado na sociedade, tentar a reconquista imaginativa dos espaços 
públicos, do interesse pelo público. Assim o consumo se mostrará 
como um lugar de valor cognitivo, útil para pensar e atuar, 
significativa e renovadoramente, na vida social. (CANCLINI, 2008, p. 
72) 

 
Nesta perspectiva, a reconquista “heterotópica” dos espaços públicos consistiria em 

uma forma de desafiar a configuração atual da sociedade, em que a orientação da vida social 

vem sendo predominantemente realizada pela lógica do lucro, da qual decorrem sintomas 

indicadores de perdas, como os elencados acima: “descapitalização nacional, subconsumo das 

maiorias, desemprego, empobrecimento da oferta cultural”. Contudo, para a referida 

reconquista, Canclini não entende mercado e espaço público como instâncias excludentes 

entre si, e sim como possivelmente complementares, pois ele acredita que a articulação entre 
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consumo e cidadania pode ser uma potencial maneira de melhor pensar e praticar a vida 

social, no momento em que renovar os seus significados e valores. 

Nesse sentido, o espaço público torna-se um ideal possível pelo qual se pode criar 

formas de convivência mais livres e igualitárias. Não no sentido de plenitude harmônica ou de 

uma paz total, mas sim como um espaço de constantes negociações, e onde todos possam 

participar em iguais condições. Ficando claro, portanto, que a própria configuração atual das 

tensões entre a heterogeneidade urbana e a hegemonia do mercado acaba suscitando 

teorizações, imaginações e criações de novas formas de organizar a sociedade, no momento 

em que se discerne nos espaços e nas práticas, reais e possíveis, caminhos e potencialidades, 

imanentes e transcendentes, na mesma lógica da heterotopia. 

Como afirma Marco Pólo em Cidades invisíveis: 
 

O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está 
aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando 
juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a 
maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o 
ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e 
aprendizagem contínuas: tentar saber reconhecer quem e o que, no 
meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço. 
(CALVINO, 1990, p. 150) 

 
Assim, seguindo as metáforas supracitadas, a abertura de espaço, no sentido desta 

discussão de cidade, aqui lida sob a perspectiva do mercado, pode significar buscas de 

melhores maneiras de interações sociais, que não se deixem total e plenamente entregues à 

lógica do lucro e, muito menos, às conseqüentes desolações que percorrem a experiência 

urbana, na contemporaneidade. 

Sabe-se que a literatura, como na citação acima, configura-se como um  espaço 

peculiar de problematização destas tentativas de enxergar possibilidades e realidades, 

simultaneamente. Assim, no processo de reconhecer no inferno aquilo que não é inferno, parte 

da literatura acaba se manifestando por meio de representações das imagens degradantes das 

vivências urbanas, a exemplo dos contos de Bonassi, revelando a cidade em suas entranhas, 

ao mesmo tempo em que provoca uma maior reflexão sobre as possibilidades “reais e 

fantasiosas” de pensar e repensar a experiência urbana, na contemporaneidade. 

Dessa forma, a arte literária, que sempre esteve estritamente ligada às transformações 

da cidade, ainda que em um mundo utilitarista, manifesta, a partir de sua forma específica de 

expressão, a experiência urbana e os sintomas das transfigurações de significados da vida 

social, na expansão do mercado. Sendo, mais do que reflexo de um contexto, uma ferramenta 
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pela qual se pode entender como a urbanização afeta os espaços mais degradantes, 

escondidos, corriqueiros e precários, tanto fisicamente quanto simbolicamente, propiciando 

uma discussão sobre os seus problemas e suas potencialidades. Tornando importante, desse 

modo, a leitura da cidade e da experiência urbana, por meio da ficção literária. 
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2. A CIDADE NO ESPAÇO LITERÁRIO 
 
 

A cidade, vista sob diversas perspectivas, em variados contextos, sempre possui um 

forte potencial de simbolizar as experiências humanas, visto que, além de ser elemento, 

geograficamente, físico, ela acaba reunindo, historicamente, vivências, ao mesmo tempo, 

metafóricas e concretas, universais e específicas. 

Dos múltiplos jogos semânticos que o espaço urbano proporciona, podem resultar 

leituras distintas, a depender do ponto de vista, do método e da intenção. Não existindo, nesse 

sentido, o universo citadino como algo dado, pronto e acabado. Ou ainda, não havendo um 

significado unívoco para ele. 

Ítalo Calvino, por exemplo, ao falar do seu livro As cidades invisíveis (1990), afirma 

ter conseguido discutir, por meio deste único objeto, muitas de suas reflexões, experiências e 

conjecturas. Daí, falar em cidade sempre implica em revelar quais aspectos dela estão sendo 

abordados e em quais sentidos sua figura está sendo utilizada. 

Sob uma perspectiva político-cultural, ela já foi vista como metáfora de “lugar”, no 

sentido de representar uma nação e sua identidade. Nessas circunstâncias, representava 

analogias, que poderiam ser utilizadas para se entender os aspectos culturais de uma 

localidade, ainda que não fossem aspectos tranquilamente estanques, visto que, de modo 

algum, por mais que se tenham imagens unívocas de um “lugar”, ele deixa de ser constituído 

por tensões e conflitos, que lhe dão forma (Augé, 2007). 

Assim, considerando que é resultante de múltiplos processos de formação, e que pode 

ser lido sob perspectivas distintas, o universo urbano será abordado neste capítulo em suas 

sugestivas interpenetrações com a ficção literária. Relações estas que, supõe-se aqui, são 

proporcionadas pelo próprio caráter difuso, indeterminado e de difícil leitura das 

configurações citadinas, as quais estão em constante construção. 

Para situar tal discussão, cabe afirmar que se trata aqui da cidade configurada 

culturalmente pelas indústrias, pelos comércios e, mais tarde, pelo mercado. Nesse processo, 

entre ambições, sonhos e utopias, o ambiente citadino pôde ser lido tanto como local de 

celebração, quanto de desencanto, ou ainda da possibilidade de revolução, no sentido 

marxista. Dessa forma, com suas fábricas e chaminés, sua multidão e seus mercados, a cidade 

foi ocupando, à medida que se expandia, os lugares mais centrais do imaginário ocidental. 

Nessas circunstâncias, na segunda metade do século XIX, surgiram escritores, a 

exemplo de Victor Hugo, Balzac, Zola, Baudelaire e Dickens, interessados, cada um ao seu 
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modo, em ler e expressar os impactos das transformações urbanas daquele período nas 

experiências humanas. Assim, a literatura urbana começou a ganhar espaço cultural, sendo 

produzida por escritores que, ao longo do tempo, foram ocupando lugares no  cânone 

ocidental. 

Na verdade, as representações das cidades passaram a marcar boa parte da literatura, 

na mesma medida em que a urbanização foi se incorporando às vivências humanas; 

suscitando, assim, investigações profundas e sensíveis das transformações pelas quais o 

Ocidente foi passando. Dessa forma, direta ou indiretamente, a força simbólica da cidade real 

reverberou e reverbera nas ficções literárias mais diversas. Como afirma Beatriz Sarlo: 

 
Es bien conocido que la ciudad fue el espacio literário característico 
del realismo y el naturalismo, que la presuponían incluso cuando no 
la representaram como escenario, pero allí estaba como horizonte 
deseable o círculo infernal. Y es uma obsesión de la literatura del 
siglo XX y de la que hoy se está escribiendo. La ciudad real presiona 
sobre la ficción por sua fuerza simbólica y su potencial de 
experiência, incluso em textos que no se ocupan deliberadamente de 
ella (SARLO, 2009, p. 146). 

 
Nesse sentido, pode-se encontrar nas ficções literárias, muito mais do que retratos das 

cidades. Nelas, encontram-se tensões e aspectos múltiplos que se manifestam a partir da típica 

transitividade entre o real e o fictício na literatura, por meio de utilizações criativas da 

linguagem, imagens e analogias, que perpassam pelos espaços urbanos, mas também pelos 

significados que, nem sempre de modo evidente, se relacionam com a cidade. 

Portanto, as sutilezas e os detalhes que constituem a experiência urbana são expressos 

de modo peculiar pela literatura, resultando em uma relação estreita entre elas. E ainda que 

muitos aspectos universais das relações humanas, que compõem a cidade, possam ser 

identificados nas cidades da ficção, as marcas de cada contexto se manifestam, nelas, de modo 

considerável, fazendo com que literatura e urbanização contribuam simultaneamente para o 

entendimento uma da outra, historicamente. 

A partir disso, pode-se notar, em variadas representações de cidade, a recorrência de 

imagens que constituem a experiência urbana ao longo das etapas do desenvolvimento do 

capitalismo, a exemplo da relação entre a mercadoria e o sujeito, a condição de concorrentes 

entre si, dos citadinos, ou ainda as violências simbólicas e materiais dos jogos de poder 

econômico e cultural, simultaneamente. Nesse sentido, com a expansão deste modo de 

produção pelo mundo ocidental, a condensação de seus traços no espaço urbano tornou-se 
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característica marcante tanto dos imaginários urbanos, quanto de boa parte das cidades 

imaginadas. 

Sabe-se, por exemplo, que os séculos XIX e XX, período de modernização e 

crescimento urbano no Brasil, foram registrados em parte da literatura brasileira, por meio de 

cenários tipicamente urbanos. Machado de Assis e Lima Barreto, mais adiante João do Rio, 

depois Mário e Oswald de Andrade e, mais recentemente, Rubem Fonseca, para citar alguns 

exemplos, cada um ao seu modo, mantiveram diálogos com significações de cidade, mesmo 

sem, nem sempre, tê-la como fim, abordando, assim, características marcantes da sociedade e 

das culturas brasileiras, que se manifestavam nos ambientes urbanos do país. 

Contemporaneamente, da metade do século XX ao início do XXI, novas mudanças 

aconteceram. O capitalismo se transfigurou (expandindo-se, intensificando-se e 

multinacionalizando-se) e se tornou inevitável perceber a cidade como um espaço ricamente 

simbólico, e providencialmente metafórico, no intuito de entender as novas vivências da 

sociedade, que resultam da predominante orientação do mercado na vida social 

contemporânea, discutida no capítulo anterior. 

Nota-se que, nesse contexto, a leitura de cidade vem ganhando cada vez mais 

importância, na medida em que se reconhece sua contribuição para a leitura do mundo 

capitalista, urbano e, pretensiosamente, globalizado. Tendo na literatura um espaço para 

problematizações (identificadas nos próprios desafios de expressar o urbano) dos aspectos 

mais indizíveis das relações humanas, no estágio atual da sociedade. 

Sabendo-se que, além de paisagem física e geográfica, a cidade contém manifestações 

humanas no tempo e no espaço, entende-se que lê-la consiste no desafio de organizar os 

múltiplos discursos que a percorrem. Ou seja, em uma constante tentativa, aberta a muitas 

possibilidades, diante de sua tensão primordial entre ordenação e amálgama. Ler a cidade sob 

a perspectiva do mercado, portanto, não deixa de implicar no enfrentamento do referido 

desafio, o qual a literatura pode ajudar a entender. 

Para tanto, é importante lembrar que a cartografia urbana não se limita a alguma 

suposta forma fixa, visto que é sempre reutilizada e reinventada pelos seus usuários, e 

modificada ou conservada nos processos das relações de poder. Assim, desta mobilidade do 

mapa citadino ficam subjacentes aspectos das vivências humanas, que nem sempre são 

evidentes nas visões panorâmicas da cidade, e que por vezes são flagrados em suas 

interpenetrações com a literatura. 

Vista de perto, a vida urbana mostra-se, na medida em que se tenta enxergá-la melhor 

ou lê-la de forma mais transparente, cada vez mais difusa e opaca. Desse modo, diante das 
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diversas linguagens que tentam expressá-la, a literatura encontra e percorre caminhos, que, se 

não facilitam a sua leitura, ampliam a visão das sutilezas e detalhes que compõem o texto 

urbano. 

Antoine Compagnon (2009) afirma que 

 
A literatura desconcerta, incomoda, desorienta, desnorteia mais que os 
discursos filosófico, sociológico ou psicológico porque ela  faz apelo 
às emoções e à empatia. Assim, ela percorre regiões da experiência 
que outros discursos negligenciam, mas que a ficção reconhece em 
seus detalhes (COMPAGNON, 2009, p. 50). 

 
Portanto, a cidade expressada no texto literário pode sempre ser uma cidade vista mais 

de perto, mais intimamente, ainda que ficcionalmente. Na verdade, justamente por não tentar 

espelhá-la é que a literatura consiste em um dos espaços mais propícios para a sua expressão, 

visto que à toda instabilidade e complexidade da vida urbana, ao invés da tentativas de 

explicá-la de modo definitivo, são oferecidas formas de estranhamento típicas da arte literária. 

Por meio de suas especificidades, a ficção literária pode ultrapassar o alcance de  

outros discursos que tentam apreender a cidade, no momento em que não é este o  seu 

objetivo. Aliás, nem sempre se pode falar em objetivo quando se trata de arte. Assim, ao se 

permitir perder-se nos caminhos mais implícitos da cidade, a literatura cria um jogo de 

fingimento que não ilude nem falseia, mas simplesmente transita entre o que a realidade 

urbana é, pode ser, poderia ser, deixou de ser, nunca será ou acredita-se que seja, explorando a 

desmedida do urbano por meio da desmedida da imaginação. 

Nesse jogo, que nem torna a cidade plenamente presente, nem se desprende totalmente 

dela, pode ser alcançada uma expressividade peculiar dos significados que percorrem o 

universo urbano. Assim, aquilo que é difuso adquire forma na ficção, não por meio de 

definições ou delimitações, mas explorações e revelações de suas possibilidades discursivas. 

Desse modo, a cidade imaginada, criada e inventada mantém diálogo constante com a cidade 

imaginária, real, sentida e vivida por meio da transitividade entre ficção e realidade, realizada 

na experimentação da cidade, dentro e fora do texto, simultaneamente. 

Nesse sentido, é curioso notar, por exemplo, que, assim como nem sempre é preciso ir 

a uma cidade real para conhecê-la ou senti-la, visto que quase sempre é possível pressupô-la,  

a cidade ficcional interage com a sensação ambígua de conhecimento e desconhecimento que 

a experiência urbana suscita, tanto na estereotipia, quanto no alheamento do citadino para com 

seu próprio ambiente. Fenômenos que problematizam a suposta separação entre o real e o 

fictício nas representações de cidade. 
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Inclusive, quanto à ficção literária, pode-se notar outro aspecto importante  com 

relação à fixidez e mobilidade de sua relação com a cidade real. Sabe-se que, sendo esta 

última e as formas de expressá-la históricas, ao longo do tempo sempre se institucionalizam 

significados tradicionais tanto do universo citadino, quanto de suas representações. E é 

justamente a partir dessa pretensa fixidez que a literatura utiliza-se da recombinação, seleção, 

deslocamento, inversão e substituição, no processo de busca de novos caminhos, não só de 

dizer, como também de ler a cidade, em meio às constantes tensões políticas e estéticas das 

relações que compõe o campo literário2 (Bourdieu, 1996). 

Articuladas às aparências mais superficiais das leituras de cidade, existem questões, 

como a subjetividade, o inconsciente e a própria história da arte, para citar alguns exemplos, 

que implicam nos modos da literatura expressar o imaginário urbano. Levando-se a pensar, 

portanto, que tal complexidade da cidade como experiência humana, e de suas possíveis 

representações, acaba fazendo dela uma máquina de possibilidades de narrativas ricamente 

sugestivas. 

Assim, além de se entender que a literatura não se comporta como espaço de 

reprodução mecânica da realidade citadina, ou como uma mera replicação de histórias que 

percorrem a superfície da cidade, fica evidente também a dificuldade de apreensão totalizante 

do universo urbano, diante da multiplicidade de aspectos e de instâncias de representação. 

Na verdade, as relações entre cidade e literatura se dão em dimensões discursivas e, 

muitas vezes, implícitas da experiência urbana, e não diretamente com algum tipo de cidade 

univocamente real. Como afirma Sarlo: 

 
Entre la ciudad escrita y la ciudad real hay uma diferecia de sistemas 
materiales de representación, que no puede ser confundida com frases 
fáciles como “la literatura produce ciudad”, etc. Los discursos 
producen ideas de ciudad, críticas, análisis, figuraciones, hipótesis, 
instrucciones de uso, prohibiciones, ordenes, ficciones de todo tipo 
(SARLO, 2009, p. 145). 

 
 
 
 

2 Pierre Bourdieu (1996) busca na sociologia o conceito de campo, aplicando-o aos jogos relacionais de poder 
que configuram o mundo artístico e literário. Assim, propõe a desmistificação da crença no criador incriado, ou 
seja, no artista como gênio transcendente, mas sem negar o sujeito da obra de arte. Segundo ele, o escritor ocupa 
posições e realiza ações dentro e fora de sua produção literária, de acordo com os limites e possibilidades que o 
campo literário (configurado pelas relações com mídia, editora, outros artistas, academia, campo econômico, 
social, etc) oferece. Tendo, portanto, seu poder criador condicionado por um campo, que é histórico, e no qual 
possui a potencialidade de tomar posições em relação ao que se entende por literatura, esteticamente, e suas 
relações com as outras instâncias da vida social, politicamente. 
Argumenta-se aqui que, a partir disso, pode-se entender as conservações e transgressões das representações de 
cidade como pertencentes a este jogo de poder. 
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Portanto, mesmo fora da literatura, a cidade produz e é produzida por discursos 

múltiplos, que a põem em movimento. E é com estes discursos, idéias, signos, ou seja, 

ficciones de todo tipo, que a literatura dialoga, oferecendo sua característica de assumir-se 

enquanto ficção para problematizar as ficciones que se constroem na, e constroem a, ciudad 

real. Nesse sentido, a ficção literária, articulada à ciudad escrita, participa dos jogos 

discursivos e simbólicos de poder, que constituem a experiência urbana, a qual está sempre 

em construção. 

Além disso, o próprio caráter histórico da cidade real, que mistura passado, presente e 

futuro em seus espaços, faz dela uma espécie de rede dispersa de traços, que nem sempre têm 

relação direta uns com os outros, compondo-se assim como um quadro de fragmentação que, 

ao mesmo tempo em que lhe dar realidade, desafia a sua representação. Desse modo, a própria 

configuração urbana, enquanto emaranhado de tempos e espaços difícil de dimensionar com 

precisão, suscita uma leitura menos objetiva e mais livre e problematizante, como a que pode 

ser feita pela ficção literária. 

Nesse sentido, os estranhamentos que vêm marcando a vida urbana podem adquirir 

dimensão crítica e ampliada na sua representação, também repleta de estranhamentos, na 

literatura, sem deixar escapar detalhes e sutilezas da opaca experiência urbana contemporânea 

(Bueno, 2002). Assim, ao penetrar ainda mais profundamente nas confusões urbanas, a arte 

literária acaba trazendo à tona, não soluções, mas reflexões sobre as dificuldades, 

evidenciadas nos processos de leitura e de expressão, de lidar com o mundo ao redor. 

Na verdade, o texto literário consegue manifestar com bastante vigor e 

problematização tudo aquilo que é comum e cotidiano, ainda que seja um cotidiano já 

problemático. E é justamente por causa disso que o atordoamento e o mal-estar acabam sendo 

recorrentes nas formas expressivas de grande parte das representações que dialogam com a 

cidade em suas entranhas. 

A partir deste fenômeno, é possível perceber como as situações mais corriqueiras e 

naturalizadas do imaginário urbano, quando são manifestadas por meio de formas artísticas de 

expressão, transformam-se em focos pelos quais a percepção da realidade, mais imediata que 

seja, pode ser desestabilizada e, consequentemente, problematizada. 

Um exemplo deste possível efeito da relação entre cidade e literatura, no nível da 

expressão, é o conto de Bonassi chamado “Pulmões”, do livro Passaporte: 

 
Eu respiro. Pulmões inteiros. Parece bom. Vejo claramente o que há 
em torno. É bom. As coisas. As pessoas depois, mas principalmente. 
Nada a dizer em minha defesa. Nenhum ataque. Nada pessoal. Minha 
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humanidade reduzida às suas carnes. Pulmões inteiros. O chão do qual 
não passo (caindo ou não). Um beijo na face. A carícia mais 
indiferente. Não há remédio. Nem graças a Deus. Nem música. Nem 
alívio. Eu respiro. Vejo claramente o que há em torno. O que não 
preciso. E é urgente. Tudo pode acontecer. Num instante. Um 
pensamento. Ofego. Tudo volta ao normal. (Berlim Ocidental – 
Alemanha – 1998) (BONASSI, 2001, p. 123) 

 
Aqui se vê a utilização de imagens sugestivas com relação ao ambiente urbano. E se, a 

princípio, os pulmões e a respiração podem remeter à poluição urbana, sabe-se que não 

precisam reduzir-se a isso, uma vez que, ao mesmo tempo em que se comporta como 

indicação da realidade, o conto a metaforiza. 

Nele, nota-se que as dimensões do real são manifestadas de modo ampliado, tornando 

intensa a relação do personagem com o ambiente que o cerca. Assim, do chão ao ar, a 

estranheza vai sendo descrita paralelamente ao simples ato de respirar. No entanto, ao dizer 

que “não há remédio. Nem graças a Deus. Nem música. Nem alívio”, o narrador-personagem 

aponta para um mal-estar e um desconforto que se articulam a um dos atos mais vitais e 

sensíveis do corpo, a respiração, a qual não está tranqüila, ao contrário, ofegante. 

Já “o que há em torno” é descrito como sendo transparente, embora se trate do que não 

se precisa, denotando assim a presença de descartabilidade na superfície. Nesse sentido, o 

conto sugere, ainda, uma imagem de reificação, quando primeiro as coisas se mostram, depois 

as pessoas. E embora estas últimas sejam “principais” para o personagem, ele denuncia 

indiferença, diante de uma forte sugestão de crise, contrastando a intensidade dos seus 

“pulmões inteiros” à “carícia mais indiferente”, ou seja, a afetos esmaecidos. 

Assim, o conto pode estar representando uma crise de falta de ar, mas não só. Uma 

crise emocional, mas não só. Uma crise da adequação do homem na cidade, mas não só. Na 

verdade, o texto citado pode sugerir desconfortos diversos, inclusive, o de uma literatura 

escrita em tempos de megalópoles problemáticas e inseguras, em muitos sentidos. Onde “tudo 

pode acontecer”, mas no fim, “tudo volta ao normal”, e as crises adentram a vida nas cidades, 

impregnando-se ao seu cotidiano. 

Percebe-se, portanto, no texto de Bonassi, um exemplo de representação de cidade na 

literatura, que deixa evidente o caráter sugestivo que contém a condensação de metáforas e 

figuras, as quais transitam entre os aspectos mais superficiais e objetivos do urbano e suas 

crises mais profundas e subjetivas, em uma peculiar articulação entre jogos discursivos e 

jogos de linguagem. 
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A partir disso, é possível reconhecer, inclusive, o outro sentido do vetor que liga 

cidade e literatura, visto que esta última acaba se articulando à força simbólica que a primeira 

já possui em seu conturbado cotidiano. Pode-se afirmar, nesse sentido, que a própria cidade 

mistura fato e ficção em suas vivências, imagens e discursos. Daí, talvez, a verossimilhança 

possa ser vista como uma questão que, muitas vezes, transcende o literário; não sendo, 

portanto, apenas os aspectos da cidade que se mesclam à literatura, mas também aspectos 

desta última, em certo sentido, encontram-se nas relações, ao mesmo tempo, materiais e 

simbólicas, que compõe a cena urbana. 

Como afirma André Bueno sobre a vida nas cidades: 

 
Há um cotidiano configurado, ao mesmo tempo prático e simbólico, 
real e imaginário, próximo e distante, que mistura elementos da longa 
história e da atualidade, que tem espessura e que, sobretudo, não é 
jamais direto, transparente, visível, perceptível e legível em suas 
articulações mais sutis e elaboradas (BUENO, 2002, p. 221). 

 
Portanto, a própria configuração inexata e fluida da cidade já é composta por múltiplas 

camadas e níveis de interpretação, bem como acontece na arte literária. E isso se dá 

universalmente nos espaços urbanos, visto que eles são sempre misturas de tempos, espaços, 

aparências e sutilezas. Ficando, assim, evidente a relação estreita entre cidade e literatura. 

No entanto, em cada contexto esta relação se realiza de modo específico. Segundo 

Renato Cordeiro Gomes, os aspectos que articulam mais fortemente a ilegibilidade urbana às 

problematizações da literatura, na contemporaneidade, são: 

 
A incerteza sobre a significação de muitos fragmentos simultâneos; a 
perda por parte de seus habitantes da habilidade em interpretar a si 
próprios e o entorno; a coexistência de linguagens e das variadas 
mídias. E ainda: a comunicação de grupos heterogêneos através do 
espaço; o desenvolvimento de uma cultura da individualidade e das 
formas de violência. Estes são alguns dos sintomas que indicam a 
ilegibilidade das metrópoles contemporâneas (GOMES, 1994, p. 78- 
79). 

 
Pode-se afirmar, então, que, se a multidão e o anonimato que caracterizaram  as 

cidades do início do século XX, como a Paris analisada por Benjamin (1989), proporcionaram 

a produção do romance policial, os fatores elencados por Gomes, que fragmentam o texto 

urbano, podem suscitar, mais recentemente, contos curtos, que ilustram e trazem à tona traços 

sintomáticos da situação atual da vida nas cidades. Assim sendo, pode-se perceber como a 

configuração das grandes cidades pode estar sendo metaforizada nas próprias formas 
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narrativas das ficções literárias contemporâneas. Fenômeno que evidencia, inclusive, uma 

possível relação entre contexto e gênero literário. 

O certo é que, na contemporaneidade, se torna cada vez mais inevitável tratar do 

universo urbano nas representações das vivências humanas, por mais diversas que sejam, 

quando há a intensificação da tendência global de urbanização, a qual expande os sintomas 

listados por Gomes. Ou seja, ainda que sob perspectivas distintas, as cidades, de algum modo, 

participam da representação da realidade contemporânea. Mesmo em tempos em que elas 

começam a construir e adquirir traços em comum entre si, por meio de constantes tensões 

entre discursos e práticas oficiais e as multiplicidades dos seus espaços. 

Como foi dito, “Pulmões” pertence ao livro Passaporte, de Bonassi. Nele, abaixo de 

cada conto há uma data recente e um local que remetem a variadas cidades do mundo. A 

importância disso para a representação de cidade na ficção literária deste escritor será 

abordada, mais especificamente, no capítulo seguinte. Entretanto, percebe-se desde já, apenas 

por esta característica, como o espaço, enquanto elemento literário, vem se distanciando de 

comportamentos anteriores ao tempo presente. 

Isso porque o ambiente urbano já não representa apenas a nação, e sim formas de vida 

que, salvo peculiaridades de cada local, são reproduzidas por todas as grandes cidades pelo 

mundo. A partir disso pode-se identificar recorrências de traços sintomáticos nas metrópoles, 

a exemplo do contraste entre abundância e pobreza, das formatações urbanas articuladas à 

circulação de mercadorias, ou ainda, do modo como a experiência urbana se configura com o 

desenvolvimento do capitalismo. 

Na verdade, as mudanças na espacialidade vêm se dando, principalmente, nos 

processos de interações transnacionais, que transfiguram as formas das práticas culturais e 

sociais pelo mundo. Assim, com as tensões entre os lugares e os não-lugares, no sentido de 

Marc Augé (2007), as cidades atuais passam a suscitar uma forma peculiar de leitura dos seus 

espaços, os quais podem estar se manifestando nas obras literárias mais recentes de modo 

intrigante. 

Sabe-se que o espaço pode ser considerado uma importante estrutura a ser investigada, 

rumo à interpretação de uma obra. Marcas dos ambientes articulam, nas análises mais 

tradicionais, forma e conteúdo. Nesse sentido, percebe-se na literatura contemporânea um 

trato peculiar com a espacialidade, uma vez que ela, paradoxalmente, vem sendo apresentada 

nos textos por meio de sua ausência. Assim, ao invés de ser deixado evidente, muitas vezes, o 

espaço acaba sendo apenas suposto, ou melhor, identificado sem a presença de cenários 
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detalhados, no momento em que se articula a instâncias múltiplas de representação da vida 

nas cidades, que os transcende. 

Desse modo, o espaço urbano vem sendo expresso no espaço literário, 

predominantemente, por meio de focalizações nas vivências e relações humanas que 

significam o urbano, sem que, muitas vezes, seja tratado diretamente da cidade. Indo mais 

além, pode-se notar que as representações citadinas vêm se aproximando cada vez mais das 

questões que subjazem das tensões entre lugares e não-lugares. Daí, Beatriz Resende, no seu 

ensaio “Súbito desaparecimento da cidade na literatura contemporânea”, afirmar que “a 

grande modificação que vai se dando, é uma liberdade que se estabelece em relação ao 

localismo, ao espaço de origem, a origem geográfica da criação literária” (RESENDE, 2002, 

p. 75). 

E se, subitamente, a cidade, no sentido de “lugar” (Augé, 2007), vai desaparecendo, a 

temática urbana, ao contrário, vem ocupando grande espaço na literatura contemporânea, 

quando articula o referido desaparecimento às invisibilidades universais da experiência 

urbana e às recorrências contextuais da urbanização global. 

Um exemplo providencial disso é o seguinte relato do fictício Marco Pólo sobre 

Trude, de As cidades invisíveis, de Calvino (1990): 

 
Se ao aterrisar em Trude eu não tivesse lido o nome da cidade escrito num 
grande letreiro, pensaria ter chegado ao mesmo aeroporto de onde havia 
partido. Os subúrbios que me fizeram atravessar não eram diferentes dos da 
cidade anterior, com as mesmas casas amarelinhas e verdinhas. Seguindo as 
mesmas flechas, andava-se em volta dos mesmos canteiros das mesmas 
praças. As ruas do centro exibiam mercadorias, embalagens, rótulos que não 
variavam em nada. Era a primeira vez que eu vinha a Trude, mas já conhecia 
o hotel em que por acaso me hospedei; já tinha ouvido e dito os meus 
diálogos com os compradores e vendedores de sucata; terminara outros dias 
iguais àquele olhando através dos mesmos copos os mesmos umbigos 
ondulantes. 
Por que vir a Trude, perguntava-me. E sentia vontade de partir. 
- Pode partir quando quiser – disseram-me -, mas você chegará a uma outra 
Trude, igual ponto por ponto; o mundo é recoberto por uma única Trude que 
não tem começo nem fim, só muda o nome no aeroporto. (CALVINO, 1998, 
p. 118) 

 

Já no título do livro nota-se a articulação entre cidade e literatura, ao ser apontado para 

invisibilidades que mesclam o urbano à imaginação, abrindo assim a leitura a um jogo aberto 

a possibilidades, que transcendem a cidade. Daí, muito embora este não seja o foco do livro  

de Calvino, este trecho, por exemplo, pode ser tranquilamente interpretado como reflexão 

sobre a globalização do espaço, no sentido de homogeneização mesmo, e a globalização do 
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mercado, ao relatar recorrências em relação às “mercadorias, embalagens, rótulos que não 

variam em nada”, além de comportamentos e ritos sociais que se repetem por conta dos dois 

tipos de globalização. 

Assim, evidencia-se na apresentação da cidade imaginada, Trude, o caráter articulador 

que o espaço pode assumir entre o urbano e o literário, no intuito de ler aspectos contextuais 

do imaginário citadino contemporâneo. E é, sobretudo, quando o fenômeno metaforizado na 

citação acima se manifesta, em maior ou menor grau, que a espacialidade, dentro da 

problematizante linguagem literária, revela-se como um meio providencial pelo qual se pode 

tentar ler tais circunstâncias. 

Inclusive, as idéias da “invisibilidade” e do “desaparecimento” das cidades tocam no 

centro da questão acerca da inter-relação entre literatura e espaço citadino, pois denotam o 

caráter ambíguo do urbano, de ser material e imaterial ao mesmo tempo, e o da literatura, de 

possuir a especificidade de transitar entre o mundo visível e invisível do homem. 

Outro aspecto importante de ser percebido, em relação ao espaço, é a tensão entre 

ordenação e movimentação. Assim, apesar da pretensiosa ordenação espacial do mapa 

mundial, sob a condição de desaparecimento dos percursos, no cotidiano ainda sobrevivem 

feituras de espaço, ações performáticas e relatos que o movimentam. 

Portanto, se o mapa pretende ser um “quadro ordenado” e os percursos consistem em 

“organizadores de movimentos” e “experiências dos durantes” (De Certeau, 2008), a 

literatura, assim como um transeunte, ao percorrer os espaços, acaba construindo discursos 

que os reorganiza, por meio de uma ficcionalização da própria condição do espaço real, que 

não tem nada de inerte, ao ser constantemente praticado e reordenado pelos seus usuários. 

Assim, os espaços do texto literário e do texto urbano entrecruzam-se, em um jogo de 

complementaridade e problematização, por meio da estreita relação entre literatura e cidade. 

Nesse sentido, percorrendo as cidades em suas entranhas, pode-se perceber uma 

tendência cada vez maior de liberdade da ficção literária atual em relação, não só ao 

localismo, como também a descrições detalhadas dos ambientes. Tendo como conseqüência, 

paradoxalmente, uma maior fusão com o real. Isso porque, na literatura recente, muito  mais 

do que representações do espaço em movimento, vem se realizando o espaço por meio de 

representações em movimento. Expressando, assim, ainda que ficcionalmente, as tensões da 

cidade de modo mais aproximado ao ritmo da vida urbana contemporânea, repleta de 

discursos múltiplos e significados móveis. 

Aliás, “proximidade” acaba sendo uma das palavras-chave no que diz respeito à 

representação da experiência urbana na literatura brasileira mais recente. Dessa forma, no 
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mesmo sentido de toda esta discussão sobre interpenetrações entre cidade e literatura diante 

de um mundo cada vez mais culturalmente urbanizado, será discutida agora a manifestação da 

experiência urbana na literatura atual, levando em consideração as peculiaridades das 

configurações culturais contemporâneas. 

 
 
 

2.1. A experiência urbana na literatura brasileira contemporânea 
 
 

Entende-se aqui por literatura brasileira contemporânea aquela produzida nas últimas 

décadas do século XX, diante de transfigurações de contexto, como o fim da ditadura militar e 

da guerra fria, em âmbito nacional e global, respectivamente. A partir disso, acredita-se ser 

possível identificar certas características que marcam as produções literárias recentes. 

Após a abertura democrática, a multiplicidade de formas de escrever, articulada ao 

crescente número de publicações e diversidade de escritores, passou a marcar a literatura 

brasileira. No entanto, é possível identificar sintomas que, se não totalizam, reúnem esta 

pluralidade literária, de modo mais ou menos aproximado. Sintomas estes, aliás, que são 

oriundos de aspectos mais gerais das configurações culturais contemporâneas, sobretudo no 

que diz respeito aos modos de representação, predominantemente, orientados pela mídia e 

pelo mercado. 

Assim, apesar das diversas formas de escrever nesta contemporaneidade, há algo em 

comum, que pode não marcar um estilo, mas indica algumas pistas do que significa fazer 

literatura atualmente. Trata-se de uma constante tentativa de apreensão da realidade presente, 

e de uma cada vez maior aproximação entre representação e objeto. Fenômenos que, na 

verdade, são tanto decorrentes de uma maior abertura para vozes antes silenciadas, quanto 

recorrentes nos sensacionalismos midiáticos. 

Neste contexto, em que se finda a ditadura militar, multiplicam-se exposições de 

demandas sociais e instituições tradicionais perdem credibilidade em favor do mercado e da 

grande mídia, as formas de representar o mundo adquirem ânsias por entendimentos e 

apreensões de uma realidade, que, por sua vez, resiste a totalizações. Trata-se de um momento 

de múltiplas tensões, que se difundem pelo corpo da sociedade, diferentemente de formas 

icônicas de representação do poder, em que os problemas acabam confundindo-se com uma 

única entidade, grupo ou pessoa. 
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Diante disso, por mais diversas que sejam as representações na e da 

contemporaneidade, nota-se uma necessidade de entendimento das múltiplas instâncias da 

realidade que vem constantemente configurando-a. Por isso, o presente, esta amálgama que 

mistura esperanças e ceticismos, seduções e repulsas, torna-se para alguns, em certo sentido, 

mais sedutor do que passado e futuro, os quais, inclusive, não deixam de ser mensurados pelas 

peculiaridades do primeiro. 

Com as conquistas democráticas e a expansão do capitalismo, duas ansiedades 

simultâneas passam a interferir nas formas de representação das culturas contemporâneas, a 

saber, a necessidade de enunciar as demandas sociais e históricas, diante da maior liberdade 

de expressão, e a cobrança por produzir cada vez mais, diante das demandas do mercado. 

Tais aspectos manifestam-se na literatura por meio do caráter de urgência em  

expressar a realidade mais imediata, seja ela social ou subjetiva. Urgência que se dá nos 

ritmos da narração, da denúncia, da produção e do próprio cotidiano que circunda as obras. 

Além disso, é importante enfatizar que o literário não se comporta como um reflexo passivo 

das formações culturais contemporâneas, mas sim como um lugar em que a focalização no 

presente, com suas causas e conseqüências, também se manifesta, e de modo problematizante. 

Beatriz Resende explica que: 

 
Diante das novas configurações do espaço geopolítico e da diferente 
organização do tempo, premido pela simultaneidade, as formações 
culturais contemporâneas parecem não conseguir imaginar o futuro ou 
reavaliar o passado antes de darem conta, minimamente, da 
compreensão deste presente que surge impositivo, carregado ao 
mesmo tempo de seduções e ameaças, todas imediatas. (RESENDE. 
2008, p. 28) 

 
Na medida em que as novas organizações de espaço e de tempo tornam-se, mais ou 

menos, contemporâneas entre si, fazem-se urgentes tentativas de compreensões de múltiplos 

fragmentos reunidos nisso que se chama presente. E, na ficção literária, isso se apresenta tanto 

por meio de sintomas (fragmentação narrativa e presentificação), quanto por meio de ações, as 

quais evidenciam o caráter ativo do sujeito, e são manifestadas na própria diversidade de 

enfoques e preocupações, além das seleções e combinações de tempos e espaços diversos, que 

compõem a cena contemporânea. 

Como foi visto ao longo do texto, toda essa mistura de tempos e espaços são 

condensados, de modo predominante, nas cidades, principalmente, em tempos de 

intensificação da urbanização, globalmente. Assim, em espaços urbanos inseridos em um 
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contexto de instantaneidades e simultaneidades, onde se ausentam grandes perspectivas 

futuras, ao menos das formas que eram narradas antes, é o presente que se impõe, e de modo 

urgente, repercutindo, inclusive, na própria forma literária, como afirma Resende: 

 
A presentificação me parece também se revelar por aspectos formais, 
o que tem tudo a ver com a importância que vem adquirindo o conto 
curto ou curtíssimo em novos escritores, como Fernando Bonassi e 
Rodrigo Naves, ou nas pequenas edições para serem lidas de um só 
fôlego (RESENDE, 2008, p. 28). 

 
Nesse sentido, a presentificação refere-se tanto à ênfase no tempo atual, quanto na 

sintonia entre forma narrativa e o ritmo cotidiano, que, na realidade, é o próprio ritmo urbano 

contemporâneo. Assim, a busca por precisão e concisão, evidente em certos escritores, pode 

ser fruto do desejo urgente de encontrar alguma forma de expressar essa contemporaneidade 

“de difícil captura”, que se confunde com a própria dificuldade de ler o texto urbano. 

Sobre o enfrentamento do desafio de representar o presente por parte da  ficção 

literária, Karl Erik Schollammer explica que: 

 
A urgência é a expressão sensível da dificuldade de lidar com o mais 
próximo e atual, ou seja, a sensação, que atravessa alguns escritores, 
de ser anacrônico em relação ao presente, passando a aceitar que sua 
„realidade‟ mais real só poderá ser refletida na margem e nunca 
enxergada de frente ou capturada diretamente. Daí perceberam na 
literatura um caminho para se relacionar e interagir com o mundo 
nessa temporalidade de difícil captura (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 
11). 

 
Desse modo, a opção pela ficção literária se torna importante na expressão do 

contemporâneo, por conta da dificuldade em “enxergá-lo de frente”, quando se encontra 

imerso nele. Importante porque, quando aquilo que é “mais próximo e atual” manifesta-se na 

literatura, acaba adquirindo uma representação mais livre, de maneira que permite uma maior 

reflexão sobre o que está sendo escrito. Podendo proporcionar, inclusive, problematizações 

dessa própria dificuldade apontada por Schollhammer. 

Atrelada a esta problemática da representação do contemporâneo, a urgência em 

encontrar alguma expressão para o tempo presente vem sendo refletida também na própria 

maneira de perceber a experiência urbana, que, além de ter sempre sido um potencial desafio 

à leitura e à expressão, condensa boa parte das transfigurações da contemporaneidade. 

Assim, entendendo que a cidade está intimamente ligada às problemáticas das culturas 

contemporâneas, pode-se investigar por meio de sua representação na literatura recente, ou 
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pelo menos em parte dela, como sua força simbólica pode torná-la um palco metafórico para 

aquilo que se chama contemporâneo. Isso porque, no universo citadino, os diversos tempos e 

espaços são reunidos, ainda que de forma fragmentária, de modo a comporem relações que 

tendem a serem contemporâneas umas das outras, ao menos em sentido mercadológico e 

pragmático. 

No entanto, apesar de metaforizar esta categoria aqui chamada de contemporâneo, a 

cidade nunca é homogênea. Até porque a própria contemporaneidade não o é. Na verdade, 

ambas consistem em uma reunião de várias culturas, que não se reduz a rótulos unívocos, 

visto que se constitui muito mais como relação, negociação e tensão do que como  uma 

simples soma. 

Em Culturas Híbridas (2011), ao referir-se à América Latina, Canclini explica que: 

 
No espaço urbano, o conjunto de obras e mensagens que estruturavam 
a cultura visual e davam a gramática de leitura da cidade diminuíram 
sua eficácia. Não há um sistema arquitetônico homogêneo e vão-se 
perdendo os perfis diferenciais dos bairros. A falta de regulamentação 
urbanística, a hibridez cultural de construtores e usuários, 
entremesclam em uma mesma rua estilos de várias épocas 
(CANCLINI, 2011, pp. 303-304) 

 
Portanto, a multiplicidade urbana é refletida na própria arquitetura. Daí poder ser 

percebido, visualmente, que as cidades, ao longo do tempo, foram perdendo toda a 

uniformidade planejada, e a própria pluralidade de habitantes transformaram os diversos 

espaços urbanos na reunião de vários estilos e épocas. 

Nessas condições, pode surgir a questão sobre com que linguagem escrever, então, a 

cidade na contemporaneidade. De imediato, uma das possibilidades é pensar em fragmentos 

soltos e enredos despedaçados como representativos dela. Porém, isso por si só não responde 

a questão, pois tal fenômeno pode ser mais bem entendido quando articulado a outros 

sintomas. 

Canclini explica que “talvez o que melhor nos defina neste fim de século seja a antiga 

preocupação antropológica com o outro e com os outros. Mas o outro já não é o 

territorialmente distante ou alheio, mas o multiculturalismo constitutivo da cidade que 

habitamos” (CANCLINI, 2008, p. 88). Nesse sentido, diferentemente das relações 

distanciadas, e muitas vezes simplórias, porque opressivas, dos períodos de descobertas e 

colonizações, a cidade vem sendo, hoje, um espaço em que coexistem e, por vezes, 
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compartilham grupos e indivíduos, que, além de vivenciarem a impessoalidade metropolitana, 

são culturalmente estranhos entre si. 

Assim, diante de estranhamentos que a constitui, a cidade vem perdendo a sua 

qualidade de representação unívoca de lugar, passando a ser composta por marcas do urbano 

diluídas e fragmentadas. Marcas estas que, por sua vez, conseguem figurar, de modo mais 

próximo, a realidade mais crua, ao retratar formas de subjetivação que fraturam o universo 

citadino, a exemplo da violência, da desconfiança, do medo, das desigualdades e das 

diferenças em constante tensão. E é dessa maneira que os espaços urbanos vêm sendo lidos 

por parte da literatura recente: por entre suas entranhas múltiplas, que são percorridas por 

traços culturais contemporâneos, tanto na realidade, quanto nas suas representações. 

A respeito da proximidade e, por vezes, tentativa de aproximação entre representação  

e objeto em manifestações culturais contemporâneas, pode-se apontar duas questões 

importantes que tem relação com a literatura: a produção em série das obras de arte e a 

proliferação de temas que não se distanciam da vida cotidiana. A primeira tem a ver com 

aquilo que Benjamin (1994) denomina como a queda da aura, a qual tem relação direta com a 

dessacralização da arte, por conta da sua massificação; e muito embora não seja uma teoria 

atual, nota-se sua recorrência no tempo presente. Já a segunda tem a ver com o efeito disso na 

forma de abordar os conteúdos trabalhados artisticamente, ou seja, na aproximação da arte aos 

aspectos mais corriqueiros e singulares do cotidiano, os quais rendem valiosas histórias, no 

sentido econômico e cultural, nesses tempos de espetáculo da vida pública e privada. 

Diante disso, a realidade urbana, despedaçada nesse excesso de exposição do 

cotidiano, invade a literatura com a força de quem realiza a si mesma, de quem possui tanta 

demanda, que mesmo no texto literário adquire a aparência de não ter nenhum intermediário, 

de falar por si. Boaventura Sousa Santos (1999), ao falar da relação entre realidade e teoria no 

tempo presente, descreve de que modo aquilo que é reconhecido como o real vem se 

confundindo com as instâncias que tentam expressá-lo, quase que indiferenciando, desse 

modo, representação e objeto: 

 
A rapidez, a profundidade e a imprevisibilidade de algumas 
transformações recentes conferem ao tempo presente uma 
característica nova: a realidade parece ter tomado definitivamente a 
dianteira sobre a teoria. Com isto, a realidade torna-se hiper-real e 
parece teorizar-se a si mesma. Esta auto-teorização da realidade é o 
outro lado da dificuldade das nossas teorias em darem conta do que se 
passa e, em última instância, da dificuldade em serem diferentes da 
realidade que supostamente teorizam. Esta condição é, no entanto, 
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internamente contraditória. A rapidez e a intensidade com que tudo 
tem acontecido se, por um lado, torna a realidade hiper-real, por outro, 
trivializa-a, banaliza-a, uma realidade sem capacidade para nos 
surpreender ou empolgar. Uma realidade assim torna-se afinal fácil de 
teorizar, tão fácil que a banalidade do referente quase nos faz crer que 
a teoria é a própria realidade com outro nome, isto é, que a teoria se 
auto-realiza. (SANTOS, 1999, p. 18-19) 

 
Portanto, as próprias dinâmicas da realidade e das suas instâncias de representação, 

como é o caso da teoria, acabam atrelando-se entre si, de tal modo que representação e objeto 

se confundem, por vezes, fundindo-se. Nesse sentido, tanto a teoria, quanto a literatura, sendo 

tensionadas por discursos hegemônicos que estereotipam o real, acabam aproximando-se 

bastante da forma abundante, excessiva e banalizada que a realidade adquire. 

Nesta situação de difícil simbolização, é possível afirmar que a expressão literária, 

muitas vezes, acaba se confundindo com uma mera reprodutora de cenas encontradas em seu 

exterior, como se fosse um espelho. Porém, pode-se notar que alguns textos da literatura atual 

jogam com essa saturação, a fim de ironizá-la, ou melhor, pastichizá-la, uma vez que utiliza 

métodos parecidos com a arquetipização, de modo a suscitar reflexões pelo excesso e pela 

ridicularização. Desse modo, pode-se reconhecer certo distanciamento crítico por parte de 

certas representações. Porém, de tão próximas que se encontram daquilo que representam, 

elas não deixam de poder ser, por vezes, confundidas com objetos de cooptação. 

Um aspecto marcante desse vício por realidade, que invade, não só a literatura, como 

toda a cultura da transparência total, é a assimilação do trágico ao banal. Fenômeno marcante 

da grande mídia, e que contos como “Retratos da vida”, de Bonassi, representam, providencial 

e problematizadoramente. 

Já no título, o conto a seguir apresenta este sintoma de exposição da realidade mais 

transparente, tendo a possibilidade de jogar com as palavras, enquanto finge produzir o texto 

mais corriqueiro possível, dentro desta sociedade de exposição total da vida cotidiana: 

 
Azulejo quebrado que parece desenho, donde reboco suicida vai 
pulando. Assim é um guarda-comida que não se agüenta mais: dois 
rombos consertados a massa plástica sem lixa nem pintura que novas 
ferrugens ameaçam, puxadores perdidos, portas desbeiçadas. O 
mesmo com o fogão. Microondas estilhaçados antes de acabar 
crediário. Geladeira seria, se geladeira houvesse. Quatro anos 
desempregado e o rapaz ainda desconta na cozinha que foi brinco. A 
mãe, surda dessas porradas, desfia milhares de terços no quarto escuro 
das respostas das firmas. (BONASSI, 2002, p. 35) 
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A vida que é “retratada” no conto, assim como seu tamanho, tem pressa e está 

tragicamente acelerada. Frustrações e esperanças se misturam em uma seqüência de cenas 

curtas, encadeadas sob a forma de descrições, as quais fingem expor aquilo que a grande 

mídia não cansa de mostrar de modo rápido, superficial, incompleto e com uma 

despreocupação camuflada por um aparente interesse, que nada mais é do que um 

sensacionalismo lucrativo. 

O efeito de isso aparecer na literatura acaba sendo, ao mesmo tempo, o 

reconhecimento de um modismo sistemático dessa tal exposição (quando o literário adentra  

na reprodutibilidade técnica e mercadológica), e um alerta que o conto faz à seriedade de uma 

vivência que geralmente é dita às pressas e, portanto, mal dita. 

Diante de tal ritmo, as vozes, mesmo quando enunciadas pelos próprios sujeitos, 

entram em um jogo de representação orientado por interesses diversos e poderes desiguais. 

Aliás, um aspecto importante da aqui discutida aproximação entre arte e realidade acaba 

sendo também o fato de alguns textos atuais serem produzidos diretamente por aqueles que, 

em grande parte das obras, são encarados como objetos, ou seja, marginalizados, criminosos, 

presidiários, prostitutas e minorias diversas. 

Desse modo, estas produções seguem ao mesmo tempo uma lógica de interesse 

mercadológico (pelo sucesso de recepção desse tipo de exposição) e da demanda por se fazer 

ouvir. Assim, a realidade destes autores é trazida para os espaços legitimados de discussão e 

reflexão, podendo participar como sujeitos das questões discursivas que envolvem a cena 

contemporânea e, por conseqüência, o universo urbano, sobretudo, os fragmentos deste com 

que se relacionam mais intimamente. 

No entanto, assim como em muitos textos literários a ausência de intermediário é 

apenas aparente, a inserção de expressões não-hegemônicas na grande mídia também possui 

seus lados traiçoeiros, uma vez que a exposição veiculada por ela acaba sendo superficial e 

estereotipada. Em conseqüência disso, muitas vezes as tentativas de expressar mais 

complexamente os problemas das minorias são confundidas, ou associadas à, 

espetacularização lucrativa dessa mesma temática, em muitos meios de comunicação. Assim, 

sujeito e objeto vão permutando de lugar, em meio a estes conflitos de discursos, ainda não 

completamente resolvidos, entre as expressões de demandas, suas autenticidades,  

legitimações e concessões. 

A grande arma que legitima a autoridade de se falar pelo outro como objeto, como se 

não estivesse falando, é a isenção muitas vezes concedida ao discurso que melhor convencer 

de sua proximidade com o real. Daí a Beatriz Sarlo explicar o poder da “gravação ao vivo”: 
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A ilusão de verdade do discurso ao vivo é (até agora) a mais forte 
estratégia de produção, reprodução, apresentação e representação do 
“real”. Fica-se com a impressão de que entre a imagem e seu referente 
material não há nada ou, pelo menos, há pouquíssimas intervenções, 
que parecem neutras porque são consideradas de caráter meramente 
técnico. Diante da gravação ao vivo pode-se pensar que a única 
autoridade é o olho da câmera: como desconfiar de algo tão 
socialmente neutro como uma lente? Neste ponto, a gravação ao vivo 
parece anular o antigo debate sobre a relação entre mundo e 
representação. (SARLO. 2004, p. 73) 

 
Deste cenário, onde o poder de persuasão se situa na aparente anulação das fronteiras 

“entre mundo e representação”, a literatura não deixa de participar ativamente, tanto quando é 

escrita por marginais, como quando se aproxima de outras linguagens ou meios, sobretudo os 

atualmente hegemônicos, a exemplo da televisão e da internet. Podendo, com isso, 

problematizar o poder de certas formas de discurso, ou melhor, dos modos de utilização das 

predominantes ferramentas culturais contemporâneas. 

Aliás, a aqui discutida fusão entre realidade e ficção não deixa de se articular a uma 

característica marcadamente histórica da literatura brasileira, a saber, a ênfase em abordagens 

de cunho social. Obviamente que em cada período esta marca assumiu forma distinta e, 

portanto, pode-se notar como os aqui abordados sintomas culturais da contemporaneidade 

acabam se articulando a esta persistente peculiaridade da produção literária no Brasil. 

É notório que existe uma tendência, ao menos em parte da literatura brasileira, ao 

longo da maior parte de sua história, de abordar realidades sociais, políticas e econômicas. E 

isso aponta para a realização de uma arte literária desafiada por uma pouco oscilante 

precariedade de cidadania. Existe nela, nesse sentido, uma espécie de função pedagógica, por 

conseqüência do tratamento da educação como privilégio no Brasil,  configurando-a como 

uma “literatura anfíbia”, ou seja, uma complementaridade entre Arte e Política (SANTIAGO, 

2004). 

Nesse sentido, diante das tensões que formam o campo literário (Bourdieu, 1996), a 

literatura brasileira continua produzindo textos que expressam realidades sociais, ainda que de 

forma múltipla. Participando, talvez, de maneira mais interativa das práticas culturais, visto 

que, ao menos por parte da crítica, o literário, assim como o cultural de modo geral, já não é 

vislumbrado de forma separada das relações de poder material e simbólica. Fenômeno que, 

inclusive, pode ser evidenciado tanto na produção e exposição literária marginal, 
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acompanhada por análises conteudísticas e discursivas, quanto na constante intertextualidade 

entre a ficção literária e outras linguagens artísticas ou, ainda, não-artísticas. 

É importante ressaltar que desta caracterização, mais ou menos generalizada, da 

literatura contemporânea, também faz parte uma multiplicidade, que, dentre outras questões, 

denotam a existência do escritor como sujeito de sua obra; ainda que dentro dos limites do 

campo literário (Bourdieu, 1996). Nesse sentido, entre uma diversidade de maneiras de 

aproximações com o real, existe uma parte desta literatura que opta por manifestar certo grau 

de pessimismo, inclusive, nos seus modos de se relacionar com a cidade. Utilizando-se dela, 

muitas vezes, como meio para expor as debilitações da sociedade. 

Um dos contos de 100 histórias colhidas na rua, de Bonassi, assim é narrado. 
 
 

É uma verdadeira rebelião automobilística. Os carros estão quebrando 
por todos os lados. Mecânicos aflitos – guinchos atarantados. Nem os 
ônibus e caminhões se perdoam. As faixas das avenidas foram 
transformadas em estacionamento. Famílias inteiras sentadas em 
guardrails aguardam um socorro que as carregue. Não sei se há mais 
gente reparando nisso como um sinal desses tempos. (BONASSI, 
1996, p. 103) 

 
A cena que se forma traduz sensações de insegurança e atordoamento coletivo, onde 

indivíduos estão esperando alguma solução. A própria “rebelião” aqui soa como uma 

resistência trágica a um cotidiano desencantado, só que pelo acaso, pelo acidente. Dessa 

maneira, a sociedade aqui é tratada com o tom caótico típico dos centros urbanos. Portanto, 

são denunciadas as conseqüências humanas do ritmo da cidade grande, que muitas vezes 

acaba sendo violento, inclusive em sentido menos evidente. 

Contudo, em uma literatura quase fundida com o real, formas de violência mais 

evidentes também se manifestam, transitando entre o dentro e o fora dos textos, 

constantemente. Segundo Beatriz Sarlo (2005), esta ambientação cultural da violência tem 

como uma de suas principais causas o abandono ou a ineficiência da função de garantir 

segurança por parte do Estado. 

Em decorrência disso, a sociedade acaba sendo dividida em cenários, não constituindo 

mais uma cena única e nacional. Tratando-se, então, de um problema cultural de 

representação social, que perpassa pela associação entre fragmentação e violência. Daí Sarlo 

explicar que: 

 
Neste marco, proliferam indivíduos violentos que se armam para 
exercer a autodefesa, ou pressões comunitárias para que se reconheça 
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o direito dos cidadãos de se organizar em defesa própria, o que 
implicaria induzir a um estado de guerra entre os inimigos. Essas 
pressões têm pouca ressonância política, mas sua presença num certo 
ambiente cultural e seu poder de mobilização até em torno da 
permissão para matar indicam a existência de um cenário que acaba 
debilitando toda a sociedade. (SARLO, 2005, p. 54) 

 
Uma guerra de todos contra todos, de modo implícito, na condição de concorrentes 

entre si dos indivíduos, ou explícito, nas lutas violentas por conquistas materiais e simbólicas, 

vem colocando em xeque qualquer senso de comunidade que as sociedades urbanas possam 

ter. E é dentro desta situação que os textos literários vêm tentando representar a experiência 

urbana, participando assim da constante construção dos imaginários da cidade, 

predominantemente, formatados pelas mídias oficiais e hegemônicas. 

Beatriz Sarlo explica que: “La ciudad real, los subúrbios reales y los de los médios a 

veces coinciden y otras se contradicen. Pero, em cuaquier caso, los médios ofrecen uma idea 

de ciudad y de subúrbio que puede ser más fuerte que la experiencia”. (SARLO, 2009, p. 97) 

Ou seja, as idéias hegemônicas, que são proliferadas pela grande mídia, a respeito do mundo 

citadino, acabam sendo incorporadas ao imaginário da sociedade, de tal forma, que adquirem 

valores de realidade, com os quais a literatura dialoga. Muitas vezes, inclusive, ratificando-os. 

Em contrapartida, Gomes (2004), em seu ensaio De Italo Calvino a Ricardo Piglia, do 

centro para a margem: o deslocamento como proposta para a literatura deste milênio lembra 

a proposta do escritor argentino Piglia de acrescentar às de Calvino o deslocamento. Assim, é 

sugerida uma literatura que ofereça a possibilidade de desvio às ficções projetadas pelos 

poderes oficiais, que por vezes naturalizam certos imaginários. 

 
Ao privilegiar el desplazamiento, la distancia, como traço 
fundamental para a literatura do próximo milênio (em que já estamos), 
o escritor argentino quer, ao fim e ao cabo, discutir o lugar do 
intelectual e do escritor, a sua responsabilidade civil, e o futuro da 
literatura e as relações entre ela e a política: “existe uma verdade da 
história e essa verdade não é direta, não é algo dado, surge da luta e do 
confronto e das relações de poder”. Requer, então, o deslocamento da 
observação direta da realidade, para reivindicar a visão indireta, 
mediada por outro, por outras imagens, para se contrapor às ficções 
oficiais, às ficções do Estado. Para Piglia, a relação entre a literatura – 
entre o romance, escritura ficcional – e o Estado é uma relação de 
tensão entre dois tipos de narração, pois o Estado também narra, 
também ele constrói ficções, também manipula certas histórias. A 
literatura, por seu turno, constrói relatos alternativos, em tensão com 
esse relato construído e difundido pelo Estado. (GOMES, 2004) 
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Talvez essa proposta sugira uma idéia de um distanciamento, que seria necessário à 

literatura, no intuito de discordar das narrações projetadas pelos poderes oficiais, os quais 

Piglia condensa na palavra “Estado”, mas que também correspondem à parte mais rica da 

iniciativa privada, bem como à grande mídia. 

Porém, o deslocamento para com os discursos poderosos não precisa ser entendido 

como um afastamento estanque, visto que ele não deixa de ter seu teor político em uma 

literatura, como parte da brasileira contemporânea, que não teme aproximar-se deles para 

problematizá-los, em um jogo tão dúbio que, inclusive, problematiza a própria condição do 

literário. 

O seguinte conto sem título, de Bonassi, que poderia ser confundido com alguma 

notícia de jornal, pode, mesmo assim, conter desvios providenciais às ficções do poder: 

 
Foram mais de sessenta tiros com modernos fuzis automáticos. Só 
vemos as fotografias da perícia e assim mesmo à distância. Mais um 
massacre bósnio no subúrbio brasileiro. Dessa vez quatro policiais. No 
instante seguinte o morro é invadido pela lei: setenta por cento das 
bocas de fumo são fechadas, centenas de prisões em flagrante. 
Preocupados com a violência, os chefes do tráfico – presos em Bangu 
I – mandam avisar que querem os assassinos (quatro pelo menos) 
entregues à polícia civil carioca. O país respira aliviado. (BONASSI, 
1996, p. 207) 

 
Apesar da semelhança com um relato jornalístico, o conto, por estar em uma coletânea 

de ficção literária (100 histórias colhidas na rua) problematiza o seu próprio efeito de 

realidade, uma vez que o espaço de escrita é outro. O título do livro em que ele se encontra,  

ao utilizar o verbo “colher”, joga de modo polêmico com a questão das fronteiras entre arte e 

realidade. Afinal, o conto acima é fato ou invenção? Ou melhor, será o jornalismo 

completamente isento de invenção e a literatura isenta de referentes? O “massacre bósnio no 

subúrbio brasileiro” que deixa o país “aliviado” não passa por interpretação e por 

parcialidades? Ou mais do que simplesmente isso, não passa por um jogo que mistura 

opiniões e valores, que são comumente recebidos como verdadeiros e corretos? 

Dessa forma, sendo o jornalismo um dos discursos pelos quais mais se tem lido o 

contemporâneo, a proposta de alguns contos de Bonassi torna-os produtivos para lê-lo, visto 

que, em sua multiplicidade de contos curtos (assim como a multiplicidade de reapropriações 

de bens e serviços por parte dos sujeitos receptores) sugere uma providencial desconfiança 

para com qualquer ponto de vista, para com qualquer narrador, inclusive aqueles que 
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“narram” a “vida real” no jornal, como se fosse possível simplesmente mostrar uma realidade 

dada, como se esta não fosse resultado das interações e intencionalidades dos “narradores”. 

No conto “Auto-retrato de repórter”, do livro São Paulo/Brasil, Bonassi acaba 

aludindo à sua transitação entre jornalismo e literatura. 

 
Nunca fui esperto, mas ingênuo de falar da verdade também não. Nem 
sou Deus. Não ganho para fazer tudo em sete dias. De fato só tenho 
poucas horas contra as rotativas que não hesitariam em me atropelar. 
Fico ligado com meu bloquinho diante das coisas que acontecem. 
Tudo tem dois lados, mas a reportagem é uma só. O dono do jornal 
quer encher os espaços ao lado dos anúncios? Ok! Quem sou eu pra 
lhe tirar o pudim da sobremesa? Me servirei dessas palavras como 
escritor, mas minha literatura não será mais que embrulho da carne 
morta dos açougues no dia seguinte. (BONASSI, 2002, p. 97) 

 
Em uma narração de mundo onde “tudo tem dois lados, mas a reportagem é uma só”, 

nada como a literatura para ironizar a presença da unilateralidade e dos jogos de poder e de 

saber na leitura da realidade. Entretanto, o próprio narrador do conto acaba assumindo que sua 

literatura “não será mais que embrulho da carne morta dos açougues no dia seguinte”, 

apontando assim, tanto para o aspecto descartável das informações nos dias atuais, quanto 

para a indiferença em relação ao fato dele servir-se “dessas palavras como escritor”. 

Indiferença esta proporcionada por certa concepção do literário enquanto um mundo à parte, 

desgarrado das relações materiais, e também por causa da facilidade em ser descartada, ao se 

misturar a este amontoado de imagens e escritos que compõem as cenas do contemporâneo. 

Ilustrando este excesso e saturação de cenas, o conto “Thriller brasileiro” vem 

carregado de referências, só que escritas apressadamente, no ritmo dos flashes que compõe 

toda leitura da sociedade atual. 

 
Submundos erguidos contra o céu azul anil em riste. Babel de barracos 
empoeirados, cheirando bens dos filhos de deputados que aspiram as 
riquezas nacionais mais duvidosas. Uma polícia que não se investiga, 
preferindo dar segurança na privada de modernas empresas. Bandidos 
de golpes do baú pra cima de miseráveis felizes por televisões a cabo 
& reboque de quem mais poder tiver. Legistas mortos de medo do 
DNA que encontram nas carnes frescas que lhe caem na bandeja de 
mármore. Jornalistas se embrulham por uma polêmica de papéis 
sociais. (BONASSI, 2002, p. 83) 

 
Denúncias feitas de modo apressado, informações sendo atropelas, culminando em 

jornalistas sedentos por polêmica, sugerem uma representação de cenas em movimento, como 
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forma de expressar a difícil captura de imagens deste tempo. E se a literatura seria 

embrulhada no conto anterior, aqui são os jornalistas que “se embrulham por uma polêmica de 

papéis sociais”, revelando assim a grande demanda por realidade que vem configurando o 

contemporâneo. 

Diante desta notável predominância da forma jornalística na expressão a realidade 

atual, faz-se importante lembrar que apesar da cidade fragmentada ser reunida pelo discurso 

midiático, que lhe dar sentido social, segundo Canclini (2011) existe um jogo de ecos, onde os 

fragmentos urbanos alimentam a mídia e vice-versa. Sob esta perspectiva, fica negada a 

existência de qualquer vetor unívoco nos processos de construção do imaginário citadino. 

Havendo, portanto, em meio a cooptações, participações de todos os sujeitos na formação da 

cena urbana. 

Nesse sentido, a literatura também pode ser entendida como um discurso que participa 

das formações dos imaginários urbanos, que, como dito, apesar de sempre estarem em 

constante formação, atualmente vêm sendo predominantemente orientados pela mídia.  E 

ainda que o literário mantenha contato com linguagens e discursos não-artísticos, ele não 

deixa de ter a potencialidade de problematizar aquilo com que dialoga, por meio dos seus 

típicos jogos de linguagem e, por que não, de discurso. 

Se, como afirma Beatriz Sarlo, “no hay ciudad sin discurso sobre la ciudad. La  

ciudad existe em los discursos tanto como em sus espacios materiales.” (SARLO, 2009, p. 

97), então a literatura, ao articular estas instâncias, participa dos jogos de poder e saber, ao 

representar de modo parcial aspectos citadinos, de acordo com intenções. Sendo justamente  

na tensão entre estas parcialidades e as configurações culturais contemporâneas que se 

encontra a ênfase que alguns escritores vêm dando à realidade mais crua das sociedades 

urbanas. 

A respeito destas circunstâncias, Beatriz Resende discute: 

 
Excesso de realidade? Apropriação da realidade que extrapola o 
âmbito literário? É inegável que o filão se mostra perigosamente 
proveitoso, já que falar da violência urbana tornou-se, 
mercadologicamente, uma boa opção. Além disso, nos vastíssimos 
espaços das periferias, seja do Rio de Janeiro, São Paulo ou Recife, 
não faltam conflitos universais ou tragédias míticas que possam render 
boas histórias. (RESENDE, 2008, p. 37) 

 
Nota-se, assim, como o universo urbano, na contemporaneidade, mostra-se rico em 

símbolos, histórias e metáforas, pelas quais se pode trilhar no intuito de entender aspectos 
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deste contexto. Portanto, as marcas culturais do tempo presente podem ser identificadas nas 

próprias representações da experiência urbana atual, as quais seguem, de modo conjugado, 

tendências mercadológicas e culturais, que entremesclam mais fortemente necessidades e 

interesses significativos para as manifestações dos valores e dos significados que atravessam a 

cidade, dentro e fora do literário, simultaneamente. 

O fato é que a interpenetração entre espaço urbano e espaço literário, na 

contemporaneidade, vem se dando com cada vez mais intensidade. Sendo agora configurada 

com peculiaridades do tempo presente, a exemplo da aqui abordada aproximação entre arte e 

experiência cotidiana, que vem sendo marca da experiência urbana na literatura recente, 

inclusive no que diz respeito às representações do espaço e do mercado, centrais nesta 

pesquisa. 

Em Confiança e medo na cidade (2009), Bauman afirma que “as cidades, nas quais 

vive atualmente mais da metade do gênero humano, são de certa maneira os depósitos onde se 

descarregam os problemas criados e não resolvidos no espaço global” (BAUMAN, 2009, p. 

78). Sendo assim, se os locais, em suas especificidades, vêm lidando com problemas de escala 

global, a cidade acaba tornando-se um palco de tensões entre homogeneização e 

heterogeneidade, que marca o contemporâneo, espacial e mercadologicamente. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que pode manifestar-se como síntese de recorrências 

de problemas globais em conflito com possibilidades locais, e vice-versa, a cidade vem sendo 

desdobrada e redobrada dentro de si mesma nas representações da ficção literária 

contemporânea. Assim, embora, em certo sentido, não se imagine as fronteiras, estas se 

multiplicam no interior dos próprios espaços urbanos, revirando a cidade pelo avesso e dando- 

lhe formatos que se proliferam na leitura de suas entranhas. 

É lendo a cidade de maneira perscrutadora que se pode ler esta contemporaneidade 

repleta de multiplicidades, ambigüidades, celebrações, precariedades, interações e 

improvisações. Assim, ao oferecer uma estranheza identificada na própria realidade urbana, 

bem como nas tensões políticas, sociais, econômicas e culturais, o texto literário tece cenas e 

vivências repletas de significados móveis, constituindo-se como uma ficção tão próxima do 

espaço urbano real, que invade a desestabilização deste, de modo também desestabilizado, ou 

ainda, redundantemente, desestabilizador. 

Diante disso, se já houve literatura e discursos que tentaram dar forma ordenada ao 

ambiente citadino, nota-se hoje como este vem sendo revirado, sacudido e fragmentada no 

momento em que interage com uma literatura contemporânea, que o persegue cena por cena. 

Assim, ao mesmo tempo em que é “realista demais”, aproximando-se demais do real e do 
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banal, a própria realidade citadina manifesta-se de modo opaco, desestabilizado e caótico, em 

uma conjunção entre texto e contexto, dentro e fora, enfim, interpenetrações de todo tipo entre 

literatura e experiência urbana. 

Nesse sentido, representar a cidade acaba sendo sempre uma tentativa de encontrar 

caminhos para lê-la. E a ficção literária, ao revirá-la pelo avesso, tem a possibilidade de 

destrinchá-la, embora nunca a deixe transparente. Surgindo, assim, representações como o 

seguinte conto de Fernando Bonassi, de 100 histórias colhidas na rua: 

 
... Pastores evangélicos, meio oficiais, ajudantes, auxiliares, serventes, 
atletas adotados, aviões, garçons, vendedores de consórcio, 
vendedores de carnê, vendedores de rifa, vendedores, pamonheiros, 
catadores, guardadores, amoladores, operários-padrão, muambeiros, 
macumbeiros, ambulantes, cobradores, oradores, faladores, boateiros, 
aborteiros, garrafeiros, office-boys, putas de meio-período, balconistas 
de período integral, pedintes, ouvintes, coveiros, bóias-frias, garçons 
de empreitada, cabos da PM, amigos de, filhos de, ladrões de toca- 
fitas, caseiros, seguranças, porteiros... (BONASSI, 1996, p. 61) 

 
Percebe-se aqui uma completa ausência de centro, ao mesmo tempo em que nenhum 

enredo é construído, sendo, no mínimo, insinuado, devido à capacidade narrativa que a cidade 

possui. É nesse sentido, radicalizado no texto acima citado, que nas últimas décadas, a 

expressão do espaço urbano vem tendo mais aguçadamente as suas problematizações 

expressas na própria forma literária, quando os enredos mais longos e as descrições mais 

detalhadas já não representam a cidade. 

Porém, no jogo de aproximação entre representação e objeto, os textos de Bonassi 

transitam pela cidade por meio de cenas, ao mesmo tempo, impactantes e corriqueiras, que  

não se materializam somente em aspectos puramente estéticos, e sim em uma conjunção entre 

um conteúdo sem distanciamento e uma forma contagiada pelo ritmo urbano mais cruamente 

real, a exemplo dos seguintes contos extraídos de 100 histórias colhidas na rua e São 

Paulo/Brasil, respectivamente: 

 
Uma hora de atraso provocou tumulto na Borges de Figueiredo. 
Quando o trem chegou, foi apredejado. A multidão furiosa abandonou 
a estação e destruiu três ônibus da Auto Viação Paulina. A Companhia 
União dos Refinadores chamou a tropa de choque da Polícia Militar – 
e uma neblina subiu no final da tarde. Não se sabe quem atirou a 
primeira pedra: vinte e oito feridos, trinta e sete presos e o maior 
prejuízo. (BONASSI, 1996, p. 141) 
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Rebelião 
Oito caras esfarrapados de um lado. Cento e vinte caras fardados de 
outro. Três, talvez quatro reféns já se vendo mortos no meio de tudo. 
Ferros mais ou menos venenosos erguidos contra o céu sem preces, 
sem pedidos. Apenas exigências. Um helicóptero pr‟algum lugar. A 
maioria com medo. Sanduíches e escopetas numa sacola transparente. 
Alguns nem aí & querendo mais. Quem não sabe o que pode  
acontecer se protege. Quem sabe nem aparece. Psicólogo é piada. 
Negociação é brincadeira. Ninguém se entende. De uma hora pra 
outra, soltam os cachorros inocentes. (BONASSI, 2002, p. 79) 

 
No ritmo de um noticiário, os contos acima expõem situações ao mesmo tempo 

extremas e cotidianas de enfrentamento entre os citadinos. Seja um atraso de trem ou um 

seqüestro, nos textos de Bonassi, a tragédia é sempre eminente, além de relatada com seu 

típico tom de ironia. 

Portanto, a sucessão veloz de cenas e a focalização em situações-limite da cidade 

acabam sendo marcantes nesta representativa produção literária, que são os contos de  

Bonassi, no que diz respeito a conjugar forma literária e contexto de modo tão entrelaçada. 

Assim, a experiência urbana na literatura contemporânea, ou em parte dela, da qual 

Fernando Bonassi pode ser incluído, é captada por meio de aspectos trágicos da cidade, 

denotando sintomas das configurações culturais contemporâneas, que alcançam as variadas 

instâncias da vida humana, dentro e fora do texto, sobretudo as suas abrangentes e 

fundamentais relações com o espaço e o tempo. 

Beatriz Resende explica que: 

 
Na força deste cotidiano urbano onde o espaço toma novas formas no 
diálogo do cotidiano local de perdas e danos com o universo global da 
economia, também a presentificação se faz um sentimento dominante 
e o aqui e agora se modifica pelas novas relações de espaços 
encurtados e de tragicidade do tempo. A cidade – real ou imaginária – 
torna-se, então, o lócus de conflitos absolutamente privados, mas que 
são também os conflitos públicos que invadem a vida e o 
comportamento individuais, ameaçam o presente e afastam o futuro, 
que passa a parecer impossível. (RESENDE. 2008, p. 33) 

 
Como se pode ver, a presentificação identificada por Beatriz Resende acaba sendo 

marca da própria cidade, “real ou imaginária”, onde, ao mesmo tempo em que se dão tensões 

entre passado e presente, o futuro adquire a aparência de impossível, diante de um presente 

em constante conflito consigo mesmo. Fenômeno que desafia qualquer apreensão total desta 

cidade cada vez mais atomizada. 
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Assim, o universo citadino, que já foi lugar onde o futuro era prometido, hoje se 

tornou espaço de desestabilidades múltiplas, mescladas a perspectivas precárias. Ele é 

formado por metrópoles atravessadas pela exclusão, violência, medo, abandono, enfim, uma 

crise generalizada, que se replica por fragmentos da cidade e da urbanização, que a transcende 

espacialmente, mas a condensa temporalmente, intensificando seu aspecto caótico. 

Em decorrência disso, pode-se falar de uma desmedida da cidade, uma dispersão 

difícil de mensurar, ou mesmo, de captar com o olhar. Nesse sentido, se a paisagem é 

construída em sua interação com o olhar, o desafio fica expresso nas próprias narrativas 

urbanas, literárias ou não, visto que nenhuma paisagem se firma, às vezes por causa de 

contrastes, outras vezes por conta de mesclas, ou ainda, devido a uma contraditória ausência 

de coesão que dá forma à cidade sem formas. 

Assim, sem a possibilidade de reprodução de uma realidade caótica, a literatura, ou 

parte dela, vem manifestando cenários anônimos, habitados por personagens também 

anônimos, construindo alegorias que definitivamente participam deste quadro cultural 

contemporâneo, todo ele difícil de ser apreendido, e por vezes, nomeado, como sempre ocorre 

em tempos de crises. Portanto, não sendo mais “lugar”, escreve-se a cidade escrevendo sobre 

homens que vivem empilhados nas cidades, por meio de histórias que atravessam a cidade 

“real ou imaginária”. 

Nesse sentido, uma experiência urbana culturalmente problemática acaba suscitando 

uma nova experiência no modo de narrar. Como pôde ser percebido até aqui, os textos de 

Bonassi constroem cenários como flashes curtos, na busca por expressão que dê sentido à 

cidade que se propõe representar. Assim, percorre-a de um conto para o outro sem parar e sem 

encontrá-la satisfatoriamente, visto que ela sempre escapa. Daí a sua escrita poder, em alguma 

instância, ser considerada um questionamento sobre a possibilidade de escrita, ou no mínimo, 

as possibilidades de ler a cidade nesses tempos. 

Assim, diante da referida dispersão urbana, parece não caber mais tentativas de  

leituras totalizantes. Na verdade, o que se encontra na literatura recente, aqui representada por 

Bonassi, são seleções de fragmentos urbanos, cidades dentro das cidades, cidades contínuas, 

cidades simbólicas, enfim, discursos de cidade, que se multiplicam na multiplicidade de 

textos literários. Daí a necessidade de seleção de um olhar, o bonassiano, para entender a 

representação de cidade na ficção literária contemporânea ou, pelo menos, aspectos dela e 

seus desafios. 

Nesse sentido, como a cidade não é dada nem unívoca, para lê-la cabe a opção por um 

método. Daí a delimitação de eixos paradigmáticos (mercado e espaço), que como foi visto 
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até aqui marcam especificidades do urbano nos tempos atuais, e de um  objeto 

representacional (contos de Bonassi), que se acredita ser representativo para o estudo da 

ficção contemporânea mais diretamente envolvida com as problemáticas urbanas. Assim, se 

as interpenetrações entre literatura e cidade, espaço e movimentação, representação e objeto, e 

ficção e realidade marcam a literatura contemporânea, pergunta-se como isso se dá, 

selecionando um corpus representativo para a questão. 

Dessa forma, considerando que cada criação literária de cada momento histórico tem 

uma cidade a oferecer ao reorganizar o imaginário (difuso) a sua disposição, e a partir do 

entendimento da literatura como produção de um sujeito, e como sujeita a tensões que 

constituem a sociedade e a cultura, optou-se pela expressão “realização de cidade” para 

discutir a cidade que subjaz da multiplicidade de contos curtos de Bonassi. Contos estes, por 

sua vez, escritos sob as condições, até aqui discutidas, da experiência urbana e das 

configurações culturais contemporâneas, as quais desafiam e, por que não, fomentam as 

potencialidades que a ficção literária possui enquanto participante e realizadora dos 

imaginários urbanos. 
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3. A REALIZAÇÃO DE CIDADE 
 
 

A ficção literária tem sempre como parâmetro a realidade com a qual se relaciona. No 

entanto, aquela não se trata de uma mera replicação desta, e nem por ela é determinada, visto 

que sempre é construção, elaboração, realização. 

É certo que, sob uma perspectiva simplória, as relações que ambas mantêm entre si 

podem até ser entendidas como de uma excludência total de uma para com a outra. Porém, 

não se pode entender o fictício apenas como aquilo que está fora do real, ou como uma 

realidade em si mesma, pois, na verdade, tanto a realidade quanto a ficção existem nas 

relações de interpenetração que mantêm uma com a outra. 

Partindo do próprio conceito filosófico de verossimilhança, que é a propriedade da arte 

poética de dar forma, não àquilo que é, mas àquilo que poderia ser, a ficção pode ser vista em 

diálogo direto com a realidade, a qual sempre está por se fazer, repleta de conjecturas, 

hipóteses e conflitos discursivos sem fim. 

Além disso, entendendo o literário como produção cultural, pode-se reconhecer a 

existência de diálogos constantes entre as ficções literárias e as outras manifestações culturais, 

não só as artísticas, como tudo o que produz (e é produzido por) significados e valores dentro 

da sociedade. Isso porque, tudo sendo cultural nas relações humanas, apesar das hierarquias 

valorativas e de poder, toda construção e produção do homem pode ser considerada 

participante da realidade, ou das realidades, que o circunda. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que se pode falar em desrealização da realidade 

para definir toda ficção, é possível reconhecer nela o processo tanto de realização de um 

sujeito, o escritor, quanto de manifestação da obra como sujeito, ou seja, como ator do mundo 

real. Portanto, ao invés de falar apenas em desrealização do real, como sendo propriedade de 

toda ficção, fala-se aqui em realização, uma vez que ela é, na verdade, uma construção que, 

além de criar outra realidade, participa das realidades humanas em constante formação. 

Para Wolfgang Iser (1996), ao invés desta discussão ser reduzida a uma simples 

oposição entre o fictício e o real, é preciso trazer para a questão o imaginário, ou seja, aquilo 

que é difuso tanto em questões subjetivas quanto coletivas, e que perpassa tanto pela ficção 

quanto pela realidade, ou melhor, perpassa pelos entrecruzamentos entre ambas as instâncias. 

Difuso porque constitui conhecimentos tácitos, mais ou menos compartilhados, ou ainda, 

idéias sobre os significados e valores que circundam a vida cotidiana, em seus diversos 

tempos e espaços. 
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A importância do imaginário para a discussão seria a do reconhecimento de mesclas 

entre crenças, invenções e fatos na construção dos indivíduos e dos grupos. Sob esta 

perspectiva, o real pode ser entendido de modo mais completo, sem a pretensão de um 

conhecimento unívoco, eterno e imutável que cerque todos os seus aspectos. A partir dela, é 

possível problematizar a construção da realidade, ou melhor, a constituição das vivências e 

experiências humanas, em seus processos históricos e jogos discursivos de poder e de 

verdade. 

Nesse sentido, realidade e imaginário não se dissociam, ao contrário, são 

complementares entre si, visto que, no que tange as relações humanas, os limites entre o 

concreto e o abstrato quase sempre são porosos. Além disso, ambos estão em constante 

formação, alternando entre fixidez e relativização, dentro do processo dialético entre tradição 

e ruptura, que marcam suas naturezas. Assim, a construção dos imaginários (de um modo de 

ser, viver e conviver) está diretamente ligada aos sentidos que são atribuídos à realidade, e 

esta, por sua vez, nunca unívoca ou imutável, impulsiona readaptações, ou até 

ressignificações, das imagens com que interage. 

Por manifestar-se sob a forma de conhecimento tácito, o imaginário só pode ser 

referido de maneira vaga ou abstrata, daí Iser afirmar seu caráter difuso. Contudo, não se pode 

deixar de entender que os seus efeitos são bastante concretos e materiais, pois se trata de 

horizontes imaginativos, os quais significam e justificam práticas e ritos, que dão formas e 

sentidos à vida dos homens. Fenômeno este, presente, por exemplo, na constituição das idéias 

de povo, de nação, ou mesmo de urbano, que é o foco deste trabalho. 

A própria cidade é ao mesmo tempo imaginada, vivida, inventada e sentida. 

Conhecimentos subentendidos percorrem as múltiplas idéias que se tem dela. Na verdade, tais 

conhecimentos são discursos que acabam se materializando em diversas instâncias 

enunciativas e integrantes do universo urbano, como os grupos, o indivíduo, os bairros, o 

centro, a periferia, a mídia, o mercado, a arte, enfim, toda a múltipla cultura que o constitui. 

Nesse sentido, os citadinos possuem imagens internalizadas dos significados e valores de um 

cotidiano que constroem constantemente, enquanto realizam este seu ambiente múltiplo, 

reunido sob o nome “cidade”. 

O certo é que não existe uma sobredeterminação entre o real e o imaginário, mas 

alimentações mútuas, que seguem a lógica das configurações culturais de cada época ou local. 

Entendendo a cidade como imagem predominantemente associada às formações culturais 

contemporâneas, por meio dela acaba sendo possível investigar como as relações entre o real 
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e o imaginário se realizam na ficção literária, a fim de entender de que modo aspectos 

culturais deste tempo vêm se manifestando na literatura. 

Se, como foi dito, a ficção não imita mecanicamente a realidade, seus mecanismos de 

formação acabam se dando na própria interseção entre o real e o imaginário, referindo-se 

indiretamente ao primeiro, transgredindo-o, desrealizando-o, e dando forma ao segundo, 

materializando-o, realizando-o. Fenômeno que resulta em construções estéticas enunciadoras 

de versões, peculiarmente, alternativas às realidades instituídas, subvertendo ou não discursos 

oficiais, por meio de utilizações criativas e/ou críticas do imaginário que circunda produção, 

mensagem e recepção de cada contexto cultural. 

Como diria Iser, no fictício dá-se a realização de um imaginário, que perde seu caráter 

difuso, concretizando-se no texto, sob formas distintas. Daí, ele afirmar que “na conversão da 

realidade da vida real repetida em signo doutra coisa, a transgressão de limites manifesta-se 

como uma forma de irrealização; na conversão do imaginário, que perde seu caráter difuso em 

favor de uma determinação, sucede uma realização do imaginário” (ISER, 1996, p.13). A 

ficção, nesse sentido, concretiza em sua elaboração as convenções subjetivas e coletivas, 

dando-lhes formas específicas, por meio de articulações entre signos, como seleções, 

combinações e reordenações, que se materializam de maneira particular em cada obra 

ficcional. 

Portanto, percebe-se que, ao problematizar a dicotomia fácil entre ficção e realidade, 

Iser conecta o fictício, o real e o imaginário, formando uma tríade de categorias que se dão de 

modo relacional. Desse modo, ele explica que: 

 
O fictício então se qualifica como uma específica forma de “objeto 
transicional” que se move entre o real e o imaginário, com a finalidade 
de provocar sua mútua complementaridade. Enquanto „objeto 
transicional‟, o fictício seria um fato, porquanto por intermédio dele se 
realizam contínuos processos de troca, ainda que em si mesmo seja ele 
um nada, pois existe apenas por estes processos de comutação (ISER, 
1996, p. 32). 

 
Portanto, a ficção não é necessariamente restrita à invenção, pois, como tudo, só existe 

de modo relacional. E ainda, como tudo, em si mesma é “um nada”. Assim, ao mover-se entre 

o real e o imaginário, ela é realizada por meio de uma conjugação que se dá de maneira 

distinta em cada obra específica, de determinada época e local. 

Entendendo que as configurações culturais sempre se manifestam na ficção literária, 

por esta ser sujeito participante das tensões entre o real e o imaginário de cada tempo, pode-se 
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afirmar que na contemporaneidade esses “processos de comutação” se dão sob forma de uma 

quase fusão, a qual vem se materializando recorrentemente nos processos de interação entre 

literatura e cidade, e que pode ser entendida como sintoma dos tempos recentes, como foi 

discutido no capítulo anterior. 

Sabe-se que, predominantemente, o universo urbano compõe o real e o imaginário do 

contemporâneo, pois é, sobretudo, nas grandes cidades que, quase intuitivamente, ou melhor, 

tacitamente, as vivências humanas marcadamente contextuais vêm sendo imaginadas e 

experimentadas de modo mais ou menos compartilhado. Assim, a cidade, que se configura 

como um objeto atravessado pelo real, imaginário e fictício, torna-se providencial para o 

entendimento das formas de interações culturais contemporâneas. 

Renato Cordeiro Gomes explica que: 

 
Considerando que a cidade é o lugar em que o fato e a imaginação 
teriam de se fundir, aceitando, por outro lado, o fragmentário, o 
descontínuo, e contemplando as diferenças, os discursos 
contemporâneos cenarizam e grafam a cidade, com sua polifonia, sua 
mistura de estilos, sua multiplicidade de signos, na busca de decifrar o 
urbano que se situa no limite extremo e poroso entre realidade e ficção 
(GOMES, 1997). 

 
Portanto, a interpenetração entre fato e imaginação, que sempre atravessou as cidades, 

historicamente, hoje é manifestada pelo fragmentário, pelo descontínuo e pelas diferenças. 

Características estas que são predominantes nas cenas urbanas contemporâneas, as quais, ao 

serem entrecruzadas pela realidade e pela ficção adquirem efeitos ainda mais intensificados. 

Desse modo, se a cidade capitalista pode ser apreendida tacitamente, por pertencer ao 

imaginário das sociedades ocidentais dos últimos séculos, sua realização na literatura recente, 

ao mesmo tempo em que manifesta recorrências históricas dos efeitos disso, vem se dando de 

forma especificamente correspondente às configurações culturais de agora. Ou seja, as 

focalizações de boa parte da ficção literária em questões das quais subjazem temáticas como 

identidade, globalização, mercado, ou as problemáticas da subjetividade pós-moderna, são 

manifestações de realizações culturais atravessadas, simultaneamente, por sensações gerais de 

pertencer a este tempo repleto de tempos, convivências em espaços mesclados por lugares e 

não-lugares, além de aproximações cruas entre o fictício e o real nos processos de 

materialização dos imaginários diluídos nas vivências humanas. Sendo tudo isso condensado, 

de modo predominante, na cidade. 

Dessa forma, mesmo diante das típicas conturbações do urbano, a leitura de cidade 

apresenta fios condutores resultantes de diversos discursos, entre oficias e não-oficiais, que 
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participam da sua construção, e que estão situados na interseção entre o real e o imaginário de 

cada contexto. Assim, o fictício, ao realizar versões de cidade por meio dos modos de 

utilização das imagens que formam a contemporaneidade, manifesta-se como sujeito, que 

contém implicitamente idéias e práticas desta cidade, seja como escritor, seja como leitor. 

Cabe ressaltar, no entanto, que todo sujeito, mesmo não sendo determinado, é 

condicionado por cada contexto. Assim, no processo literário de realização de cidade, existem 

marcas tanto dos enunciadores, quanto da própria força simbólica do universo urbano de cada 

momento histórico, evidenciada quando manifestada em conjunção com os sintomas culturais 

que atravessam o dentro e o fora dos textos, e que não estão sob completo domínio do 

realizador. Isso porque a palavra “interação” expressa mais adequadamente do que a palavra 

“domínio” as relações entre sujeito e objeto. 

Nesse sentido, Gomes explica que: 

 
O sujeito [que enuncia] (re)constrói a cidade enquanto texto e se 
inscreve nele, engendrando, em meio a este amontoado de signos da 
superfície da folha-pergaminho, um traçado de uma possível 
legibilidade. Sabe, no entanto, estar fadada ao fracasso qualquer 
tentativa de apuração da totalidade. Sabe que decifrar/ler esta cidade é 
cifrá-la novamente, é reconstruí-la com cacos, fragmentos, rasuras, 
vazios, jamais restaurando-a na íntegra. Oferece um novo texto cuja 
imagem é necessariamente fraturada, descontínua. Escrever esta 
cidade é inscrevê-la novamente no livro de registro; é superpô-la a 
outras cidades sígnicas cujo desenho é, desde a origem, indecifrável. 
(GOMES, 1994, p. 38) 

 
Portanto, a expressão da cidade pelo sujeito enunciador, além de revelar parcialidades 

e intencionalidades deste, trata-se sempre de uma tentativa de leitura que logo se mistura ao 

amontoado ilegível de textos que compõe o universo urbano. E é justamente, a partir disso, 

que se pode afirmar que a realização de cidade, na verdade, consiste em uma constante tensão 

entre o fazer a cidade e o ser feito por ela. 

Nesse sentido, diante das aqui discutidas aproximações entre ficção e realidade, na 

cultura contemporânea, a cidade realizada no texto literário, e o texto urbano manifestado nas 

tentativas de decifrá-la, apresentam-se de forma fragmentada e descontínua. Nunca se 

alcançando uma totalidade, difícil de ser imaginada, por conta da própria multiplicidade que 

caracteriza o tecido urbano, e que vem sendo aguçada nesses tempos de maiores tensões entre 

o local e o global, heterogeneidades e homogeneidades. 

Desse modo, a realização de cidade não se dá no vazio, ao contrário, é desafiada por 

dificuldades tanto conseqüentes da imersão dos realizadores nos espaços labirínticos dos 
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imaginários e das realidades urbanas, quanto pela própria configuração urbana, constituída 

pelo conflito entre ordenações e imprevisibilidades, que não deixa de manifestar-se nas 

tentativas da literatura expressá-la. Ou seja, a abertura de caminho para uma possível 

legibilidade da cidade acaba se dando de forma articulada à cidade que habita o ideário e as 

vivências de cada escritor, inclusive porque toda leitura que dela é feita não está isenta de 

embater-se com as tensões múltiplas que compõem as cenas citadinas, reais, imaginárias e 

ficcionais. 

Assim, nas tentativas de escrever a cidade, que também é uma tentativa de lê-la, é 

improvável, tanto que sejam feitas cópias mecânicas da realidade, que não tem nada de 

estática, quanto que ela seja plenamente escrita apenas pelas mãos ou pelos olhos do 

realizador, sem desafios e alimentações do objeto escrito ou focalizado, o qual possui 

realidades, imaginários e ficções em constante tensão discursiva, seja diacrônica ou 

sincronicamente. Nesse sentido, acaba sendo mais provável identificar processos de 

comutação do que de imitação entre ficção, realidade e imaginário, na forma literária, a qual 

também pertence aos jogos discursivos que lutam pela expressam do mundo. 

Gomes afirma que “recolher e anotar não significa necessariamente reproduzir, ser  

fiel, pois há o ajuste a uma nova ordem, que já é escrever, interferir.” (GOMES, 1994, p. 143). 

Ou seja, ainda que na realização de cidade subentendam-se recolhimentos e anotações do fora 

do texto, ela resulta em uma reorganização dos entrecruzamentos entre o real e o imaginário, 

que se materializam no fictício. Materialização esta que já é um sujeito, ou como diz Gomes, 

uma interferência oriunda do próprio processo de escrita, que na verdade já é uma expressão 

cultural. 

Como resultado dos processos de comutações na realização de cidade, nota-se que 

“sua leitura se dá por aproximações, tentativas, rascunhos. A cidade construída pelo discurso 

possibilita visões diversas, leituras e interpretações que dependem do leitor” (GOMES, 1994, 

p. 24). Desse modo, imerso em jogos discursivos, o universo urbano é, desde sempre, exposto 

a leituras múltiplas, que vão dando forma à cidade, por meio de fios condutores oriundos das 

versões mais verossímeis, sentidas e vivenciadas, atravessadas pela tríade de Iser. 

Nesse sentido, a literatura pode ser, metaforicamente, entendida como um transeunte, 

que, mais do que observa, discursa sobre a cidade por onde passa, ou melhor, com a qual 

interage. Contudo, por se tratar de fios condutores, e não de um fio condutor único, o urbano 

não deixa de ser um espaço labiríntico, sobretudo diante das configurações culturais 

contemporâneas, que também se desenrolam no tecido urbano. 

Assim, Michel de Certeau explica que: 
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Caminhar é ter falta de um lugar. É o processo indefinido de estar 
ausente e à procura de um próprio. A errância, multiplicada e reunida 
pela cidade, faz dela uma imensa experiência social da privação de 
lugar – uma experiência, é verdade, esfarelada em deportações 
inumeráveis e ínfimas (deslocamentos e caminhadas), compensada 
pelas relações e os cruzamentos desses êxodos que se entrelaçam, 
criando um tecido urbano, e posta sob o signo do que deveria ser, 
enfim, o lugar, mas é apenas um nome, a Cidade (DE CERTEAU, 
2008, p. 183). 

 
Portanto, a cidade vem sendo configurada, culturalmente, por transitoriedades, que a 

afastam da idéia antropológica de lugar, condensando-a, no máximo, sob um signo, um nome, 

que é a Cidade. Esta, por sua vez, trata-se da cidade subjacente do imaginário, a cidade tácita, 

por assim dizer. E se antes a identidade de algum grupo humano poderia ser ritualizada de 

modo mais ou menos harmônico, a identidade urbana, na contemporaneidade, acaba sendo 

tensionada por uma forte tendência à desidentificação, resultante das constantes tensões entre 

lugar e não-lugar, no sentido de Marc Augé (2007). 

Nesse sentido, a literatura que se arrisca a participar desta cidade, agarra-se a fios 

condutores alternativos a outros diversos caminhos pelos quais se poderiam trilhar por seus 

labirintos de signos e significações. Assim, imerso nesta amálgama, o texto literário consegue 

expressar na sua própria forma, não apenas suas intenções, como também os desafios que 

encontra ao percorrer o universo urbano, ou seja, as tensões dialéticas entre sujeito e objeto, 

ou ainda, texto e contexto. 

Desse modo, ao mesmo tempo em que a cidade manifesta o contexto em que está 

inserida, podendo-se, inclusive serem identificadas marcas estilísticas das formas de 

representar as suas realidades, historicamente, no sentido de Auerbach (2007) acerca da 

literatura ocidental, sua representação nas ficções literárias resultam também das preferências 

ideológicas de cada escritor, além das relações que estes mantêm com os elementos do campo 

cultural que o cerca (BOURDIEU, 1996). 

Na verdade, o texto literário mantém relações com os múltiplos textos culturais que 

percorrem a cidade. Nesta condição, tratando-se de suas configurações contemporâneas, pode- 

se descrevê-la por meio de fios condutores, que, ainda que não sejam totalizantes, podem ser 

considerados recorrentes, além de decorrentes de sintomas específicos das formas pelas quais 

a cultura do mercado vem se comportando no seu entrelaçamento com a cultura urbana. 

Assim, perante os múltiplos aspectos pelos quais a cidade poderia ser abordada, muitos 
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escritores vêm evidenciando características que se apresentam sob a forma de urgência, tanto 

no sentido de tratar-se de demandas históricas, quanto do próprio modo de tratá-las. 

Daí, diante da amálgama urbana, Beatriz Sarlo lembrar o seguinte: “Mas existe a 

cidade, dividida de maneira material e simbólica; existe o traçado de suas ruas, e a liberdade 

de seus itinerários, que têm limites impostos pelo cenário social” (SARLO, 2005, p. 220). É 

essa cidade, no sentido da teórica argentina, que resulta de e em precariedades oriundas da 

forma pela qual a sociedade vem sendo entregue aos cuidados da lógica do mercado, ao 

mesmo tempo em que vem sendo desamparada pelo Estado. E é justamente com estes limites 

que alguns escritores permitem-se esbarrar, no processo de interação dos seus textos com o 

universo urbano. 

Portanto, falar da cidade sob a forma de engajamento, do qual se pode obter lucro 

material e/ou simbólico, acaba sendo um dos modos, dentre outros, de interação entre 

realizador e as culturas capitalista e urbana. Interação esta, cabe sempre lembrar, atravessada 

por imaginários e realidades que também são enunciadas por outras manifestações culturais, 

como as midiáticas e as mercadológicas, as quais se desenrolam nos espaços urbanos repletos 

de usuários, que os constroem constantemente. 

A partir desta configuração, fica evidente que a realização de cidade, mais do que fruto 

de técnicas narrativas e intencionais, na verdade, se dá nos próprios atritos com que se depara 

ao dialogar com um universo urbano complexo, performático e constituído por acordos e 

conflitos discursos sem fim. 

Gomes explica que: 

 
A cidade escrita é, então, resultado da leitura, construção do sujeito 
que a lê, enquanto espaço físico e mito cultural, pensando-a como 
condensação simbólica e material e cenário de mudança, em busca de 
significação. Escrever, portanto, a cidade é também lê-la, mesmo que 
ela se mostre ilegível à primeira vista; é engendrar uma forma para 
essa realidade sempre móvel. Mapear seus sentidos múltiplos e suas 
múltiplas vozes e grafias é uma operação poética que procura 
apreender a escrita da cidade e a cidade como escrita, num jogo aberto 
à complexidade (GOMES, 1997). 

 
Desse modo, a cidade escrita resulta da conjugação entre a leitura do sujeito e 

configurações culturais de sua realidade. Aliás, tal entrelaçamento é o que acabando 

oferecendo formas possíveis ao universo urbano. Assim, diante da complexidade citadina e 

dos atordoamentos contemporâneos, cada versão, ou melhor, cada realização acaba dando 

sentido à leitura e à escrita da cidade, que nunca se conclui, representando muito mais os 
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processos de busca e reflexão acerca de suas possibilidades do que desfechos propriamente 

ditos. 

Ainda que, nas caminhadas pela cidade, repletas de transitoriedades, cada obra ou 

autor específico atribua certos significados e valores ao ambiente que intenta e tenta 

representar, tais atribuições vêm sempre articuladas a recorrências contextuais, as quais na 

verdade são sintomas culturais, que atravessam a cidade real, imaginária e fictícia. Portanto, 

os espaços e os mitos que constituem o universo urbano só se realizam no texto ficcional por 

meio de comutações e interpenetrações entre estas três instâncias, as quais, quando 

conjugadas, dão a ver a amálgama de teias que formam o tecido da cidade constituído por fios 

condutores, nos quais as leituras e as escritas seguem, constroem e reconstroem, simultânea e 

constantemente. 

Sob os paradigmas de análise focados neste trabalho, a saber, mercado e espaço, 

podem ser identificados traços de um universo urbano marcado por novas formas de 

representar e realizar as produções culturais, ou melhor, as participações humanas na 

sociedade, individual e coletivamente. Nesse sentido, o texto literário que focaliza o universo 

citadino e suscita ser lido por meio destes dois paradigmas, acaba manifestando suas 

problematizações, nem apenas fora nem apenas dentro do texto, mas em sua própria forma de 

participar discursiva e esteticamente das realidades com que se relaciona. 

Tal literatura, no processo de realizar a cidade, enfrenta as condições disponíveis, 

suscitadas pelas configurações espaciais e mercadológicas do universo urbano. Como por 

exemplo, a solidão da leitura moderna, na cidade atomizada, o texto cru, curto e veloz, em um 

cotidiano similar, a multiplicidade de escritores, na cidade heterogênea, ou ainda, toda uma 

cultura urbana, que possui tensões entre lugares e não-lugares, real e imaginariamente. 

Marc Augé afirma que “haverá, portanto, espaço amanhã, talvez já haja espaço hoje, 

apesar da aparente contradição dos termos, para uma etnologia da solidão” (AUGÉ, 2007, 

110). Assim, como conseqüência das transfigurações do tempo (excesso de informações e 

instantaneidades), do espaço (concentrações e migrações) e do sujeito (individualismo), no 

que ele chama de supermodernidade, uma nova realidade cultural se apresenta, tendo seus 

sintomas desenrolados tanto na cidade quanto na literatura que dela participa. 

Se, “assim como os lugares antropológicos criam um social orgânico, os não-lugares 

criam tensão solitária” (AUGÉ, 2007, p. 87), a ficção literária que percorre os  espaços 

urbanos traça caminhos, ao mesmo tempo, abertos por ela e disponíveis no imaginário. A 

partir disso, torna-se possível a leitura de textos literários voltados para o universo urbano por 

meio das seleções de paradigmas que marcam culturalmente o fictício, o real e o imaginário 
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de cada momento histórico. Assim, as transfigurações oriundas da proliferação de não-lugares 

pelas vivências urbanas contemporâneas, a exemplo da “tensão solitária” apontada por Augé, 

podem ser caminhos para uma possível leitura das cidades realizadas sob estas condições, que 

articulam, dentro e fora da literatura, problemáticas espaciais e mercadológicas, 

simultaneamente. 

Nesse sentido, da mesma forma que o escritor elege seus percursos, o crítico, em sua 

metodologia, opta por aspectos e discursos que considera relevantes, quando se propõe a 

realizar a leitura da leitura do escritor. Assim, apesar da individualização e relativização da 

cidade lida e escrita, é na relação entre os vários textos e as múltiplas direções, que a cidade 

vai adquirindo sentido, por meio de significados e valores em constante tensão, que a faz 

sempre estar em constante formação. 

Portanto, toda leitura ou escrita que a realiza, ao mesmo tempo em que abre caminhos 

paradigmáticos, não deixa de manter relações com as outras múltiplas formas de leitura do 

urbano. Afinal, o grande desafio do realizador é percorrer a amálgama dos tecidos urbanos, 

equilibrando-se entre o seu fio condutor e toda uma teia labiríntica, que às vezes dialoga com 

ele, outras ignora, e ainda, por vezes a repele, em um jogo de poder composto por hierarquias, 

é verdade, mas onde todos, em maior ou menor grau, podem ser, e são, sujeitos. 

Nesse sentido, a ficção literária, entendida como sujeito, percorre os espaços urbanos, 

hoje tensionados à indistinção, tentando significá-los, ou simplesmente problematizá-los. Isso 

porque, sob a perspectiva da teoria dos não-lugares, “o citadino, homem à deriva – está na 

cidade como em labirinto, não pode sair dela sem cair em outra, idêntica ainda que seja 

distinta” (GOMES, 1994, p. 64). Assim, o texto literário que flana pela cidade, depara-se 

agora com espaços urbanos repletos de mesclas entre lugares e não-lugares, que proporcionam 

a construção processual de um imaginário citadino recorrente, em escala global, o qual é 

também repleto, obviamente, de conseqüências humanas. 

Sendo a tríade de Iser, instâncias performáticas e móveis, o objeto de uma pesquisa 

como esta, a qual está interessada em entender o desenrolar de configurações culturais na 

expressão do mundo urbano, acaba sendo, mais do que alguma suposta paisagem urbana, uma 

vez que se trata, na verdade, do próprio ato de olhá-la, ou melhor, de lê-la. Daí, a cidade aqui 

não ser entendida como objeto a ser definido, e sim como sujeito, que em conjunção com a 

literatura que o representa, resulta em sua realização. Ou seja, percebendo a constante 

comutação entre cidade e literatura, em suas condições alternadas, e ao mesmo tempo 

articuladas, de serem sujeito e objeto, focaliza-se aqui, nem somente uma nem apenas outra, 

muito menos algum suposto reflexo que resultaria ao dispô-las uma em frente à outra, e sim as 
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suas relações, interseções e interpenetrações, que se dão no ato de olhar, ler, escrever, 

participar, enfim, realizar a cidade, por meio da, desde o início, referida tríade de Iser. 

E é assim que, seguindo a linha de Michel de Certeau acerca da participação efetiva do 

sujeito na formatação da cidade, serão acompanhadas e analisadas aqui, as caminhadas dos 

contos de Fernando Bonassi pelos não-lugares, no sentido de Augé. Caminhadas estas que, 

por sua vez, acabam sendo delimitadas por alguns aspectos específicos da 

contemporaneidade, possíveis de serem deslumbrados sob a perspectiva paradigmática do 

mercado e do espaço, a exemplo dos limites impostos pelo cenário social, apontados por 

Sarlo, além do entendimento, discutido por Canclini, das práticas mercadológicas como 

ritualização cultural, e das mesclas e fragmentações como características constitutivas dos 

espaços urbanos. 

Desse modo, será analisado o processo de realização de cidade, na ficção literária de 

Fernando Bonassi, por meio de seleções de paradigmas e teorias que compõem os imaginários 

urbanos contemporâneos, e dos aspectos que marcam as relações entre literatura (ficção) e 

cidade (realidade) nas configurações culturais contemporâneas. Assim, por meio da análise 

que se segue, será visto como a experiência urbana capitalista, que resultou na cidade 

configurada pelo mercado, interage com o espaço literário configurado por processos 

contextuais que atravessam, culturalmente, o real, o imaginário e o fictício da 

contemporaneidade. E isso será discutido, mais especificamente, sob a perspectiva da 

realização de cidade manifestada nos contos de Bonassi, tanto os citados até aqui, em 

articulação com as discussões teóricas, quanto os analisados daqui em diante, sempre na 

mesma articulação. Afinal, todas as produções culturais, seja teórica, literária ou concreta são 

indissociáveis entre si. 

 
 

3.1. A realização de cidade, em Fernando Bonassi 
 
 

No intuito de analisar a realização de cidade na ficção literária de Fernando Bonassi, 

foram selecionados os três livros de contos, 100 histórias colhidas na rua, São Paulo/Brasil e 

Passaporte, que trazem de modo mais evidente, já nos títulos, diálogos com os espaços 

urbanos. Assim, apesar de não deixar de considerar o conjunto de sua diversificada obra, esta 

análise se utilizará de textos que melhor dialoguem com as discussões feitas até aqui. 
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Tal seleção é assim feita, não no intuito de isolar alguns contos do restante da obra do 

autor, mas como forma de entender de que maneira seus jogos mais diretos de interação entre 

cidade e espaço literário se relacionam com as configurações culturais deste tempo, das quais 

seu conjunto de produções, mesmo a parte que não tem a cidade como referência, não deixa 

de participar. 

Além disso, nem mesmo a totalidade dos contos aqui utilizados trata diretamente de 

cidade em sentido estrito. Na verdade, o corpus, como conjunto, por vezes penetra, mas por 

outras apenas tangencia os espaços urbanos, formando um quadro bastante representativo e 

amplo de um modo específico de ver o mundo e o tempo, e consequentemente, a cidade que a 

eles pertence, e que os metaforiza. 

De início, percebe-se que duas características percorrem os três livros de modo 

marcante e indistinto, a saber, a fragmentação da narrativa e a focalização em aspectos 

sórdidos das vivências humanas. Na verdade, ambas se conjugam sob a forma de mal-estar, 

tanto da apresentação do texto, quanto da realidade, nele, representada. E são justamente estas 

características mais evidentes que acabam sendo providenciais pontos de partida para que a 

realização de cidade, em Fernando Bonassi, seja lida sob os paradigmas do mercado e do 

espaço, os quais, por sua vez, encontram-se diluídos nas análises dos contos aqui focalizados. 

Sobre a fragmentação nas leituras de cidade, Renato Cordeiro Gomes faz a seguinte 

analogia: “O narrador reativa o estoque de imagens urbanas, através do zapping (como se 

estivesse operando um controle remoto, com o qual é possível selecionar sucessivos 

fragmentos de diversos canais de televisão), e produz, se não for forçada a expressão, cidades 

digitais” (GOMES, 1997). Tal comparação procede na mesma medida em que se entende o 

mecanismo das interpenetrações entre literatura e cidade, articuladas pelas configurações 

culturais de cada tempo. 

Nesse sentido, a literatura não fragmenta uma realidade urbana supostamente 

totalizante, e sim reordena a cidade já fragmentada. Ou seja, as formas entrecortadas pelas 

quais as narrativas urbanas vêm se manifestando acabam sendo sintomas do modo pelo qual a 

sociedade vem se manifestando culturalmente. E no corpus desta dissertação, a reordenação, 

combinação e seleção de cenas urbanas, que resultam na realização de cidade, não se 

direcionam a nenhuma totalidade, ao contrário, materializam-se no texto em sintonia com a 

amálgama de imagens, que predomina na cena contemporânea. 

Dessa forma, um tempo que, além de repleto de imagens, vozes e discursos, é 

atomizado pela crescente especialização dos saberes e dos poderes, pelo ritmo de produção 

suscitado pela lógica do mercado, pela multiplicidade de cenas oferecidas nas representações 
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culturais realizadas pela grande mídia, não deixa de desenrolar seus sintomas na literatura, 

visto que, na verdade, esta não espelha tais aspectos da contemporaneidade, e sim participa 

deles, por meio de referências e reordenações, que ao mesmo tempo em que a imergem em 

seu contexto, potencializam o seu olhar crítico. 

Seguindo este mesmo sentido, além da fragmentação, a sordidez das  vivências 

também atravessa realidade e ficção simultaneamente, pois compõe um imaginário sempre 

realimentado por discursos e práticas impactantes que cenarizam a cidade, culturalmente. 

Sendo tudo isso apreendido, na realização de cidade, dentro do próprio ritmo do cotidiano que 

circunda os textos. Ritmo este, aliás, que interfere nas diversas formas de ler o espaço urbano, 

diante da fugacidade das imagens que o compõe, ainda que se trate de quadros bastante reais, 

visto que, mesmo estes não deixam de imergir no amontoado de cenas urbanas descontínuas, 

velozes e, portanto, com tendência à indiferenciação. 

Como Walter Benjamin afirma, ao falar sobre as apreensões artísticas da cidade, em 

relação às interpenetrações entre o velho e o novo nos espaços urbanos: “aquilo que sabemos 

que, em breve, já não teremos diante de nós torna-se imagem” (BENJAMIN, 1989, p. 85). E é 

justamente assim, diante de efemeridades e superficialidades da vida cotidiana 

contemporânea, que Bonassi constrói contos sob forma de múltiplos flashes, que representam 

imagens instantâneas das configurações citadinas, equilibram-se entre o ritmo da escrita e o 

valor do que é escrito, em uma dimensão histórica. 

O livro de contos 100 histórias colhidas na rua, em seu próprio título sugere a idéia de 

coleta de imagens, em um ambiente repleto delas. Olhando o conjunto da coletânea, a imagem 

que subjaz da proposta pode muito bem ser entendida como a do flâneur, que vaga pelas ruas, 

atento às configurações e transfigurações da cidade. Embora, neste caso, ao invés de 

simplesmente vislumbrar, a flanerie de Bonassi consista em tocar, colher e reordenar os 

espaços por onde percorre, como é próprio do fictício. E tal colheita, que mistura fato  e 

ficção, se dá de modo peculiar, tanto por conta dos sintomas contextuais que percorrem a sua 

obra, quanto pelas seleções que ele, enquanto sujeito, faz, ao realizar a sua ficção. 

Os contos do livro são enumerados de um a cem, sem que nenhum deles contenha 

qualquer título. Assim, sua formatação acaba sendo confundida com um passeio por cenas 

urbanas anônimas, que se diluem na leitura, a qual, apesar da seqüência numérica, não precisa 

se deter a nenhuma ordenação fixa, ao contrário, pode ser realizada em qualquer ordem, sem 

prejuízo ao efeito de caos que subjaz do conjunto de histórias. 

Dessa forma, diante de textos independentes entre si, que se propõem a expressar o 

urbano sob forma de instantâneos, pode-se identificar, nesta visão panorâmica, a condição da 



88 
 

 
 
 

cidade, já dita nesta dissertação, de ser um palco de desidentificações, ou melhor, um 

ambiente precário em sentimentos tranqüilos e totalizantes de pertencimento e, portanto, 

repleto de atordoamentos anônimos e diversificados. Ficando isto bastante marcado na 

tendência à sucessividade rápida entre os contos, durante o processo, não só de coleta/escrita, 

como também da própria leitura das cenas urbanas. Fenômeno este, aliás, que não deixa de 

construir, ambiguamente, fronteiras e ligações entre as cem histórias, visto que, ao mesmo 

tempo em que se diferenciam e se atomizam entre si, os contos, em conjunto, formam um 

quadro bastante representativo da cidade, que é sim entrecortada culturalmente, mas que 

também é passível de ter ou construir fios condutores, que ofereçam possibilidades para a sua 

leitura ou realização. 

Considerando este panorama, e adentrando mais no livro, vê-se que os percursos pela 

cidade, que se dão na sucessividade de contos, algumas vezes, se materializam dentro das 

próprias histórias, encarnando-se no ponto de vista de algum personagem, a exemplo do que 

acontece no seguinte conto: 

 
Tem alguém embaixo de uma Kombi na Radial Leste. É logo cedo 
numa terça-feira que vai se perder. Nem se forma congestionamento. 
Por dentro dos carros as pessoas percebem tarde. E já vão. Mesmo eu 
(sempre atento a essas coisas com mais que antecedência), primeiro 
penso que é um mecânico trabalhando em pleno rush, depois noto o 
filete desenhando um contorno de mapa no asfalto, muito vermelho 
pra ser o óleo do cárter (BONASSI, 1996, p. 23) 

 
No conto citado, tanto a “terça-feira que vai se perder”, quanto a percepção tardia das 

pessoas que passam em seus carros, conotam uma aceleração constante do espaço urbano. 

Dessa forma, o detalhe perdido em um dia perdido, que seria uma amostra de uma tragédia, 

acaba escondendo-se ao se misturar ao próprio ritmo da cidade, a qual acaba sendo, 

simultaneamente, causa e conseqüência de tal efeito trágico. 

Se os anônimos das ruas e avenidas atropelam e são atropelados pelos seus próprios 

cotidianos, os narradores e/ou protagonistas dos contos de Bonassi possuem olhares e 

caminhos que, ao mesmo tempo em que se mesclam ao atordoamento citadino, conseguem 

oferecer à leitura certo distanciamento suscitador de reflexões acerca do contexto em que 

personagem, texto e leitor estão inseridos. 

Nesse sentido, utilizando-se de narradores diversos e isolados em cada conto curto, o 

livro se manifesta como uma constante flanerie, que colhe imagens no interior de espaços em 

constante movimentação. Dessa forma, na interação entre literatura e cidade, neste livro, a 

fugacidade atravessa ficção e realidade em igual medida, fazendo com que a técnica narrativa 
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confunda constantemente a sua condição de ser causa e conseqüência da configuração dos 

imaginários urbanos contemporâneos. 

Portanto, ao mesmo tempo em que os contos se misturam aos espaços urbanos, 

mesclando realidade e ficção, existe neles uma ação própria do fictício, a saber, a 

materialização do imaginário, ou melhor, a realização da literatura como sujeito coletor de 

imagens e signos, que denotam parcialidades do realizador, dentro dos limites de seu campo 

de relações com o seu contexto. Assim, mesmo diante da confusão e fusão entre os textos 

literários aqui analisados e a realidade discursada por outras linguagens, a leitura da  

realização de cidade pode oferecer pistas acerca das significações que subjazem das relações 

ambíguas entre aproximações e distanciamentos possíveis de serem identificados nos contos 

de Bonassi. Ainda que se isso, por vezes, se dê de modo sutil, como é o caso do conto 

supracitado, em que o olhar crítico em nenhum momento se desvincula da descrição crua, 

quase fotográfica, da cidade real, manifestando-se, no máximo, por meio de um cinismo, que 

não faz questão de se explicar. 

No entanto, mesmo diante deste forte vínculo entre literatura e relato comum, a  

imersão dos contos nesta forma, a qual não deixa de ser sintomática destes tempos, não deixa 

de proporcionar discussões profundas e problematizadoras, tanto com relação ao ato de fazer 

literatura, quanto à possibilidade de ler a cidade, que é a própria condição de realizá-la. 

Nesse sentido, apesar de cada conto do livro possuir algum personagem como centro,  

o ponto de vista e o percurso de cada um deles, por vezes, se perdem, ao misturarem-se aos 

labirintos urbanos, simbolizados tanto pelo conjunto do livro, quanto por alguns textos 

isolados. Suscitando assim reflexões acerca da leitura de cidade dentro do próprio processo de 

sua leitura. 

A história colhida a seguir denota este aspecto contundentemente: 

 
Decidiu. Antigamente esperava que algo esbarrasse nele, então 
começava a andar. Agora vai atrás de tudo o que chama sua atenção: 
certas cores de roupas; caminhões de lixo; cães pequineses;  
seqüências numéricas aleatórias; sons; o andar de algumas mulheres; 
policiais em ronda; faixas intermitentes; faixas contínuas; nomes de 
rua começando com determinadas letras ou nomes inteiros com 
determinadas letras ou nomes inteiros com determinadas combinações 
– isso entre outras modalidades da espécie de gincana que estabeleceu 
consigo mesmo. Percorre vários quilômetros/horas/dias inteiros. Às 
vezes muda de bairro, às vezes nem. Decidiu. Faz três meses e não fez 
diferença alguma. Tudo indica que deve continuar assim: apenas 
carregando o seu corpo de um lado para outro (BONASSI, 1996, p. 
55). 
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Imediatamente vê-se aqui o ato de decidir em contraste com o efeito de se perder. 

Porém, tratando-se de cidade, cabe lembrar a sua configuração repleta de ambigüidades, a 

exemplo das relações, constitutivas dela, entre imprevisibilidade e ordenação, mudança e 

repetição, imanência e transcendência, dentre outras, que se intensificam ainda mais, ao 

manifestar-se na literatura. Dessa forma, a própria decisão de percorrer os espaços urbanos 

acaba sendo, por princípio, diante das formatações, ritmos e condições que os compõem, uma 

ousada aventura, assim como é o próprio desafio de lê-los. 

Nota-se que o personagem do conto acima acaba sendo levado pelas cenas e imagens 

que constituem fragmentos de cidade. Desse modo, a sua decisão entra em constante 

negociação com a própria configuração urbana, assim como acontece no processo de 

realização de cidade, no qual o realizador, enquanto sujeito, produz sua cidade ficcional em 

articulação com os imaginários urbanos à disposição no contexto em que está inserido. 

Neste âmbito, o personagem persegue cenas e imagens, assim como os diversos 

narradores da coletânea, que em conjunto acabam sendo ferramentas para a forma de 

realização de cidade da obra. Além disso, em sintonia com a fragmentada sucessão de contos 

múltiplos, as caminhadas de tal personagem, que leva o seu corpo de um lado para o outro 

infinitamente, denotam a configuração labiríntica de espaços, que são percorridos sem a 

perspectiva de saída plena. Embora haja tantas fugacidades em seu interior. 

Na verdade, o atordoamento se dá no próprio processo de busca de significações em 

meio ao amontoado de signos que compõem a cidade. Aliás, não apenas esta em si, pois tais 

signos compõem também a própria expansão da vida urbana, que não deixa de ser 

metaforizada pelo ambiente citadino, o qual, ao mesmo tempo em que condensa vivências 

urbanas, acaba sendo transcendido por tal expansão, como já foi discutido nesta dissertação. 

Nestas circunstâncias, as caminhadas pelos espaços, por vezes, rompem as fronteiras 

da cidade, não como solução ou saída do labirinto, mas como seu prolongamento, por meio 

dos expansivos não-lugares. Assim, diferente do conto anterior, onde o personagem vaga pela 

cidade, perseguindo suas múltiplas cenas, a história seguinte problematiza os limites, tanto da 

cidade, quanto do citadino. Sendo assim narrada: 

 
Dirige direto. Saiu de São Paulo no meio da tarde de sexta, domingo 
mal amanheceu e Cuiabá já ficou pra trás há muito tempo. Voa sobre 
os buracos da BR 262. Só pára pra comer, uma vez por dia – e pra ir 
ao banheiro, sempre que tem vontade. Não pensa em descansar. Vai 
em frente, ver até onde agüenta (BONASSI, 1996, p. 73). 
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Nesta história, a caminhada alcança as estradas impessoais do mundo urbano, nas 

quais as formas de significação pertencem ao campo do mercado e da globalização (não 

apenas em sentido econômico), que, em conjunção com as tradições locais possuem suas 

conseqüências culturais benéficas e danosas. Entretanto, o que é manifestado no conto acaba 

sendo muito mais a parte danosa, como é típico das seleções de Bonassi. Portanto, focaliza-se 

nesta cenarização, acima citada, uma obstinação sem objetivo específico e, portanto, mais 

uma vez, um processo de perder-se. 

Assim, acompanhando este personagem anônimo, da forma que é acompanhado pelo 

narrador, identifica-se uma ausência plena de significado ou perspectiva, que fica ainda mais 

intensa nessa maneira de recortar vivências, sem dar a conhecer as motivações ou 

contextualizações específicas dos personagens. 

O certo é que, neste conto, as ruas que se seguiam no conto anterior, onde poderiam 

ser, conotativamente, entendidas como corredores de um labirinto, ultrapassam a cidade, 

intensificando o ritmo de sucessividade rápida da seqüência de textos, ao oferecer o efeito de 

hiperbolização da dinâmica do livro, no momento em que uma cena é transportada por um 

personagem para fora da cidade, sem que com isto, ambos, cena e personagem, deixem de 

levar marcas desta consigo, no próprio atordoamento que acompanha todo o corpus. 

Por meio desta maneira de ler os dois contos acima, é possível perceber uma 

problematização na ambigüidade do fato de pertencer ao espaço urbano. A própria forma pela 

qual os personagens interagem com o ambiente citadino indica uma contraditória 

intranqüilidade em se caminhar por espaços que, na verdade, são conhecidos, neste mundo já 

todo desbravado. Sensação esta, aliás, que revela certo estranhamento das vivências urbanas, 

o qual, por sua vez, é ainda mais aguçado, e, portanto, problematizado, pela estranheza 

oferecida pelos contos. 

A seguinte história assim é narrada: 

 
Mãos sobre o volante. Dedos circulando em torno, abraçando, 
agarrando, apertando. Entram e saem de foco. Espelho recortando 
pára-brisa. Ponteiros varrendo mostradores. As luzes de mercúrio vêm 
dos postes e piscam sobre isso, riscam a carroceria para trás; adiante, 
fazem mechas no asfalto. Ao fundo carros trançam na pista. A audição 
se esvaindo, as pálpebras desfolhando e já acorda no hospital 
(BONASSI, 1996, p. 85). 

 
A velocidade que dá o tom da sucessão de contos curtos configura, nesta história 

colhida, o ritmo da cena protagonizada por alguém dirigindo. O próprio fato  de se tratar de 

um recorte contribui para intensificar a imagem de rapidez, que tem a potencialidade de 
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criticar ou, no mínimo, problematizar as efemeridades da vida urbana, não apenas no sentido 

de um caminho rápido em direção à morte, mas à própria constância com que as vivências 

findam, dando lugar, ou mesclando-se a outras, de modo contínuo e descontínuo, 

simultaneamente. 

Diante de tal movimentação, há por certo a dificuldade de apreensão no processo de 

leitura da cidade. No entanto, pode-se considerar tal dificuldade como aquilo que oferece uma 

forma para a realização dos espaços urbanos, visto que ela mesma traz em si significações, 

que atravessam o dentro e o fora dos textos, articuladamente. Ou seja, ao invés de propor 

soluções para com ela, os contos realizam-se em sintonia com os próprios desafios das 

configurações que eles manifestam, comportando-se quase que como o objeto representado 

em si, ao fundir forma e conteúdo, sujeito e objeto, representação e realidade, de maneira 

bastante intensa. 

Nesse sentido, a cena, que não deixa de ser excessivamente, mais do que verossímil, 

factual e, portanto, uma pintura potencialmente exata da realidade, ao entrar em um processo 

de comutação com um texto fictício participante de imaginários ricamente simbólicos e 

dinâmicos, que constituem a cidade, acaba suscitando interpretações mais profundas. E mais, 

isso pode se dá sem prejuízo para a possibilidade de leitura literal do conto, no momento em 

que tal leitura comportar-se como exemplo sintomático para aquilo que ele possa significar 

metafórica e/ou metalinguisticamente, com relação ao próprio conto e/ou ao conjunto de 

contos, respectivamente. 

Dessa forma, o literal, o literário e o cultural não se separam, assim como acontece 

com o real, o fictício e o imaginário. Portanto, a velocidade de dentro da história, que culmina 

no hospital, a instantaneidade com que o conto expressa esta vivência em meio a outras 

múltiplas, e o contexto em que os espaços urbanos configuram-se como ícones de 

representações culturais orientadas por um ritmo de mercado que alcança os diversos aspectos 

das relações humanas, manifestam-se articuladamente na leitura desta tentativa de expressar o 

urbano, realística, literária e culturalmente por parte da realização de cidade, em Fernando 

Bonassi. 

Assim, uma configuração cultural repleta de rapidez e pressa perpassa pela expressão 

literária sob forma de contos, que, sob um ideológico ponto de vista em específico, denotam 

uma precariedade de perspectiva em meio à constante movimentação labiríntica da cidade. 

Nesse sentido, fragmentação e sordidez, por vezes, mais do que proporcionam atordoamento 

para com destinos aleatórios e incertos, culminam em reações potencialmente factuais, que 

apresentam o urbano como um palco de insatisfações e conflitos intensos. 
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O conto a seguir é assim narrado: 

 
Indignados com a velocidade na rodovia, jogam pedras e pneus na 
estrada em chamas. Faixas leite derretendo no asfalto café. A fila de 
anjinhos encruzilhados no acostamento (a cruz de um fazendo sombra 
na cruz do outro sem amparo). Da polícia só helicópteros de medo. As 
árvores sufocadas, farfalhando em desespero. Se passarinho havia é 
espeto. Tudo se turba. Lincham ônibus, cobradores e motoristas 
(BONASSI, 1996, p. 153) 

 
Nota-se aqui uma espécie de resistência à velocidade urbana. Porém, diferentemente 

dos lendários passeios com uma tartaruga praticados pelo flâneur, as reações retratadas neste 

conto são tão intensas quanto o próprio ritmo da cidade, resultando em uma cena repleta de 

imagens que se misturam a sentimentos, que poderiam ser reunidos sob o signo de mal-estar. 

Assim, além da seqüência rápida que dá forma ao livro, as próprias histórias 

independentes, a exemplo desta, indicam desconfortos do citadino em seu ambiente, 

problematizando qualquer sentimento de pertença. E ainda que tais instabilidades do universo 

urbano não se realizem plenamente, ao estarem em constante tensão com formas comunitárias 

e solidárias de vivências, a opção de Bonassi acaba sendo pela colheita e, portanto, 

problematização, dos aspectos mais problemáticos da vida urbana. 

Por isso tudo, pôde-se perceber até aqui que há um tom específico percorrendo os 

contos, o qual acaba sendo conseqüência das próprias focalizações da obra. Assim, as 

histórias colhidas por Bonassi, uma a uma, vão dando forma a um conjunto urbano 

fragmentado, mas repleto de recorrências, que podem ser identificadas nos eventos mais 

corriqueiros que possam ser narrados nelas. Entre retratos crus e sugestões metafóricas, 

percebe-se a formação, ainda que não seja uma delimitação ou totalização, de uma cidade 

enferrujada, para usar uma expressão do próprio escritor, e repleta de mal-estares. O seguinte 

conto condensa contundentemente a forma de expressão, ao mesmo tempo, subjacente e 

evidente, de 100 histórias colhidas na rua: 

 
A névoa sobre a cidade como glaucoma: crianças suspensas; cães 
omissos; aeroportos fechados; congestionamentos – engarrafamentos - 
, congestionamentos. Um inverno que entra matando mendigos de 
todas as idades. Ninguém chega na hora de nada. O ar gelado também 
demora a se transformar nos pulmões. Todo mundo está com falta de 
ar (BONASSI, 1996, p. 83). 

 
Percebe-se, portanto, que os recortes da vida nas cidades feitos no livro sempre se 

realizam ressaltando e enfatizando os momentos mais críticos do urbano. E, além disso, a 
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forma pela qual tal fenômeno se dá demonstra uma característica marcante dos textos de 

Bonassi, que é a articulação entre crueza e metáfora. Assim, a própria fusão entre realidade e 

ficção, que vem sendo recorrente nas expressões culturais contemporâneas, adquire um efeito 

peculiar ao se manifestar na literatura, onde mesmo os relatos mais corriqueiros têm a 

potencialidade de serem lidos em conjunção com interpretações mais abrangentes. 

Nesse sentido, a névoa que alcança a cidade, pode ser ao mesmo tempo uma névoa 

mesmo, geradora de mal-estares literais, como pode ser também uma representação indireta 

de outros mal-estares, os quais são destrinchados no decorrer do conto até culminar no 

desfecho que tanto caracteriza o atordoamento da vida urbana: “Todo mundo está com falta  

de ar”. 

Além disso, a causa do evento, ao mesmo tempo em que sugere uma casualidade 

advinda de fora, materializada na névoa, acaba descrevendo situações, que independem de 

qualquer força da natureza, como engarrafamentos, congestionamentos, que fazem com que 

ninguém chegue na hora de nada. Já o inverno, que chega matando mendigos de todas as 

idades e faz com que o ar demore de se transformar nos pulmões, dá forma a eventos 

catastróficos que podem ocorrer por conta desta estação do ano, mas que também são 

aguçados pelas configurações químicas e sociais da própria cidade, que alimenta os seus 

efeitos. Isso tudo formando um quadro bastante representativo dos problemas que subjazem 

da vida urbana, e que são pintados pelos contos de Bonassi, com ênfase literal e, 

potencialmente, metafórica. 

Percebe-se, portanto, que, apesar da diversidade de histórias, o tom acinzentado acaba 

marcando as imagens que tentam expressar o urbano. Fenômeno este, aliás, que revela a 

qualidade de sujeito da realização de cidade, na qual, apesar de ser formada por histórias 

curtas, independentes e múltiplas, podem ser identificados fios condutores possíveis de serem 

seguidos nos contos de Bonassi, a saber, os aspectos mais sórdidos das vivências urbanas, as 

precariedades de perspectivas e as inadequações aos espaços. 

O fato do verbo colher, que norteia o título do livro, poder remeter-se à intensa 

interpenetração entre realidade e ficção, deixa claro que os aspectos da cidade ressaltados 

pelos contos de Bonassi não são inventados pela sua realização de cidade. Na  verdade, 

embora este jogo de palavra do título possa ser uma técnica de hiper-realização da vida urbana 

na literatura, ou seja, de uma quase manifestação não-fictícia de relatos urbanos, a ênfase na 

sordidez não deixa de ser um recorte do real, entre outros, que poderiam dar forma à cidade de 

outras diversas maneiras. E, além disso, a realização, não se dando no vazio, pode ser 
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considerada consequente de leituras que seguem fios condutores e a eles se articulam na 

materialização dos imaginários e na manifestação cultural inserida em cada contexto. 

Nesta perspectiva, o que se vê nos contos é a opção por narrativas de impacto, quase 

tão sensacionalistas quanto as midiáticas, as quais seguem uma tendência, ao mesmo tempo, 

lucrativa e de expressão de demandas sociais. Embora os efeitos disso na literatura sejam 

muito mais instabilizadores do que cooptativos, visto que a própria condição do literário de  

ser ficção o coloca à margem dos jogos de verdade, podendo olhar tangencialmente para o 

contexto em que está inserido, problematizando-o. 

Em decorrência disso, a forma pela qual os contos percorrerem os espaços urbanos 

podem acabar revelando articulações entre estética e política, que culminam na elaboração de 

uma “literatura anfíbia”, no sentido de Silviano Santiago (2008). No entanto, tal articulação se 

dá na ficção contemporânea, representada aqui por Bonassi, de modo específico, visto que a 

própria estética é problematizada diante da culturalmente suscitada fusão entre realidade e 

ficção, e a política vem sendo tensionada por uma orientação cultural predominantemente 

realizada pelo mercado, afetando, inclusive, as configurações espaciais, urbana e globalmente. 

Nesse sentido, as problematizações próprias do literário, na contemporaneidade,  se 

dão sem distanciamento algum, e sim, na própria intensidade de interpenetrações entre o 

factual e o fictício. Portanto, o próprio aspecto enferrujado da realização de cidade de Bonassi 

acaba sendo sintoma desta aproximação crua entre arte e cotidiano, o qual, dentro do ritmo 

dos espaços urbanos, sob a perspectiva do presente corpus, é repleto de mal-estares 

corrosivos, metaforizados sob forma de “ferrugem”. 

Ao fazer a Apresentação de São Paulo/Brasil, que é o segundo livro aqui focalizado, o 

psiquiatra Paulo Bloise relata a seguinte cena: 

 
„Entre uma praça arborizada e um beco acinzentado, escolho o 
segundo. Gosto de trilhos, escombros, telhados envelhecidos e 
ferrugem‟. Fernando [Bonassi] fez uma pausa na busca de imagens 
para a capa de seu livro. Apagou o cigarro e acrescentou: 
„Principalmente ferrugem!‟ (BLOISE in BONASSI, 2002, p. 9). 

 
Assim como 100 histórias colhidas na rua, este livro é constituído por narrativas 

entrecortadas que se manifestam sob a condição de perseguidoras de cenas. Porém, embora o 

ritmo persista, a característica que sobressai em São Paulo/Brasil parece ser mesmo o tom 

enferrujado concedido às cenas, ou melhor, a opção por representação de cenas enferrujadas, 

que, inclusive, pode ser identificada na capa da obra. 
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Outro traço importante deste livro é o fato do escritor, tanto dar títulos aos contos, 

como nomear a coletânea, situando-a em uma cidade em específico. Cabe ressaltar, aliás, que 

São Paulo é realmente o ponto de partida e de inspiração para um artista que cresceu cercado 

por ela, e, portanto, dela deve extrair todo o seu imaginário urbano. 

Já o fato dos contos possuírem títulos se faz importante, pois, neles, são indicados os 

aspectos do espaço urbano que se manifestam nos corpos dos textos. Assim, a forte sintonia 

entre o título e texto, os quais, articuladamente, “vasculham os bairros esquecidos pelo 

progresso, ruas sumidas do circuito oficial. Entram no lar dos excluídos, repletos de „sofás 

velhos, encerrados, puídos, cachorros e pessoas vira-latas‟” (BLOISE in BONASSI, 2002, p. 

10), acaba dando forma e tom específico ao corpus aqui analisado. 

Se, na contemporaneidade, os espaços são múltiplos e o progresso comporta-se como  

o parâmetro predominante para com a vida dos indivíduos, os diversos contos de Bonassi 

focalizam diversificadas imagens enferrujadas, oriundas de vivências tão marginais quanto 

corriqueiras, nestes tempos de intensificação das modernizações. E, muito embora o título 

coloque a cidade de São Paulo em foco, as discussões não deixam de transgredi-la, em uma 

conjugação típica da arte entre particularidades e universalidades, tanto no que diz respeito às 

recorrências entre as cidades, quanto às relações entre o contextual e o universal. Daí Bloise 

afirmar que “a São Paulo de Bonassi é cosmopolita, não por possuir shoppings tipo Miami ou 

blindagem de carro nova-iorquina. É cosmopolita pela abundância de tipos humanos, que 

enfrentam situações extremas a todo instante” (BLOISE in BONASSI, 2002, pp. 9-10). 

Nesse sentido, a categoria espaço, ao entrar no jogo de comutação entre fictício, real e 

imaginário, no processo de realização de cidade, em Bonassi, manifesta-se repleta de 

situações-limite, que atravessam a tríade de Iser, em sintonia com o tom acinzentado típico do 

corpus. Assim, o clima oferecido aos espaços urbanos, no livro, pode ser sentido já nos 

convites para adentrá-los, que são os títulos, a exemplo de “Paisagem noturna com periferia”, 

a partir do qual segue o seguinte conto: 

 
Sábado à noite a cidade próspera luzindo ao fundo, como pequenas 
fogueiras (não esqueçamos: o inferno é aqui). Todos os bares escusos 
são perigosos. Escuro pra se divertir enforcando gatos, estourando 
uma luz de mercúrio. Fugindo dos camburões que brincam de tiro ao 
alvo. Cada um se segura num emprego. Descola alguma coisa pra 
vender: fichas telefônicas, roupas dando sopa nos varais, Opala 79. 
Pra fumar. Pra beber. Dando voltas no próprio rabo. Segunda-feira 
ainda é apenas fumaça. Ninguém pensa que vai morrer. Ninguém 
pensa que vai sobrar (BONASSI, 2002, p. 85). 
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Percebe-se aqui uma narrativa próxima ao suspense, ou mesmo, ao terror. As cenas 

narradas são repletas de sustos, perigos e, sobretudo, instabilidades, que fazem os indivíduos 

se segurarem como podem, “dando voltas no próprio rabo”. Porém, os pertencentes a este 

ambiente “infernal”, como insinua o narrador, interagem de forma bastante naturalizada com 

os espaços, onde, apesar das inseguranças, “ninguém pensa que vai morrer. Ninguém pensa 

que vai sobrar”. Sendo assim pintado um quadro que mistura, ambiguamente, identificações e 

mal-estares nas mesmas vivências. 

Nota-se também que estes aspectos do urbano são focalizados no conto tendo a 

“cidade próspera” como pano de fundo, indicando contrastes evidentes em paisagens típicas 

de cidades das regiões periféricas do mundo. Assim, cria-se uma relação entre a degradação 

do espaço focalizado e o próprio desenvolvimento da cidade, a qual é metaforizada por meio 

da associação de suas luzes noturnas a fogueiras infernais. Remetendo, portanto, a uma 

possível interação entre o fragmento urbano e a totalidade citadina, em que ambos, apesar de 

afastados acabam compondo o mesmo cenário repleto de abandonos, divisões, indiferenças e 

naturalizações das formas pelas quais as vivências vêm se dando. E estas, por sua vez, 

aparecem no conto por meio de analogias, que as problematizam através das referências mais 

sórdidas possíveis. Configurando, por fim, uma cidade atravessada por figuras tão lingüísticas 

quanto reais, que são combinadas de modo específico pela realização ficcional do urbano, por 

meio deste texto literário tão próximo à pintura e à fotografia e, portanto, submetido a 

tonalidades e focalizações específicas do realizador. 

Outro conto que articula título e cena, de modo sugestivamente visual, é o ágil e 

melancólico “Natureza-morta com São Paulo”, que é assim narrado: 

 
Ecos de sirene. Vozes de prisão. Gatos com ratos mortos na boca. 
Ratos mortos com formigas na boca. Crianças chorando abertamente. 
Homens feitos chorando escondidos. Talheres raspando pratos. 
Televisão no fim. Camas suspensas por latas de óleo. Rostos em terror 
espiando nos vitrôs. Dez milhões de preces inomináveis por dentro 
dos travesseiros. Cristos de louça. Toalhas plásticas. Cravos e 
espinhas. Penicos e bacias. Escapamentos furados, traques, tiros. 
Pilhas gastas. Nem pomada. Nem droga. Nem preguiça. Nem um saco 
de lixo pra chutar (BONASSI, 2002, p. 90). 

 
Já no título percebe-se os aspectos urbanos que se quer enfatizar. Além disso, os 

diversos desconfortos são elencados no mesmo ritmo dos espaços urbanos contemporâneos. 

Na verdade, o conto se manifesta como uma focalização persistente em degradações destes 

espaços, que remetem, tanto nas imagens em si, quanto no tom pelo qual são narradas, a uma 
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ausência de perspectivas, que não vislumbra qualquer solução, ao contrário, é repleta de 

terror, angústia e desespero, que culminam em um sugestivo tédio indicado no desfecho, o 

qual cria uma ampla imagem de derrota dentro deste texto. 

Desse modo, quando tal tom pessimista é articulado à agilidade da narrativa, 

condensam-se as recorrentes degradações urbanas do corpus na sequência veloz dos contos, a 

qual representa o próprio ritmo da cidade, que contém, em seus fragmentos, a velocidade do 

progresso e a intensidade de suas conseqüências humanas, simultaneamente. Assim, embora 

este conto não se proponha a representar estradas, ruas ou avenidas centrais, ele não deixa de 

abordar recorrências, que de uma forma ou de outra, se relacionam com a forma pela qual a 

sociedade é organizada, e com as próprias formas da cidade, ao representar as entranhas das 

vivências mais naturalizadas nas paisagens urbanas, que se camuflam ao diluir-se nas 

interações entre subjetividade e cotidiano urbano. 

A própria expressão “natureza-morta” já remete à configuração do quadro que se quer 

pintar da cidade, visto que indica um gênero de pintura que retrata seres inanimados, 

metaforizando, desse modo, o aspecto estagnado, ou ainda, fúnebre concedido pelo olhar de 

Bonassi aos espaços urbanos. Assim, um ambiente fatalizado é exposto, em meio à sequência 

de contos nada celebrantes, reforçando ainda mais quais traços da cidade vão formatando a 

sua realização no corpus analisado. 

Nesse sentido, os imaginários urbanos subjacentes da articulação entre o estilo dos 

contos e as condições da cidade real vão sendo diluídos no decorrer do livro, de maneira 

bastante direta, visível e até bem visual. Esta última, aliás, acaba sendo suscitada por fortes 

sugestões de imagens existentes tanto nos contos, quanto no próprio universo citadino. Assim, 

mesmo quando personagens e narradores não estão visualizando diretamente a cidade, não 

deixam de serem alcançados pela sensação de estarem imersos nos espaços a que pertencem, 

ainda que seja um pertencimento repleto de mal-estares, como em ambos os contos anteriores, 

e como é contundentemente expresso no audivelmente sugestivo “Sonoridades”: 

 
Pombas espantadas. Telefonemas. Copos quebrando-se. Choro de 
criança (abafado). Grito de homem (abafado). Filmes pras mulheres 
infelizes suspirarem. Vento encanado. Chuveiro ligado sem parar. 
Espuma despencando nos ralos. Compressão em colchões de mola. 
Guarda-roupas. Elevadores. Bijuterias chacoalhadas. Gavetas. 
Talheres fora de hora. Tosse comprida. Chaleiras chiando. Respiração. 
Chaveiros apanhados de surpresa. Todas essas casas de família de 
luzes acesas na escuridão cariada dos prédios. Nem tudo é sonho ou 
pesadelo (BONASSI, 2002, p. 58). 
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Vê-se aqui uma forte articulação entre sensações e realidade física. As cenas que 

seguem umas às outras, em conjunto, vão formando um quadro de elementos rotineiros da 

vida urbana. Nesse sentido, existem no conto indícios de pretensão de ser mais do que retrato 

fiel do real, ser o próprio real. Entretanto, como vem acontecendo no decorrer desta 

dissertação, a própria idéia de realização consiste em leituras parciais e fragmentadas da 

cidade, visto que cada realizador percorre fios condutores que mais chamam a sua atenção. 

Assim, até a flanerie mais displicente possui tons e climas específicos em suas interações com 

as paisagens que vislumbra. 

Dessa maneira, o conto “Sonoridades”, que se manifesta sob a forma de fusão entre o 

real e o fictício, típica das configurações culturais contemporâneas, não deixa de ser uma 

seleção específica de sensações a serem valorativamente expressas e problematizadas pela 

ficção literária de Bonassi. 

Na verdade, a seqüência de cenas, ou melhor, de sons do conto é apreendida pelo 

narrador sob uma mescla entre sonho e realidade, ou como ele diz, sonho e pesadelo. Nesse 

sentido, a imagem que subjaz da leitura pode ser a de alguém tentando descrever o ambiente 

apenas por meio de sonoridades que se misturam à sua imaginação, ou melhor, à sua interação 

com os imaginários urbanos. Assim, os próprios barulhos e ruídos da cidade, que, no conto, já 

manifestam seus mal-estares, denotam uma impregnação destes nas entranhas de vidas 

humanas ambientadas nestes espaços enferrujados e acinzentados, que constituem o espaço 

literário de Bonassi. 

O conto acima é uma amostra contundente do processo da filtragem dos imaginários 

urbanos por meio de sensações e racionalizações do sujeito, que nunca realiza a cidade 

copiando-a mecanicamente. Impossibilidade que acaba sendo problematizada por meio da 

própria forma de apreensão do real, no referido conto, em que a realidade apresenta-se de 

maneira indireta, e até intuitiva, ao interagir com os espaços urbanos por meio de 

conhecimentos tácitos e cotidianos, que atravessam as realidades, os sonhos e os pesadelos 

oriundos de um universo citadino contemporâneo que adquire intensidade no corpus desta 

dissertação. 

Assim, por meio destes processos de comutação entre o fictício, o real e o imaginário, 

pode-se notar forte teor de denúncia social nestes recortes pessimistas e degradantes, quando 

observados no conjunto múltiplo dos contos. Nesse sentido, os espaços urbanos são 

vislumbrados por meio de sintomas oriundos da forma pela qual a sociedade vem se 

organizando culturalmente e, portanto, dos próprios efeitos da predominante orientação da 

vida humana por parte da lógica do mercado. Ficando isso marcado tanto nas contra-faces do 
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progresso, quanto no ritmo de uma escrita que diz logo o que quer dizer e logo é substituída 

por outra, diante da diversidade de demandas e aspectos acerca daquilo que se quer colocar 

em questão e, portanto, representar, ou melhor, realizar, para que participem dos jogos 

discursivos de poder. 

Entretanto, as relações entre mercado e degradação nem sempre se dão de modo 

direto. Na verdade, em alguns contos isso pode ser apenas sutilmente indicado, sendo possível 

de ser apreendido apenas por conta do conjunto da obra, que à medida que se lê, notam-se os 

posicionamentos ideológicos subjacentes nos textos, visto que, como foi dito, os imaginários 

são filtrados por sensações e racionalizações específicas que os materializam no literário. 

Algumas vezes, no entanto, as formas de materialização da problemática do mercado 

se dão de modo bastante direto e quase previsível, como no conto “Enquanto isso, num banco 

da cidade...”: 

 
Vocês vêm aqui depositar todo o dinheiro que ganharam depois de 
trabalhar como condenados. Esses caras pegam o seu dinheiro e põem 
naquelas bolsas, fazendo com que ele se multiplique como um milagre 
de peixes. Depois creditam uma mixaria na conta de vocês, chamando 
de “rentabilidade” o que é esmola, perto do que enfiam nos próprios 
cofres. Ou ainda, o que é pior, vocês vêm aqui pedir dinheiro 
emprestado e sempre pagam muito mais juros que a mais lucrativa das 
opções de investimento. Ora, vamos! Vocês não têm do que reclamar. 
Levantem as mãos, isto não é um assalto (BONASSI, 2002, p. 52). 

 
No mesmo estilo que vem sendo acompanhado até aqui, a narrativa acima possui um 

desfecho impactante e repleto de ironia. Porém, a denúncia feita acaba reproduzindo críticas 

por meio de conhecimentos diretos do mundo real, fundindo assim, mais uma vez, o literário 

ao relato comum. Além disso, os alvos das críticas, no caso deste conto, são diretamente as 

instituições financeiras, as quais são ícones do capitalismo contemporâneo. Fenômeno que 

acaba dando um tom panfletário ao conto. 

Porém, as configurações e os sintomas do mercado não se dão apenas em sentido 

econômico ou financeiro, mas também, articulado a estes aspectos, se dão culturalmente. 

Assim, quando marcas da configuração do cotidiano contemporâneo se materializam no 

espaço literário, as próprias formas de ritualizar a vida na cidade acabam sendo 

problematizadas. E para tanto, em outros contos, recursos menos óbvios são utilizados,  em 

um processo de cruzamento entre metáfora e crueza, durante a realização da denúncia, como 

em “Supermercado”: 
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Outro mês de salário de fome, e cá estamos nós, maridos & mulheres, 
empurrando carrinhos feito escravos. Meia dúzia de palavras 
atravessadas entre as gôndolas, e nossa política de café com leite 
magro termina em pizza congelada. Começamos mal esse programa 
indigesto, que tinha tudo pra azedar nos iogurtes das crianças. Por que 
filés macios como sonhos de valsa se sacos cheios de feijão nos 
deixam em pé do mesmo jeito? Pagando esse preço injusto, não vamos 
pro vinagre, morrendo abandonados como presuntos estirados? Papel 
higiênico compramos no atacado. Esse é um mundo muito sujo 
(BONASSI, 2002, p. 80). 

 
Nota-se que, neste conto, o narrador se utiliza do campo semântico do supermercado 

para fazer denúncias sociais. Mas, ao contrário do anterior, a finalidade da crítica, neste, não é 

direcionada a ícones do capitalismo, visto que estes se comportam aqui, não como alvos, mas 

como meios pelos quais são tecidas analogias para a realização de uma crítica das condições 

dos indivíduos em suas relações com a configuração social e cultural da economia. 

Além disso, a narração, assim como nos outros contos, enfatiza os aspectos mais 

críticos das relações econômicas, por meio de expressões típicas das denúncias mais 

corriqueiras com relação à política e à sociedade brasileira, dos tempos recentes, ou seja, dos 

tempos de ajustes pós-ditatoriais e de reorganizações democráticas repletas de demandas a 

serem sanadas. 

Se o consumo, hoje, é uma das principais formas de manifestação cultural, os contos 

não se desvinculam de tal aspecto. Porém, tratam-no de modo particularmente adequado ao 

cenário brasileiro. Nesse sentido, diante das dificuldades em se organizar a sociedade de 

forma moderna e igualitária, harmonicamente, as histórias curtas de Bonassi retratam uma 

corrida, ao mesmo tempo, peculiar e recorrente em espaços tensionados pela expansão da 

lógica do mercado. 

Assim, a divisão do trabalho, a desigualdade ou, ainda, a própria exclusão social 

oferecem formas específicas pelas quais o consumo, enquanto prática cultural, manifesta-se 

nos espaços enfatizados pela ficção de Bonassi. Dessa maneira, o conto “Mercado de 

trabalho”, que traz no título um tema norteador das buscas dos indivíduos por sustento, muito 

antes do consumo em si, assim aparece na sequência de textos: 

 
Carteira profissional arrolhando bolsos vazios. Um pobre homem, 
quase pedinte, olha pras placas das firmas que indicam muito pouco 
aonde ir. O mais jovem possível com toda experiência é quase um 
paradoxo, não começássemos cedo demais essas jornadas de trinta e 
cinco anos pro espaço desolado da aposentadoria. Cada um por si e os 
produtos fabricados pra deleite dos outros. Seja limpo e previna 
acidentes, assim não utiliza a assistência médica que paga suando 
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sangue. Melhor sentir-se bem, de qualquer maneira. De qualquer 
maneira, um dia você é chutado (BONASSI, 2002, p. 95). 

 
Salvo as diferenças entre as inseguranças que o capitalismo suscita em cada lugar, este 

conto mostra uma reprodução da instabilidade que predomina nas relações empregatícias 

disponíveis para as vivências mais precárias. 

Entretanto, cabe afirmar que um dos pontos-chave da realização de cidade é o fato  

dela se dá em dois níveis articulados, a saber, nas escolhas do escritor e nas realizações 

múltiplas dos citadinos, que constroem constantemente os espaços por onde se movimentam, 

habitam e significam. Assim, em uma realização em conjunto, narrador e personagens, 

escritor e citadinos vão dando forma à cidade, repleta de fragmentos, que possuem 

recorrências entre si, é verdade, mas nunca formam uma totalidade acabada. 

Assim, sendo um ato processual, a materialização das dinâmicas urbanas no texto 

literário pode revelar modos diversos de lidar com os sintomas contextuais em que os 

indivíduos da cidade estão inseridos, nunca passivamente. 

O conto “Pedras preciosas”, em seu título traz uma imagem aparentemente 

contrastante a dos contos vistos até aqui. Porém, assim ele é narrado: 

 
Queijinho usa crack há dois anos. Sete pedras por dia e nove  por 
noite, que cada um sabe a noite que tem. Aos quatorze é um 
verdadeiro recorde de sobrevivência, com tantos almoços faltando. Só 
que agora está ficando complicado. Com o fôlego nas últimas, até 
conseguiria trombar, mas correr com os bagulhos... impossível. Tem 
de ficar de um lado pro outro nos ônibus lotados, às vezes pagando 
condução pra passar gilete em bolsa & paletó, que é do jeito que sabe 
fazer, tirando o que raramente compra duas pedras das pequenas. Os 
tempos estão difíceis para todos (BONASSI, 2002, p. 67). 

 
Como se vê, as pedras preciosas referenciadas no título são, assim como aquilo que 

concede valor às jóias, raras. E talvez precariedade se encaixe ainda melhor do que raridade 

para significar uma vivência que acontece nos limites das forças humanas. Em tempos que 

“estão difíceis para todos”, ao invés de representar corridas por sucesso e ascensão social, que 

caracterizam as competições capitalistas, em sentido convencional, o conto traz a busca de um 

viciado, que se configura como um fragmento urbano, que, salvo as diferenças e as 

proporções, possui em comum com outros fragmentos, seguindo o estilo de Bonassi, ausência 

de horizontes que transcendam a dependência do consumo. 

Percebe-se, portanto, que de modo direto ou não, os espaços urbanos na ficção literária 

aqui analisada mantém relação com sintomas da significação da vida humana por meio do 
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mercado. E tais conseqüências aparecem nos contos de maneira diversificada, seja por meio 

de sensações sonoras, seja por meio de panfletos, talvez na tentativa de percorrer os vários 

aspectos das degradações urbanas na mesma velocidade das movimentações da cidade 

configurada pela lógica mercadológica. 

E como foi dito mais acima, articuladas às formas de composição literária estão as 

formas de utilização das configurações urbanas pelo citadino, enquanto sujeito, que, quando 

participa do espaço literário de Bonassi, não deixa de ser tingido de cinza, ferrugem, e 

sobretudo, ironia corrosiva. 

Obviamente que as construções, divisões e significações do espaço por parte dos seus 

usuários não se dão no vazio. Na verdade, as configurações culturais contemporâneas, a 

exemplo das novas formas de movimentação, que se dão muito mais extraterritorialmente 

pelas elites, e intraterritoralmente pelos trabalhadores pobres e pelos excluídos (Bauman, 

1999), mantêm relação direta com as formas de utilização dos espaços, lugares e não-lugares 

por parte dos citadinos, a depender das condições materiais e simbólicas que possui. 

Assim, mesmo condensando tais fenômenos em São Paulo, nos contos, o local e o 

global entram em um jogo complexo de misturar-se e separar-se, gerando e denotando uma 

interação entre os diferentes e uma crescente guetização da sociedade. Nesse sentido, muitas 

vezes, bairros ricos são isolados do restante da cidade, pela qual os pobres vagam carentes de 

perspectivas, por entre os seus espaços labirínticos. 

Dessa maneira, na mesma medida em que desconfianças se proliferam pela cidade, 

seus espaços vão se tornando cada vez mais fragmentados e o labirinto vai ficando cada vez 

mais expansivo e precário de soluções, construindo e mantendo uma forma sistematicamente 

trágica de existência nos espaços urbanos expandidos em paralelo com a globalização da 

impessoalidade, mercado e não-lugares. 

Nesse sentido, nos contos de Bonassi, cada fragmento urbano aponta para uma forma 

específica de lidar com as situações que vão se formando em conjunção com cada maneira, 

que o citadino possui, de participar da cidade e, portanto, da sociedade. Assim, diante destas 

expansões de sintomas das precariedades de laços sociais efetivos no universo citadino, até 

uma “Reunião de condomínio” consegue representar formas de utilização dos espaços 

urbanos: 

 
Vinte e uma peruas preocupadas, mais que preparadas prum Natal 
distante, enrolam as pulseiras nos cachos dos poodles, treze senhores 
de alta estima após darem seus golpes de baú nessas bolsas de valores, 
além de síndico de muitas obras e poucos orçamentos, querem saber 
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por que essas escusas garotas solitárias chegam sem mais nem menos 
que uma a toda hora. Por que as crianças daquelazinha podem gritar 
até tão tarde? Que estranho anda metendo carro nas nossas garagens? 
Garoto de pizza é na portaria sem televisão. Qualquer problema a 
gente sobe muro e espeta grade! (BONASSI, 2002, p. 60). 

 
Portanto, as próprias deliberações narradas do condomínio relacionam-se com 

constantes organizações dos espaços, neste caso, um espaço ao mesmo tempo compartilhado e 

privado. Além disso, nota-se que as exigências e normas são todas restritivas, reafirmando o 

isolamento destas moradias de ricos para com o restante da cidade. 

Assim, por meio da organização de um espaço privado e atomizado, que, diante de 

qualquer ameaça, como afirma o narrador, “a gente sobe o muro e espeta grade!”, os citadinos 

vão mais se protegendo uns dos outros do que compartilhando espaços múltiplos, que seria a 

própria definição de espaço público. Dessa forma, em uma sociedade em que a competição 

predomina em detrimento da cooperação, percebe-se muito mais uma tendência a se confiar 

nas formações isoladas e, portanto, fragmentadas dos espaços privados, do que nas 

reorganizações do público. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que os contos apresentam imagens de 

atordoamento, mal-estar e desencanto, neles se manifestam as referidas interações do sujeito, 

nos modos de usar sua própria condição, diante das organizações, desorganizações e 

reorganizações dos espaços urbanos, repletos de desconfianças. Características estas, que se 

manifestam também no conto “Homens caramujos”: 

 
Uma família de quatro pessoas está morando num DKW, a um 
quarteirão da minha casa. Toda manhã os vejo. Duas crianças no 
banco da frente. Casal no banco de trás. Como devo ter olhado mais 
que o conveniente da curiosidade, o pai vem tomar satisfação. 
Assustado, respondo que é o carro... a casa, nem sei como chamar. A 
expressão do homem se suaviza. Diz que aquele maldito motor de dois 
tempos ainda lhe dá muita dor de cabeça, mas que um dia,  olhando 
sua situação e a de um caramujo, tinha encontrado a solução pros seus 
problemas. (BONASSI, 2002, p. 39) 

 
Percebe-se, neste conto, um aspecto de improvisação na vida dos citadinos. Nesse 

sentido, a decisão de morar em um carro se dá perante as próprias condições materiais da 

família. Assim, as motivações do isolamento são, obviamente, distintas das do conto anterior, 

embora ambos sejam pontos críticos de situações que vão dando forma fragmentada aos 

espaços urbanos, a saber, a auto-proteção do condomínio e a precariedade de soluções de uma 

família sem teto, na cidade grande. 
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A imagem de tal família morando em um carro pode remeter ao crescente 

superpovoamento das cidades brasileiras da segunda metade do século XX ao início deste 

século. Entretanto, a idéia de um espaço superlotado vai além de um caráter físico do 

amontoado humano. Na verdade, esse texto do Bonassi consegue, simultaneamente, expressar 

a desconfiança diante de uma constante convivência com o outro, na cidade plural, retratada 

no conto por meio das trocas de olhares entre os personagens antes do diálogo, e as reações 

dos desprivilegiados perante as desigualdades sociais que percorrem as cenas urbanas. 

Em meio a mudanças nos laços sociais, impulsionadas por um individualismo anti- 

solidário, as interações de sujeitos com sua situação acaba se dando na mesma lógica da 

solidão, suscitada pela forma que a sociedade vem se organizando. E é nesse sentido que os 

contos de Bonassi retratam as vivências dos citadinos sendo tensionadas por uma lógica de 

sobrevivência quase selvagem, em suas relações com um mundo quase sempre hostil. 

Um dos motivos pelos quais essa fragmentação do mundo urbano acaba marcando as 

manifestações da cidade é a expansão de espaços privados, que, substituem e/ou atomizam os 

espaços públicos, proporcionando esses isolamentos e estranhamentos ironizados pela ficção 

de Bonassi, visto que tais espaços não abarcam toda a coletividade. 

Na verdade, a referida expansão, não se dá de maneira homogênea e ordenada, e sim 

por meio de constantes interpenetrações entre o público e o privado, configurando inclusive as 

próprias vivências dos privilegiados nos usos que estes fazem dos espaços urbanos, uma vez 

que tais sintomas vêm fazendo parte da própria configuração que a cidade vem assumindo na 

contemporaneidade. O conto “Blindagem” assim é narrado: 

 
Você está muito bem agora que blindou seu carro. Vejo como você 
dirige com tranquilidade e firmeza, respeita faixas, compreende os 
outros motoristas em suas decisões imediatas. Você pára suavemente. 
Devo te dizer que você está sereno como se estivesse em casa, 
oferecendo um jantar às pessoas de sua confiança. Você está ótimo! 
Cara, você realmente está em seu elemento! Esse ar condicionado... 
esse rádio vazando bossa nova... Você está tranquilíssimo! Parabéns! 
Não posso deixar de notar que você está assim... e te dizer, é claro! 
Puxa, como você está bem dentro dessa blindagem. (BONASSI, 2002, 
p. 19) 

 
Como pode ser visto, este conto faz um jogo semântico provocante, ao ser finalizado 

com a ambigüidade da última frase, a qual pode tanto significar o modo confortável de se 

estar blindado, quanto a intensidade da blindagem. Assim, toda a narração, que culmina na 

afirmação: “você está bem dentro dessa blindagem”, expressa uma forma de lidar com o 
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espaço urbano de modo semelhante ao do conto anterior. Porém, sob condições obviamente 

distintas. 

Se os “homens caramujos” fazem de um carro a sua moradia, por não ter outra opção 

mais imediata, o personagem de “Blindagem” passa pelas ruas como se “estivesse em casa, 

oferecendo um jantar às pessoas de sua confiança”, como se estivesse lidando tranquilamente 

com os espaços urbanos. E assim poderia ser entendido, se não fosse por um detalhe, a saber, 

a condição para que isso aconteça acaba sendo o auto-isolamento. Condição esta, aliás, que 

atravessa os múltiplos espaços urbanos, configurando-os sob a forma de ambientes 

problemáticos, sobretudo, no que diz respeito às possibilidades de serem compartilhados de 

forma coletiva entre os citadinos. 

Assim, longe de serem espaços de convivência tranqüila, as “cidades” dentro da 

cidade, representadas na ficção contemporânea, manifestam-se como locais de isolamento, em 

que, os indivíduos tentam se “ajeitar” diante das dimensões físicas, sociais, econômicas e 

culturais, que se articulam a uma configuração de mundo sedimentada por conflitos, ambições 

e precariedades, que a ficção de Bonassi parece fazer questão de enfatizar. 

Cabe afirmar, diante disso, que ao se falar aqui em precariedade de compartilhamento 

dos espaços não se está sugerindo a necessidade de uma paz total, e sim tentativas mais 

constantes e efetivas de negociações entre os citadinos. Na verdade, percebe-se nas 

manifestações da vida urbana a necessidade de serem criados rumos alternativos aos destas 

formas de atomização da cidade, as quais vêm configurando as vivências urbanas, com graves 

tendências a naturalizar-se, ao impregnar-se culturalmente ao cotidiano citadino. Fenômeno 

que os três últimos contos analisados trazem à tona de forma diversificada, sem esquecer as 

recorrências. 

A partir das análises acima fica evidente como a realização de cidade se desenrola 

também dentro da própria ficção, mais especificamente, nos processos de interação entre os 

personagens e os espaços, no mesmo sentido que a cidade real vai ganhando forma por meio 

das ações dos citadinos. Desse modo, a partir dos contos, por meio dos processos de 

comutação entre fictício, real e imaginário, a cidade vai adquirindo forma, em uma 

conjugação, já afirmada aqui, entre as escolhas do escritor e as múltiplas realizações de cidade 

feitas pelos usuários dela, dentro e fora da ficção. 

Portanto, a cidade configura-se como elemento importante para o entendimento da 

sociedade, tanto globalmente, quanto em suas peculiaridades locais, visto que se configura 

como palco condensador das articulações mais intensas entre os sujeitos e as sistematizações 

contextuais com as quais estes interagem, na contemporaneidade. Assim, se as ordenações e 
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imprevisibilidades vão formando a cidade, sem nunca concluí-la, os citadinos de cada lugar 

constroem as suas próprias vivências por meio de reapropriações daquilo que advém dos 

processos de globalização do espaço e do mercado. E se isso mantém o universo citadino 

como um ambiente instável, os efeitos de suas interpenetrações com a ficção literária acabam 

sendo a suscitação de reflexões e problematizações das condições da cidade, as quais são 

ampliadas pelas lentes que a literatura é capaz de oferecer, enquanto tenta lê-la e realizá-la, 

simultaneamente. 

Assim, percebendo que as interações entre lugares e não-lugares na ficção de Bonassi 

se dão em recortes de movimentos e aspectos críticos, pode-se refletir acerca das 

configurações da vida urbana no contexto atual, de maneira, ao mesmo tempo, pouco 

distanciada dos seus ritmos, e sugestivamente reflexiva, por conta das provocações chocantes, 

que se materializam nos contos. 

Como foi dito por Bloise, a São Paulo de Bonassi é cosmopolita, não apenas por sua 

quase replicação de aspectos da modernização ocidental, mas por conter fenômenos 

contextual e universalmente extremos. Sendo assim, o modo de olhar esta cidade, nas 

configurações espaciais e mercadológicas da contemporaneidade, também acaba sendo o 

modo de olhar o mundo e o tempo. E se desde 100 histórias colhidas na rua e no próprio São 

Paulo/Brasil, já se viam problematizações da expansão da vida urbana, na qual não deixam de 

se manifestarem tensões entre lugares e não-lugares, no terceiro livro do corpus desta 

dissertação, Passaporte, isso é problematizado de modo ainda mais enfático. 

Em 1998, Bonassi venceu a bolsa Kunstlerprogramm do DAAD (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst), na Alemanha, para escrever um livro, que se intitularia O 

livro da vida, o qual contém mil contos curtos, que depois se diluiriam em outras coletâneas, a 

exemplo dos três livros analisados nesta dissertação. Dentre eles, Passaporte é o que contém 

grande marca da mescla do seu imaginário urbano paulistana com outras cidades pelo mundo 

afora. 

Nesse sentido, seguindo o ritmo e a sordidez de 100 histórias colhidas na rua e a 

ferrugem e degradação de São Paulo/Brasil, o corpus aqui utilizado rompe fronteiras, em 

Passaporte. Nele, os espaços urbanos e os sintomas do mercado atravessam várias cidades 

pelo mundo, sendo isso registrado no final de cada conto, em que são indicados ano e local, 

que cada história, ficcionalmente, foi surpreendida pelos narradores. Fenômeno que não deixa 

de seguir a tendência predominante das manifestações culturais contemporâneas de aproximar 

arte e vida, ficção e realidade. 
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O próprio título do livro traz à tona uma imagem bastante sugestiva, visto que, além de 

indicar trânsitos e transitoriedades pelos não-lugares, que transcendem fronteiras, o passaporte 

em si, enquanto objeto, possui utilidades objetivas que se relacionam com os imaginários  

mais diluídos pelas vivências cotidianas. Nesse sentido, ele pode ser entendido como objeto 

que contém em sua oficialidade o poder de autorização para a participação da flanerie pelo 

mundo globalizado. 

No entanto, ao ser construído um passaporte como objeto literário, cria-se um diálogo 

com dimensões culturais, entre ambas as formas de manifestação dele. Logo na capa do livro  

é indicado o tom que se pretende oferecer aos seus passeios pelo mundo urbano, ao ser 

marcada com uma gilete, ao invés de um brasão. Desse modo, não só problematiza as 

fronteiras, repletas de concessões, restrições e conflitos, como anuncia a forma pela qual serão 

abordadas tais problematizações. Assim, sendo tanto o passaporte em si, quanto o livro que 

possui tal título, objetos culturais, ambos interagem, seguindo os, sempre enfatizados aqui, 

processos de comutação entre o fictício, o real e o imaginário. 

Inseridos nestas significações oriundas do título e da capa, percebe-se neste livro a 

recorrência dos mesmos tons com os quais os dois anteriores representam os modos utilizar o 

espaço, diante das condições de cada fragmento de vivência. Nesse sentido, o seguinte conto é 

representativo: 

 
040 quase comercial de benneton 
No Portão de Brandemburgo, um russo quer me vender uma jaqueta 
estropiada por 150 marcos. No primeiro momento diz que foi de um 
garoto sérvio morto em combate, mas com a evolução da conversa, o 
dono passa a croata e albanês. Noto claramente que as “manchas de 
sangue” não passam de guache ralo e que os “buracos de bala” foram 
feitos com cigarro aceso. Insisto em pechinchar e ele acaba admitindo 
que o sangue não é verdadeiro. Quer dizer: não é do tal garoto. Então 
me mostra uma cicatriz na palma da mão, dizendo que está precisando 
muito de dinheiro extra. (Berlim Oriental – Alemanha -1996) 
(BONASSI, 2001, p. 40) 

 
Mesmo longe das cidades brasileiras, percebe-se que o texto acima possui aspectos em 

comum com as representações das vivências urbanas de contos dos livros anteriormente 

analisados. Aqui se vê a utilização das condições de um russo, apropriando-se, em seu 

discurso, das condições conflituosas de outros povos para tentar se dá bem, e toda esta 

barganha é cenarizada em Berlim. Assim, além de expandir a forma pela qual retrata as 

manifestações das maneiras pelas quais os indivíduos se relacionam com a lógica do lucro, o 
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texto mistura várias nacionalidades em seu discurso, referindo-se indiretamente aos processos 

de globalização, só que focando em seus aspectos nada confortáveis. 

Na verdade, o que subjaz disso, e que não deixa de fazer parte do real e do imaginário 

contemporâneos, é que, salvo peculiaridades, falar de cidade já não implica, necessariamente, 

falar de um lugar, visto que ela, em quase todo o mundo, contém marcas das transfigurações 

guiadas pela predominância do mercado nos funcionamentos das sociedades. Ficando isso, de 

certa forma, sugerido no conto anterior, ao ser ambientado na parte oriental de Berlim, a qual 

só recentemente foi se configurando capitalista. 

Esta mesma característica pode ser identificada também no conto “Non-stop”, que 

assim é narrado: 

 
Ninguém mais dorme em Miedzyrzecz. No começo porque os 
empregos foram acabando, agora porque só quem fica acordado vai 
conseguir vender alguma coisa aos motoristas que vêm de Berlim e 
seguem até Poznun. Sabendo disso, Jerzy simplesmente está morando 
na sua barraquinha à beira da estrada. Aprendeu a cochilar entre 
clientes, fazendo de travesseiro os pacotes de Mariboro de forma que 
não amasse os cigarros. Quanto aos olhos e a barba sempre por fazer, 
Jerzy tem tido muitas provas de que isso até atrai algumas pessoas. 
(Miedzyrzecz – Polônia – 1998) (BONASSI, 2001, p. 112) 

 
Nota-se que o conto citado utiliza-se de imagens típicas da sociedade de consumo 

articuladas aos sintomas mais degradantes da lógica do mercado, em uma cidade tão longe do 

Brasil, quanto semelhante em certos aspectos. Sendo o sujeito, na contemporaneidade, 

desafiado a sobreviver diante de relações anti-solidárias e atomizadas, suas ações, ao buscar 

soluções para suas situações específicas, acabam formatando os espaços com os quais 

interage. 

Nestas circunstâncias, a ironia do conto faz completo sentido, por tratar-se de um 

momento em que a lógica do consumo norteia as vivências, inclusive dos desprivilegiados. 

Proporcionando, assim, a persistência de imagens superficiais a respeito da própria condição 

dos desiguais, quando olhos cansados e barba por fazer podem tornar-se atrativos de mercado. 

Assim como em “Homens caramujos”, “Non-stop” representa vivências urbanas construídas 

por meio da improvisação, diante de precariedades que percorrem a cidade. E ainda que 

isso se dê de maneira peculiar em cada lugar do mundo, as focalizações dos textos de 

Bonassi são recorrentemente em aspectos extremos da vida na cidade, tornando-a, por meio 

da perspectiva de sua ficção, quase indistinta na sordidez e degradação de seus 

fragmentos, que se materializam sob forma de flash e ferrugem. 
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Porém, além dos desconfortos identificados na flanerie global realizada na seqüência 

de contos, as imagens que sugerem a amplitude dos mal-estares urbanos, em Passaporte, 

também ilustram retratos de interações entre os indivíduos em suas diversidades. Nesse 

sentido, a idéia de vulnerabilidade é assim retratada no seguinte conto: 

 
023 línguas secretas 
Paulo teve Mariela com Meg em Tübingen, que os franceses 
ocuparam de queijo e vinho por trinta anos. Por umas e outras 
começaram a falar alemão em público e transformaram o português 
numa língua secreta, da qual podiam se servir pra falar de tudo e todos 
na frente do que fosse. Mas um dia eu apareci conversando nessa 
língua, deixando Mariela puta da vida. Ela não acreditava que alguém 
pudesse vir pairando por cima do oceano e simplesmente desvendar 
seu código com o pai. Agora mesmo ela acha que os seus mais 
preciosos segredos estão se tornando públicos. (Tübingen – Alemanha 
– 1998) (BONASSI, 2001, p. 23) 

 
“Pairar por cima do oceano” é um fenômeno que oferece uma imagem ideal da 

ausência de fronteiras que tensiona os lugares. Inclusive o espaço apresentado no conto, 

apesar de sugerir uma amplitude tamanha, consegue surpreender pela possibilidade de invasão 

de intimidade. Sensação esta que pode ser fruto das interações, que vulnerabilizam as 

vivências advindas de um processo de “ocupação” gerado por guerras e invasões, que 

denotam como o contemporâneo foi historicamente formado, e como ele vem culminando em 

uma cada vez mais intensa e conflituosa convivência com o outro. 

Além destes conflitos, que têm os lugares como palco, os contos, que percorrem o 

mundo perseguindo aspectos degradantes da vida urbana local e global, acabam alcançando 

também espaços de impessoalidade, que não deixam manifestarem-se sob o ritmo do mal- 

estar, marcante no corpus. 

Na verdade, insistindo em sua qualidade de flâneur, embora de um novo contexto e 

sob o olhar ferino de Bonassi e, portanto, uma flanerie bastante peculiar, nota-se o modo 

atento pelo qual os contos vislumbram as mudanças nos espaços urbanos, suscitadas pelas 

expansões do mercado globalmente. 

Nesta perspectiva, assim como se falou do conto anterior, pode-se ver em alguns 

outros contos de Passaporte, a focalização em aspectos que remetem a processos históricos, 

que podem ser desde as Grandes Navegações do século XV às Grandes Guerras do século 

XX, de modo articulado aos aspectos do mundo contemporâneo, realizando a cidade global, 

sem deixar de considerar suas formações históricas e as suas materializações no tempo 
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presente. Fenômenos estes, que, aliás, marcam as configurações que as cidades assumem em 

cada lugar do mundo. 

Assim, em meio à sequência de contos de Passaporte, em certo momento chega-se a 

uma região checa que faz fronteira com a Alemanha, nesse seguinte conto: 

 
113 vida nova 
Batatinha frita, nachos, revistas e vídeos de sacanagem (entre 
humanos, entre humanos e coisas, entre humanos e animais), 
camisinhas (testadas pela Comunidade Européia ou não), Budweiser, 
Becks, Guinness, canivetes modelo militar da Suíça neutra, seringas 
descartáveis, Marlboro, videopôquer, Coca-Cola, charutos de, no 
máximo, 25 coronas checas, papel higiênico, frozen marguerita, 
absorventes de dupla ação, abajures Teddy Bär. Tudo o que Teplice 
precisa para a sua nova vida já pode ser encontrado em qualquer 
quiosque à beira das suas estradas. (Teplice – República Checa – 
1998) (BONASSI, 2001, p. 113) 

 
Nota-se que até em um simples ato de elencar objetos não deixa de possuir os traços 

típicos do corpus. As mercadorias selecionadas para criar a imagem de uma nova vida para 

Teplice sugerem vivências muitas vezes omitidas pelo moralismo das sociedades onde a 

lógica do mercado é predominante. Assim, as próprias reorganizações dos espaços aparecem 

nos contos sob uma ótica pessimista e de cunho irônico. 

Aqui, o narrador não se detém a pudores, apontando, dentre outras coisas, os vícios e 

as intimidades, que nunca estariam, da maneira que está no conto, em uma propaganda do 

modo de vida capitalista, ainda que tais elementos não sejam determinados por ele. Porém, ao 

serem enfatizados neste contexto, que se manifesta já no título, de passagem para uma nova 

forma de vida, ou melhor, de recepção de novos elementos e necessidades, acabam formando 

um quadro repleto de imagens desagradáveis, misturadas a ícones mercadológicos e, 

consequentemente, materializando a cidade imaginada com uma seleção de tom corrosivo dos 

imaginários urbanos, mais especificamente, dos processos de transfigurações urbanas, no 

decorrer das expansões do capitalismo. 

De modo semelhante, na tentativa de acompanhar os processos históricos, que, no 

sentido do corpus, culminam em degradações das vivências, os dois contos a seguir, no 

percurso do livro pelo mundo, chegam a um Brasil urbano e capitalista, que não deixa de se 

relacionar com as tradições, e apontar para os tensionamentos que estas sofrem diante das 

contrafaces que os valores ocidentais trazem consigo. 

Assim, advindo de um conto maior, dividido em quinze partes, a saber, “15 cenas de 

descobrimento de Brasis”, que foi publicado na coletânea Os cem melhores contos brasileiros 
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do século organizada por Ítalo Marconi, o fragmento “Turismo ecológico” integra o itinerário 

de Passaporte, demonstrando a partir desta migração, que também acontece com alguns 

outros contos, os atos de seleção, reordenação e combinação, não apenas dos espaços reais, 

como também dos próprios textos ficcionais, que se rematerializando em outro livro, suscitam 

uma problematização que se conjuga com o conjunto do tal livro. 

Assim o referido fragmento é narrado: 

 
003 turismo ecológico 
Os missionários chegaram e cobriam das selvagens o que lhes dava 
vergonha. Depois as fizeram decorar a ave-maria. Então lhes 
ensinaram bons modos, a manter a higiene, e lhes arranjam empregos 
nos hotéis da floresta, onde se chega de uísque em punho. Haveria 
uma lógica humanitária exemplar no negócio, não fosse o fato de as 
índias começarem a deitar-se com os hóspedes. Nada faz com que 
mudem. Seus maridos, chapados demais, não sentem os cornos. De 
qualquer maneira, todos levam o seu. Só mesmo esse Deus civilizador 
é quem parece ter perdido outra chance. (Cuiabá – Brasil – 1995) 
(BONASSI, 2001, p. 3) 

 
As relações entre os nativos, os missionários e os hóspedes, no conto, reproduzem as 

relações coloniais de dominação européia. Tal reprodução, que não se dá mecanicamente, ao 

aparecer desta forma na história acima, acaba sendo fruto de uma  reorganização do 

imaginário ocidental, que se materializa sob uma irônica forma de denunciar os falsos 

moralismos pelos quais as sociedades brasileiras foram se formando, no decorrer de sua 

história, que, seguindo a linha denunciativa de Bonassi, é repleta de hipocrisias. 

Nesse mesmo sentido, o outro conto que traz os indígenas para a cena é assim narrado: 

 
015 Índios aprendem depressa 
Índios não têm anticorpos ou cabides. Índios não acreditam que o sol 
vai nascer amanhã, necessariamente. Índios têm tesão na lua e 
dificuldades pra se matar, porque desconhecem nossa experiência no 
assunto. Índios pagam o dobro por uma calça Lee. Índios cozinham 
macacos e jogam a pele fora. Índios ficam fascinados com 
embalagens. Índios fazem cachaça de qualquer coisa. Índios fazem de 
tudo na frente uns dos outros e na hora que têm vontade... mas os 
índios aprendem depressa e, se antes davam suas filhas de presente, 
agora começam a cobrar por isso. (Cáceres – Brasil – 1987) 
(BONASSI, 2001, p. 15). 

 
Deste conto pode-se refletir os processos de interação entre tradições e modernizações. 

Sabe-se que tais processos foram se intensificando e se reconfigurando com o passar do 

tempo. Entretanto, ainda no sentido das relações entre o sujeito e as suas condições materiais 



113 
 

 
 
 

e simbólicas, sempre se tratou dos modos pelos quais as culturas subalternas se reapropriam 

daquilo que chegam até elas, ou melhor, das formas predominantes de significar a vida, que, 

afinal, resultam em uma “nova vida”, como foi sugerido no título de um dos contos analisados 

mais acima. E, do mesmo modo daquele e de todos os outros, o tom que é dado às 

reapropriações dos índios neste conto não deixa de ser sarcástico e, de certa forma, fatalista, 

pintando um quadro intenso dos sintomas das expansões do capitalismo pelo mundo. 

Portanto, vê-se nestes contos, uma das marcas da ficção de Bonassi, que é a relevância 

que é dada aos processos de formação dos quais resultaram a configuração do mundo atual. 

Desse modo, sua produção literária cria representações mais completas do contemporâneo, ao 

conjugá-las com tais processos e configurar um histórico modelado por uma cadeia de 

vivências fragmentadas, que são carregadas por tonalidades parecidas. 

Sob esta mesma perspectiva, os contos percorrem tanto os lugares quanto os não- 

lugares, ou melhor, os entrecruzamentos entre eles, em que nenhum sobredetermina o outro  

de modo absoluto, materializando-os no corpus, sob a forma de  atordoamentos, que podem 

ser reunidos sob o mesmo signo de mal-estar, o qual atravessa o dentro e o fora do texto, 

manifestando a complexidade do real por meio da intensidade do literário. 

Dessa forma, revela-se nos contos, ainda, uma ambigüidade constante, ao ser 

demonstrado, por vezes, uma eminência de confiança nos não-lugares e insegurança nos 

lugares, e por outras, o inverso disso. Na verdade, tais sentimentos se entremesclam no 

decorrer dos livros, denotando um constante tensionamento entre os dois tipos de espaço, ou 

melhor, nos próprios entrecruzamentos entre eles, que configuram o mundo contemporâneo. 

Além de afetarem também as relações entre subjetividade e cotidiano representadas 

constantemente pelas interações entre personagens e espaços com o tom específico de 

Bonassi. 

Nesta linha, o seguinte conto é assim narrado: 

 
135 essas rodoviárias 
... e esses homens desesperados por um cartão de ponto e essas 
mulheres muito fiéis de cabeça coberta por panos encardidos e essas 
crianças boquiabertas de monóxido e esses ovos fósseis de desejo e 
esses pastéis lubrificados de baixa potência e essa pressa intransferível 
e essas Coca-Colas ardidas na garganta e essa certeza duvidosa de 
novos tempos e esse fracasso de barba rala e branca e esses enormes 
hematomas invisíveis e essas malas frágeis de memória arremessadas 
em gigantescos porta-malas fazendo um eco ensurdecedor que 
ninguém vai ouvir... (São Paulo – Brasil – 1998) (BONASSI, 2001, p. 
135) 
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Nota-se aqui um ritmo analógico ao dos espaços de trânsitos, que são configurados por 

diversas transitoriedades. Sem pontuação nenhuma, o conto é narrado em um só fôlego, com 

uma sequência frenética de imagens, que, por estas serem desconfortantes, acaba valorando 

negativamente as composições de tal movimentação. 

Além disso, se em contos anteriores tratava- se de vida nova, este problematiza as 

incertezas de mudanças do status quo, denotando uma recorrente precariedade de 

perspectivas, que percorre os contos de Bonassi. Se as significações das vivências 

contemporâneas se dão nas interações entre lugares e não-lugares, vê-se aqui personagens 

carentes de significados. Fenômeno que, além de fracassos, remete também às fragilidades e 

vulnerabilidades de uma experiência humana tão conturbada e instável que acaba se diluindo 

em “gigantescos porta-malas fazendo um eco ensurdecedor que ninguém vai ouvir”. Ou seja, 

misturando-se a movimentações e transitoriedades típicas das formações culturais 

contemporâneas, mas que nem para todo mundo significa melhores possibilidades de 

vivenciar as configurações deste tempo. 

Assim, focado nas contrafaces de uma modernização que dinamiza os espaços, mas 

que também condiciona a experiência a inserir-se e perder-se em seu ritmo, os contos 

conseguem manifestar os aspectos mais impactantes da cena contemporânea. Para tanto, os 

efeitos provocados pelas maneiras de elaboração dos contos articulam-se diretamente às 

formas oferecidas aos conteúdos narrados, materializando assim nos textos as típicas 

transitações entre ficção e realidade na literatura. Nesse sentido, pode-se ler o conto a seguir: 

 
035 malas 
Malas arrumadas, malas velhas, malas-sem-alça, malas anatômicas, 
malas diplomáticas, malas cheias de tensão. Malas de papelão como 
memórias em exposição. Malas perdidas para sempre. Malas rasgadas, 
feridas, ulceradas. Malas encardidas como cães sarnentos. Malas 
moles como molas. Malas chiques são bagagens (ou três jacarés 
mortos). Malas rápidas são mochilas. Lancheiras são malas de comer. 
Malas socadas em porta-malas. Malas mudas como mulas. Pilhas de 
malas são pilhas de almas, são montes de lama. (Oswiecim – Polônia 
– 1998) (BONASSI, 2001, 35). 

 
A ênfase da palavra “malas” concede ao conto um ritmo analógico ao dos trânsitos que 

elas, enquanto ícones dos espaços de passagem, percorrem. Assim, aquilo que está em 

constante movimentação pode, além de assumir diversas formas e utilidades, representar 

sensações oriundas das vivências que conota. Nesse sentido, ao participar de Passaporte, essa 

miscelânea de malas, que sugere um quadro geral de movimentações e entrechoques entre 
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vivências, tem a possibilidade de representar os mal-estares que subjazem deste quadro, e que 

são intensificados na ficção literária sob forma de “montes de lama”. 

Porém, como as sequências apressadas de contos múltiplos tentam alcançar os mais 

diversos aspectos das vivências degradas através dos espaços, além de pintar negativamente 

os trânsitos e as transitoriedades, alguns textos se deparam com os limites destes percursos 

perscrutadores feitos pelo mundo ocidental ou ocidentalizado, a exemplo do seguinte conto: 

 
054 fronteiras 
Cercas reforçadas & enterradas com alicerces de concreto para baixo 
& além de túneis possíveis, dividindo um deserto em dois desertos. Os 
Estados Nacionais palpáveis como cacos de vidro. Guardas sérios, 
quase soldados, mais que autorizados, prestes a... Um movimento em 
falso e... Muit‟a‟tensão. Mochilas, poder de fogo, remela & mau- 
hálito. Passaportes esquecidos, passaportes aquecidos, suados, 
naftalínicos – passados de mão em mão como coisas bentas ou boas 
biscas. Animais humanos de olhos arregalados, preparando botes, 
encoxando guichês. (Dresden/Teplice – Alemanha/República Checa – 
1998) (BONASSI, 2001, p. 54). 

 
Assim, tensões na fronteira entre a República Checa e a Alemanha podem representar 

intranqüilidades que configuram os limites e conflitos em um mundo dito globalizado. Se em 

um dos contos analisados anteriormente se falou em uma nova vida possível de advir com a 

disponibilidade de mercadorias e serviços capitalistas, no conto acima citado a 

problematização se dá nas próprias possibilidades desta expansão. 

Assim, entre “Estados Nacionais palpáveis como cacos de vidro”, as fronteiras 

condensam as dificuldades de se inserir na globalização de forma tranqüila e benéfica. E tal 

fronteira acaba representando muitas tensões espalhadas pelo mundo, que se originam das 

constantes buscas por melhores oportunidades em outros lugares. Nestas circunstâncias, em 

decorrência das barreiras autorizadas, alguns indivíduos acabam se detendo muita mais aos 

processos de buscas do que realizações, migrando por entre espaços de passagem, com seus 

passaportes como ingressos em punho, embora, muitas vezes cortantes, como os cacos de 

vidro ou mesmo a gilete da capa do livro, tendo em vista os mal-estares que atravessam 

realidade e ficção. 

Dessa forma, nas tensões entre lugar e não-lugar, ao invés de indistinções esvaziadas 

e impessoais, os contos oferecem, indistintamente, ritmos que acompanham as 

movimentações e transitoriedades do mundo em articulação com tonalidades degradantes e 

enferrujadas, oferecendo imagens das instabilidades mais desconfortáveis possíveis, tendo 

como ambiente múltiplos espaços representativos da descentrada contemporaneidade. 
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Muito embora Passaporte percorra mais intensamente os não-lugares, focando, 

sobretudo, em aspectos sórdidos e impactantes, pode-se notar que os outros dois livros do 

corpus também representam constantes movimentos precários de horizontes. E apesar das 

multiplicidades de contos, as três coletâneas, em conjunto, concentram seus focos de modo 

predominante nos espaços urbanos, os quais realmente metaforizam os variados aspectos da 

cena contemporânea manifestados pela ficção de Bonassi. 

Na verdade, a cidade, dentro e fora da ficção, acaba condensando de modo mais 

intenso as interpenetrações entre lugares e não-lugares, na contemporaneidade. E mesmo que 

alguns contos não falem diretamente de cidade, assim como alguns fragmentos de cena 

contemporânea não possuem necessariamente esta referência, ambas as situações acabam 

tangenciando aspectos culturais e formas de significar a vida que se concentram de modo 

predominante nos espaços urbanos. 

Nesse sentido, quando se fala em cidade realizada pela ficção de Bonassi, não se 

pode restringir a nenhuma cidade em específico, muito menos aos limites entre as cidades. Na 

verdade, a cidade imaginada nos contos trata-se da própria fragmentação da cidade real e 

imaginária, que atomiza os espaços e, por vezes, transcende qualquer localização exata, ao ser 

retratada por meio de fenômenos humana e universalmente extremos. E tais fenômenos se 

manifestam literal e culturalmente pelas realidades pertencentes aos imaginários 

contemporâneos mais problemáticos, por meio dos sintomas que os configuram, os quais 

podem ser identificados na própria forma literária. 

No que tange à forma, nota-se que as paisagens que percorrem os três livros são tão 

diversas quanto enferrujadas. Sendo, portanto, fragmentadas sob o mesmo signo do mal-estar, 

sob a perspectiva de Bonassi. Assim, a maneira dos contos lerem as paisagens acaba sendo a 

própria forma dos espaços manifestam tão realisticamente na ficção. 

Em todo o corpus, pôde-se notar relações estreitas entre as paisagens retratadas e os 

modos de olhá-las. Relações estas que concedem a forma da realização de cidade nos contos 

de Bonassi. E tal forma acaba sendo condensada nas duas paisagens seguintes, as quais 

pertencem a Passaporte, mas poderiam estar em qualquer um dos três livros: 

 
131 – Paisagem urbana 
Um homem desempregado fuma seu último cigarro numa mesa de 
lata, enquanto tem os sapatos engraxados. Seis mulheres sem sorrisos 
cruzam de calça larga. Uma cerveja sua envergonhada dentro do 
isopor. Um relógio de parede passa o tempo. As cinzas do cigarro 
formam um arco pra baixo. Uma barata assustada cruza a calçada (vai 
sobreviver a essa aventura). O homem se afasta sem pagar as contas. 
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Ave-maria entredentes, aperta o RG e se atira na frente de um carro 
(vai sobreviver a essa aventura). Três palavrões. Duas fraturas. 
Prejuízos variados. (São Paulo – Brasil – 2000) (BONASSI, 2001, p. 
131) 

 
132 – Paisagem suburbana 
Sob a luz amarela que o boteco manda, tá lá um corpo estendido no 
chão. Mal ajambrado sobre a calçada, dedilha porcarias na valeta. Há 
muito tempo, um RG amarfanhado identifica uma data de coisas, 
como pais ausentes e a terra natal aonde nunca voltará. Boa coisa não 
era. Bom motivo não há. Um sangue gosmento que enxurradas 
vindouras levarão de vez pra boca dos lobos. Quase sorrindo, é certo 
que foi dessa pra melhor. Aos mais vivos (ou preguiçosos), restará não 
soltar pios que sejam, enquanto fardas varejarem em torno, 
procurando cápsulas & perfurações. (São Paulo – Brasil – 1997) 
(BONASSI, 2001, p. 132) 

 
Ambos os contos acima são bastante representativos para o entendimento  da 

realização de cidade no corpus. Neles, urbano e suburbano são tingidos com as mesmas 

colorações. No ritmo veloz dos espaços urbanos, assim como foi em 100 histórias colhidas na 

rua, “Paisagem suburbana” não ignora aspectos de formação da cidade que foi foco em, e deu 

nome a, São Paulo/Brasil. Aqui, um citadino migrante, certamente nas buscas infinitas e 

desesperançadas tão representadas em Passaporte, advindo de uma terra natal para onde 

nunca voltará, segundo o narrador, foi “dessa pra melhor”, apenas na morte, quase sorrindo. 

A precariedade de perspectivas marca também “Paisagem urbana”, em que, sob um 

ritmo menos intenso e uma ferrugem mais carregada, é retratado um fragmento de vivência 

desencaixado da cidade. O narrador compara esta inadequação entre personagem e ambiente, 

que na verdade é, ironicamente, a própria sintonia entre citadino e cidade nos contos de 

Bonassi, à movimentação de uma barata, dando a ver a dimensão pela qual o homem pode ser 

vislumbrado nas focalizações dos contos. 

Assim, tanto as paisagens urbanas como as suburbanas possuem recorrências de 

desconfortos que são retratados, relatados ou metaforizados por ambientes degradados e 

mutilados, nunca inteiros, ordenados ou perfeitos, recorrentes no corpus. Assim, as paisagens 

oferecidas nas cenas citadinas acabam conjugando a realidade recortada e a forma pela qual 

ela é vislumbrada. 

Nesse sentido, representando as contrafaces do progresso, ou seja, aquilo que vai 

sendo deixado para trás e que acaba sendo atropelado pelo ritmo dos espaços urbanos, os 

contos realizam a cidade por meio de focalizações específicas, sob uma ótica enfaticamente 

pessimista, simulando um contato direto com a realidade. 
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Na verdade, o próprio fato de serem contemporâneos ao objeto que se pretende 

representar acaba intensificando o efeito de interpenetrações entre o fictício e o real, nos 

contos. Entretanto, sendo a cultura uma rede complexa de relações, alguns discursos ou 

linguagens tendem a equilibrar-se entre distanciamento e aproximação, a fim de não serem 

confundidas com os objetos que representam, por vezes, criticamente. Desse modo, a ficção 

literária dialoga com outros artefatos culturais realizadores daquilo que ela se propõe abordar, 

que no caso do corpus aqui é a cidade, de modo que acaba participando como sujeito 

condicionado e ativo na sociedade. Aliás, o estudo da realização de cidade é o próprio estudo 

destas questões. 

Assim, em sintonia com os aspectos contextuais, e resultando de seleções, 

combinações e reordenações por parte do escritor, a realização de cidade nos contos pode ser 

lida por meio de discursos teóricos que, assim como o literário representa a realidade artística 

e politicamente, representam a realidade, cientifica e politicamente. Nesse sentido, a partir das 

recorrências nos fragmentos literários e urbanos, pode-se encontrar análises culturais e sociais 

que corroboram com as procedências de focalizações dos contos. 

Como já citado nesta dissertação, sobre a sordidez e a violência das vivências 

contemporâneas, Beatriz Sarlo explica que: 

 
Sem tempo para fazer projetos, sem futuro, os corpos correm os riscos 
impostos pela dívida não-paga: a violência, a ruptura de todos os laços 
sociais, a selvageria da droga são desafios vistos como se fossem a 
única afirmação possível da identidade. Quando se rompe a 
expectativa de um tempo futuro, quando ninguém se sente mais credor 
nem titular de direitos, os corpos usam a violência para se rebelar 
(SARLO, 2005, pp. 15-16). 

 
Portanto, a precariedade de perspectivas, tão representativa nos contos de Bonassi, 

pode remeter a abandonos dos indivíduos, que, imersos em uma sociedade orientada pela 

lógica do mercado, sob a condição de desfavorecidos, acabam sendo reféns do presente 

perpétuo que a sistematização destes sintomas proporciona. 

Dessa forma, os espaços urbanos, diante da desorganização do espaço público, 

configuram-se sob a forma de fragmentos, que geram atordoamentos diversos, em um tempo 

do qual os citadinos não enxergam saída, ao serem abandonados em labirintos. Tais sintomas, 

que podem não totalizar a cena contemporânea, compõem a cidade imaginada em Bonassi de 

modo enfático, ignorando-se qualquer aspecto positivo que possa se manifestar no ambiente 
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citadino, e assim, evidenciando ainda mais contundentemente as demandas de um contexto 

repleto de mal-estares a serem sanados, ou no mínimo, negociados. 

No entanto, os contos não negam o sujeito enquanto realizar da cidade da qual 

participa. Na verdade, neste ponto, as críticas se tornam ainda mais ferinas, pois os narradores 

de Bonassi não deixam de descrever as ações dos citadinos, em articulação às suas condições, 

muitas vezes bastante precárias, além de instáveis. Aliás, instabilidade acaba sendo uma 

palavra providencial para descrever as contradições de configurações culturais em que alguns 

são mais livres do que outros, ao instabilizar-se os espaços. Ainda que todos sejam reféns das 

aleatoriedades, inseguranças e incertezas, tão universais quanto contextuais. 

A leitura da cidade, nesse sentido, acompanha as movimentações daquilo que se quer 

materializar a partir dos imaginários, e se quer manifestar a partir dos espaços. Michel de 

Certeau explica que: “O espaço é um lugar praticado. Assim a rua geometricamente definida 

por um urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o 

espaço produzido pela prática do lugar constituído por um sistema de signos – um escrito” 

(DE CERTEAU, 2008, p. 202). Portanto, assim como o espaço se faz nas práticas dos sujeitos 

nos lugares, e também nos entrecruzamentos destes com os não-lugares, o que subjaz da 

leitura destes ambientes é também resultado de uma prática, que se materializa no próprio 

escrito. 

Desse modo, a cidade, que é constituída por signos, sob forma de imagens, discursos e 

linguagens diversas, se mescla às suas representações, ficcionais ou não, resultando em 

práticas concretas que as realizam constantemente, enquanto texto labiríntico que é, dentro e 

fora da literatura. Nestas condições, a leitura dos espaços por meio de fragmentos múltiplos e 

dinâmicos, acaba tendo o efeito assim descrito por Canclini: 

 
Como nos videoclipes, andar pela cidade é misturar músicas e relatos 
diversos na intimidade do carro com os ruídos externos. Seguir a 
alternância de igrejas do século XVII com edifícios do XIX e de todas 
as décadas do XX, interrompida por gigantescas placas de publicidade 
onde se aglomeram os corpos esguios das modelos, os novos tipos de 
carros e os computadores recém-importados. Tudo é denso e 
fragmentário. Como nos vídeos, a cidade se fez de imagens saqueadas 
de todas as partes, em qualquer ordem. Para ser um bom leitor da vida 
urbana, há que se dobrar ao ritmo e gozar as visões efêmeras. 
(CANCLINI. 2008, p. 123) 

 
Portanto, as caminhadas pela cidade, na contemporaneidade, se deparam com as 

misturas e amálgamas que compõem as cenas percorridas. Assim, o citadino se vê em vários 
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tempos e espaços simultâneos, fragmentados e diluídos pelo universo urbano. Daí, o novo e o 

antigo manifestarem-se como imagens que saqueiam a cidade em todas as partes, sem 

ordenação estável. 

Nesse sentido, os contos, ao percorrerem os espaços assim configurados, seguem o 

ritmo das vivências de todo leitor e realizador da cidade, que são seus próprios usuários, 

manifestando uma cidade caótica por meio de uma literatura também caótica.  Por 

conseguinte, a própria representação acaba sendo problematizada, uma vez que sujeito e 

objeto acabam se confundindo. 

No entanto, sabe-se que tal fenômeno faz parte tanto das configurações culturais da 

experiência urbana atual, quanto das próprias ações praticadas pelos sujeitos, dentre os quais o 

escritor não está excluído, ao proceder a materialização do urbano, enquanto tenta lê-lo. E se, 

como afirma Canclini, no trecho acima, “para ser um bom leitor da vida urbana, há que se 

dobrar ao ritmo e gozar as visões efêmeras”, as relações entre cidade e literatura ficam 

patentes nestas próprias sintonias entre a forma literária do corpus e aos ritmos e  

efemeridades urbanas. 

Nesse sentido, as relações entre sujeito e objeto, problematizadas na realização de 

cidade, realçam as interpenetrações entre ficção e realidade, em conjunção com as próprias 

configurações culturais contemporâneas, que já contém este efeito. Assim, além da literatura 

ler a cidade, como um sujeito que ler um objeto, a cidade em sua dinâmica e força simbólica 

também pode ser considerada um sujeito que tensiona as suas próprias representações 

literárias e, além disso, o próprio modo de lê-la pode também ser considerado objeto de 

análise. 

Acerca desta relação problematizada entre a cidade e o citadino, o homem e o espaço, 

a paisagem e o observador, Marc Augé afirma que: 

 
O espaço como prática dos lugares e não do lugar procede, na  
verdade, de um duplo deslocamento: do viajante, é claro,  mas 
também, paralelamente, das paisagens, das quais ele nunca tem senão 
visões parciais, “instantâneos”, somados confusamente em sua 
memória e, literalmente, recompostos no relato que ele faz delas ou no 
encadeamento dos slides com os quais, na volta, ele impõe o 
comentário a seu círculo (AUGÉ, 2007, p. 80). 

 
Portanto, na mesma medida em que os passantes se movimentam, as paisagens 

manifestam suas mobilidades. Resultando disso relatos reordenados, ainda que 

fragmentadamente, pelos usuários e realizadores dos espaços. Nesta perspectiva, nas viagens 
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pelos espaços urbanos, dentro e fora da cidade, nos lugares e nos não-lugares, são 

metaforizadas na ficção literária sob a forma de articulações entre personagem e ambiente. 

Os contos, dessa forma, passam pelos espaços flagrando as configurações das 

vivências urbanas, sob a forma de instantâneos, que oferecem visões parciais da cidade, 

compondo uma sequência confusa e caótica de cenas, que são encadeadas, 

fragmentariamente, tendo a possibilidade de serem lidas sob alguns fios condutores, que 

subjazem da análise da realização de cidade. 

Tal realização, no entanto, não tende a nenhuma totalização do urbano, nem aponta 

soluções para os seus mal-estares, e sim sugere, por meio da recorrência de tons, gravidades 

contidas nos aspectos marcadamente problemáticos da cidade, que transbordam intensamente 

em suas representações, ainda que possam ser ignorados, indiferenciados, ou  mesmo 

saturados por outros discursos de maior audiência e poder do que o literário, nos dias atuais. 

Nesse sentido, um dos efeitos fundamentais da insistência da escrita da cidade, 

também na literatura, é a possibilidade de dar vida e realidade, ainda que por meio da ficção, 

às vivências mais impactantes, que por vezes se diluem no cotidiano, sem o tom grave, que é 

hiperbolizado no corpus aqui analisado, e pelo qual, a cidade se manifesta em conjunção com 

as múltiplas manifestações do urbano neste mundo cada vez menor e de ritmo cada vez mais 

intenso. 

Assim, a forma pela qual a cidade é realizada na ficção literária de Bonassi, sob as 

perspectivas das análises feitas nesta dissertação, fundamentadas nas teorias aqui utilizadas, é 

a da cidade ao mesmo tempo veloz e carente de perspectivas, fragmentada e recorrentemente 

degradante, além de condensadora e replicadora de problemas contextuais. Como explica 

Bauman “as cidades se transformaram em depósitos de problemas causados pela 

globalização” (BAUMAN, 2009, p. 32). E é sob esta condição que os seus espaços são 

percorridos nos três livros aqui analisados. 

Portanto, se em cada época e lugar, cada sujeito que interage com os espaços em que 

vivência, discursa visões diferentes e parciais acerca deles, a focalização da ficção literária de 

Bonassi aproxima-se daquilo que, novamente, Bauman afirma: “A tendência de segregar, a 

excluir, que em São Paulo (a maior conurbação do Brasil, à frente do Rio de Janeiro) 

manifesta-se da maneira mais brutal, despudorada e sem escrúpulos, apresenta-se – mesmo 

que de forma atenuada – na maior parte das metrópoles”. (BAUMAN, 2009, p. 40). Assim, a 

partir da cidade da qual o escritor paulistano extrai o seu imaginário, subjaz a forma de ver e 

expressar, em maior ou menor grau, o mundo urbano da contemporaneidade. 



122 
 

 
 
 

E se, “paradoxalmente, as cidades – que na origem foram construídas para dar 

segurança a todos os seus habitantes – hoje estão cada vez mais associadas ao perigo” 

(BAUMAN, 2009, p. 40), é justamente este imaginário de inseguranças, instabilidades e 

incertezas sem fim, que configuram a visão fatalmente labiríntica dos contos para com o 

universo urbano que realizam. 

Confirma-se, diante das discussões feitas aqui, que a realização de cidade na ficção 

literária de Bonassi pode ser lida sob os paradigmas do mercado e do espaço, visto que os três 

livros possuem como fios condutores os sintomas culturais, tanto no sentido social como 

subjetivo, da orientação da vida humana por parte do mercado e das fragmentações dos 

espaços urbanos, articuladamente. Assim, dentro do próprio ritmo urbano, repleto de 

efemeridades, os contos comportam-se como flashes daquilo que representam, denotando uma 

movimentação veloz de caminhadas, diante de espaços tão dinâmicos quanto precários em 

horizontes, oferecendo tom específico aos processos de comutação entre o fictício, o real e o 

imaginário da cidade e da contemporaneidade. 

Por meio de uma quase fusão entre sujeito e objeto, ficção e realidade, enfim,  

literatura e cidade, as configurações culturais que são vislumbradas a partir das discussões 

sobre mercado e espaço deste tempo se desenrolam no corpus aqui analisado, 

simultaneamente, como sintoma e potencialidade crítica, ao ter a possibilidade de ser lido 

como ficção alternativa às ficções oficiais, sobretudo, por conta das ênfases que dá, mesmo 

nos relatos mais corriqueiros, às questões que traz à tona. 

Sem respostas ou delimitações, mas repleto de traços do real e do imaginário, que se 

materializam nos contos, a ficção literária de Bonassi participa dos processos culturais 

contemporâneos e dialoga com as práticas de dentro e fora do literário, de modo ao mesmo 

tempo cooptado e parcial. Articulando-se, assim, à cidade real e imaginária deste tempo, a 

qual não deixa de ser continuamente formada por realizações diversas, sem nunca culminar 

em uma totalidade, visto que se configura sob a forma de infinitos fragmentos inseridos em 

intermináveis jogos discursivos de poder. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Notou-se nesta dissertação como o estudo da realização de cidade implica nas 

problematizações das relações, abordadas aqui, entre texto e contexto, fictício e real, e sujeito 

e objeto. Portanto, comprovou-se que a materialização textual dos imaginários urbanos na 

ficção literária de Fernando Bonassi manifesta tensões e articulações entre os espaços urbanos 

dentro e fora do texto, as quais dão a ver uma ambientação do contemporâneo expressada 

literária e parcialmente, ou seja, de modo participante dos jogos discursivos que formatam 

culturalmente os fragmentos citadinos. 

Assim, interagindo com formações culturais repletas de enunciadores e praticantes dos 

espaços urbanos, os textos de Bonassi permitem-se se aproximar demasiadamente dos relatos 

mais crus da vida nas cidades; posicionando-se, desse modo, na linha tênue entre o real e o 

fictício, ao articular as suas construções textuais aos textos mais corriqueiros que constroem a 

cidade discursivamente, inclusive, aos discursos que orientam predominantemente a vida 

urbana, que são o mercado e a grande mídia. 

Além disso, as tensões entre estas predominâncias e os múltiplos usuários da cidade, 

com as suas múltiplas formas de utilizar os seus espaços, quando manifestadas por meio da 

forma literária crua e fragmentada dos contos de Bonassi, apresentam-se em duas instâncias 

articuladamente, a saber, na representação ampliada e caótica da cidade já repleta das  

referidas tensões, e na apreensão delas, sob forma de fusão, dentro das próprias tramas 

repletas de conflitos que circundam as relações entre homem e espaço. Assim, em ambas, 

percebe-se uma participação do literário nos processos de significação e valoração da 

sociedade e da cultura, no momento em que ele concretiza a sua interpenetração com as 

realidades com que se relaciona, sob uma determinada visão de mundo. 

Neste âmbito, aproximações e distanciamentos típicos da literatura articulam-se, ainda 

mais intensamente, quando se tem como objeto literário um escritor que produz seus textos de 

modo simultâneo às constantes produções do universo urbano que pretende representar. 

Assim, contemporâneo às mudanças paradigmáticas dos anos noventa, Bonassi se fez 

providencial para uma experimentação prática daquilo que se chama aqui de realização de 

cidade, visto que seus textos instabilizam as dicotomias ficção e realidade, sujeito e objeto, e 

texto e contexto, ao oferecer uma visão ao mesmo tempo subjetiva e condicionada pelas 

configurações culturais do tempo com que interage. 

E é justamente nas interseções entre a visão de mundo oferecida pelo corpus e as 

configurações culturais subjacentes ao contexto, ou ainda, nos processos de comutação entre o 
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fictício, o real e o imaginário, no sentido de Wolfgang Iser, que a realização de cidade se 

manifesta. Para tanto, os contos, como transeuntes, adentram as entranhas da cidade, 

selecionando, combinando e reordenando cenas, construindo discursos, enfim, utilizando, 

reutilizando e expressando os espaços pelos quais percorrem, por meio de  aspectos 

específicos do olhar bonassiano. Ponto de vista este, aliás, que, como pôde ser notado durante 

os capítulos, enfatiza os mal-estares da vida urbana, denunciando-os na mesma medida em 

que é condicionado por eles. 

Dessa forma, o espaço urbano e o espaço literário, na ficção literária de Bonassi, se 

interpenetram, impulsionando-se, um sobre o outro, discursos sintomáticos de aspectos 

problemáticos da configuração cultural contemporânea, e assim resultando na forma 

específica e fragmentada da realização de cidade nos contos analisados. 

Para o entendimento da maneira pela qual se dá a realização de cidade em Bonassi, as 

bases teóricas desta dissertação foram ferramentas eficientes, visto que, nos contos, notou-se 

as feituras de espaço por parte das caminhadas dos citadinos, no sentido de Michel de 

Certeau, tanto representados por personagens quanto por narradores; as configurações 

subjacentes do cenário social que formatam a cidade, no sentido de Beatriz Sarlo; a idéia de 

mercado como forma de ritualização cultural nos espaços urbanos, no sentido de Nestor 

Garcia Canclini, e as interpenetrações entre lugares e não-lugares, no sentido de Marc Augé, 

na crescente e diversificada expansão urbana globalmente. 

Considerando todas estas discussões como componentes importantes das 

configurações culturais contemporâneas que percorrem o corpus aqui analisado, nota-se que 

tais perspectivas teóricas contribuíram contundentemente para a leitura da realização de 

cidade, especificamente, por meio dos fios condutores eleitos nesta dissertação: espaço e 

mercado. E que estes, por sua vez, são manifestados nos aspectos das cenas contemporâneas 

que atravessam as análises dos três livros por meio da fragmentação, da movimentação, da 

degradação e da sordidez que as configuram, caracterizando uma possibilidade, dentre outras, 

de leitura da vida urbana do presente, dentro e fora do texto, articuladamente. 

Assim, fica evidente, a partir deste estudo, a suscetibilidade de se analisar as formas 

pelas quais os múltiplos textos literários de variados momentos históricos realizam a cidade, 

ou outros espaços pelos quais percorram aspectos culturais marcantes de cada contexto, em 

suas diversas possibilidades e condições de materialização em cada ficção literária, nas 

interseções entre o real, o fictício e o imaginário. 
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