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A cidade está com sede, 
a cidade está com fome. 
Ferro, árvore, gente 
De tudo a cidade come. 
 
Como quem é consumido  
e também a quem consome,  
come terra, come espaço, 
 a cidade está com fome.  
 
Para servir a cidade  
estamos todos na mesa:  
alguns à moda da casa. 
 
Outros à milanesa.  
Os mais velhos vão na frente, 
 os moços na sobremesa. 
 
(Poema O cardápio, de Carlos 
Queiroz Telles) 

 

 



 

A CIDADE DO ROMANCE, O ROMANCE DA CIDADE: CARTOGRAFIAS 
URBANAS EM FIEL, DE JESSÉ ANDARILHO 

 

RESUMO 

 
Esta dissertação, de cunho descritivo-bibliográfico, investiga a questão da cidade no romance 
Fiel, publicado em 2014, pelo escritor carioca Jessé Andarilho. Desdobra-se em duas 
vertentes: a primeira, considera a ficção um espaço de poder, onde novas subjetividades 
deslocam o discurso canônico e pretendem ressignificar o seu (não)lugar na cena cultural 
brasileira contemporânea; a segunda, compreende a cidade escrita como espaço de conflitos, 
onde o sujeito assume várias identidades como estratégia de agenciamento das posições 
sociais, representando seu grupo social. Ao narrar a ascensão do protagonista Felipe no tráfico 
de drogas, Jessé Andarilho cria uma cartografia da transitividade pelos espaços citadinos e 
revela territórios em disputa, seja a favela em que mora a personagem, como seus entornos. 
Com isso, o autor ressignifica o campo literário, representando territórios e sujeitos aviltados, 
tornando-se um porta-voz da favela ficcionalizada. Fiel é, portanto, uma narrativa política, 
visto que a dicção de Jessé Andarilho ultrapassa a fala individual e ganha força sobre o grupo 
social do qual faz parte e que representa.  
 
Palavras-chave: Ficção e espaços de poder. Jessé Andarilho. Mobilidade urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CIUDAD DE LA NOVELA, LA NOVELA DE LA CIUDAD: CARTOGRAFÍAS 
URBANAS EN FIEL, DE JESSÉ ANDARILHO 

 

RESUMEN 

 
Esta disertación, de cuño descriptivo-bibliográfico, investiga el tema de la ciudad en la novela 
Fiel, publicada en 2014, por el escritor carioca Jessé Andarilho. Se desdobla en dos vertientes: 
la primera, considera la ficción un espacio de poder, donde nuevas subjetividades desplazan el 
discurso canónico y pretenden resignificar su (no)lugar en la escena cultural brasileña 
contemporánea; la segunda, comprende la ciudad escrita como espacio de conflictos, donde el 
sujeto asume varios identidades como estrategia de agenciamiento de las posiciones sociales, 
representando su grupo social. Al narrar el ascenso del protagonista Felipe en el tráfico de 
drogas, Jessé Andarilho crea una cartografía de la transitividad por los espacios urbanos y 
revela territorios en disputa, sea la favela en que vive, como sus entornos. Con ello, el autor 
resignifica el campo literario, representando territorios y sujetos degradados, convirtiéndose 
en un portavoz de la favela ficcionalizada. Fiel es, por lo tanto, una narrativa política, ya que 
la dicción de Jessé Andarilho Andarilho sobrepasa el habla individual y gana fuerza sobre el 
grupo social del que forma parte y que representa. 
 
Palabras clave: Ficción y espacios de poder. Jessé Andarilho. Mobilidad urbana. 



 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

 

 

 

Figura 01. Capa do livro Fiel.................................................................................................... 27 

Figura 02. Escritor Jessé Andarilho .......................................................................................... 29 

Figura 03. Exposição 33º Panorama da Arte Brasileira  .......................................................... 72 

 

 

 
 

 

  



 

SUMÁRIO 
 

  

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 10 

 

1. TUDO ESTÁ ESCRITO .................................................................................................... 13 

1.1 A literatura como espaço em disputa .............................................................................. 13 

1.2 Movimento marginal/periférico: problema conceitual? ............................................... 21 

1.3 Jessé Andarilho: o escritor MargiNow ........................................................................... 25 

 

2. TUDO É CIDADE NA FICÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA ...................... 33 

2. 1 A cidade escrita: sujeitos e travessias ............................................................................ 33 

2.1.1 Pelos caminhos da esperança: a cidade inalcançável ...................................................... 41 

2.1.2 A cidade volátil: cartografia de ausências ....................................................................... 44 

2. 2 Cartografia da transitividade ou a ficção andarilha .................................................... 48 

 

3. FIEL: A CIDADE DENTRO-E-FORA DO ROMANCE ............................................... 55 

3. 1 A cidade do romance, o romance da cidade? ................................................................ 55 

3. 2 Seria esta uma alternativa? ............................................................................................ 73 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 77 

 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 80 

 



10 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

O escritor contemporâneo encontrou na segregação territorial e social um terreno fértil 

para a produção de discursos que enfrentam a censura imposta pelos grupos dominantes, em 

especial aquele vítima da hierarquização, cujos textos tentam deslocar a cultura hegemônica e 

desconstruir as dicotomias. Em Políticas da escrita (1995), Jacques Rancière afirma que o ato 

de escrever é uma abertura e disjunção, e pode ser considerado uma estratégia de dominação. 

Do mesmo modo, Ángel Rama, em seu livro A cidade das letras (2015), discute a formação 

de uma estrutura simbólica, munida de saberes sobre a escrita capaz de manter o controle 

sobre os indivíduos que não a dominam.  

Na contemporaneidade, este cenário parece ter sido revisado com a presença de novos 

sujeitos na cena cultura e política, principalmente quando esta presença trouxe, talvez, uma 

possibilidade de reivindicar os espaços a partir de um conjuntos de ações, movimentos 

culturais e publicações artísticas que não aceitam o controle dos grupos dominantes. Por esta 

perspectiva, o ato de escrever é assumido por estes novos agentes, ampliando o acesso às 

letras, minando, os privilégios da “cidade das letras” (RAMA, 2015). Desde então, as classes 

populares buscam a (re)ordenação social através de suas escritas e vozes. 

Rancière (1995, p. 7) alerta que “não é porque a escrita é o instrumento de poder ou a 

via real do saber, em primeiro lugar, que ela é coisa política. Ela é coisa política porque seu 

gesto pertence à constituição estética da comunidade e se presta, acima de tudo, a alegorizar 

essa constituição”. Isto é, a escrita é um ato de significação de quem realiza. Pensar o campo 

literário contemporâneo, ocupado por subjetividades que lidam com sua legitimação é 

entender a escrita como política porque enfrenta as tensões sociais na busca pelo (não)lugar 

dos subalternizados na cena cultural brasileira, descentrando o cânone.  

Expressões como lugar de fala, representatividade e a legitimidade aparecem em 

evidência nos estudos literários e nas manifestações artísticas, e são necessárias para encarar o 

controle discursivo, a negação da fala e a censura imposta ao ocupantes dos espaços 

marginalizados. Estas expressões suscitam debates acerca do conceito de representação, 

adquirindo maior intensidade política e ideológica ao levarmos em consideração outros 

momentos da série literária. Cláudio do Carmo, no texto “Sobre a representação” (2011), 

apresenta uma genealogia para o termo, com ênfase na abertura dos questionamentos trazidos 

pela pós-modernidade, e indica que a representação contemporânea perdeu seu sentido de 
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representar desde o século XIX, quando os artistas deslocaram a ideia de fidelidade ao real. 

Por sua vez, Roger Chartier, no ensaio “Defesa e ilustração da noção de representação” 

(2011), afirma que o conceito de representação continua um valioso apoio para assinalar e 

articular as relações entre indivíduos/ grupos e o mundo social. 

 Aqui, interessa a representação dos marginalizados como produtores literários, cuja 

ausência foi vista com certa normalidade pelos grupos dominantes que sempre falaram em seu 

nome, restando o silêncio e o cerceamento social. Este silenciamento, agora mais fraturado, 

representa elasticidade do espaço legitimado por este discurso, pois, a fala dos que estavam 

silenciados eclodiu estritamente no campo literário, por meio de seus próprias formas de 

escrita. Por isso, é fundamental reconhecer este discurso como ação política, visto que 

representa novas perspectivas do campo social caracterizado pela uniformidade de quem fala: 

homens brancos de classe média ou alta, residentes dos grandes centros urbanos.  

Quando se trata dos espaços da cidade, a representação de sujeitos marginalizados fica 

mais carente, uma vez que a cidade(centro), ao falar de si mesma através dos discursos 

hegemônicos e sacralizadores, preserva e oculta a fala dissonante em uma estratégia de 

perpetuação de sua supremacia. Mas, quando o sujeito que sempre esteve sob tutela do cânone 

oblitera este discurso e adentra a cena literária “sem pedir licença”, pode repercutir 

positivamente nos campos literário e político, pois este enfretamento leva a esta esfera a 

perspectiva do Outro em lutas contra as injustiças sociais, a segregação e o preconceito.  

Dito isto e considerando que a cidade tem mantido relações contundentes com a 

literatura, este estudo se assenta na análise da narrativa Fiel, do escritor carioca Jessé 

Andarilho, publicado pela editora Objetiva, em 2014. E parte do entendimento de que a ficção 

contemporânea é, essencialmente um espaço urbano, ocupado por diferentes sujeitos 

discursivos, onde se disputa representatividade e legitimidade. O estudo discute, então, como 

a ficção produzida por escritores à margem lida com a urbe moderna e quais as estratégias 

utilizadas para romper as fronteiras e o silenciamento impostos pelas classes dominantes, ao 

passo em que a cidade surge como um espaço em disputa.  

 Regina Dalcastagnè, em Literatura brasileira contemporânea: um território 

contestado (2012, p. 17) examina que “o silêncio dos marginalizados é coberto por vozes que 

se sobrepõem a eles, vozes que buscam falar em nome deles, mas também, por vezes, é 

quebrado pela produção literária de seus próprios integrantes”. Daí se justifica a realização 

deste estudo, pois buscamos refletir sobre a posição destas dicções que operam contra este 

controle discursivo e reivindicam espaços através do texto literário. Para isso, entendemos que 

a cidade contemporânea é um espaço impalpável, indistinto e polarizado, e o acesso aos seus 
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interiores é domínio de poucos, visto que a urbe moderna não representa apenas a aglutinação, 

é território altamente segregado e chancelado por políticas territoriais, resultando na violência 

urbana. Cabe-nos, portanto, revelar que “a segregação dos pobres nas grandes cidades, 

tirando-os das vistas e da paisagem das elites, nunca deixou de ser tolerada como uma espécie 

de limpeza urbana” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 122).  

 “A cidade do romance, o romance da cidade” é, nessa perspectiva, uma via de mão 

dupla que resiste no interdito e no contexto. A cidade da ficção se aproxima daquela dos 

jornais, dos noticiários da TV, ela é a um só tempo real e ficção. Por este motivo, a pesquisa 

está organizada em três capítulos que analisam o cenário cultural brasileiro, as novas 

subjetividades e os novos sujeitos discursivos que lutam pelo (não)lugar neste cenário. No 

primeiro capítulo, “Tudo está escrito”, é realizada uma discussão acerca da literatura enquanto 

espaço em disputa, onde diversos segmentos sociais agem no interdito como estratégia de 

legitimar suas vozes. A presença de escritores de periferia engrossa o debate, suscitando a 

origem e algumas polêmicas sobre as rubricas “marginal” e “periférico” usadas para qualificar 

suas produções. A partir desta discussão, passa a ser conhecido a figura de Jessé Andarilho e 

o romance em análise.  

O segundo capítulo, “Tudo é cidade na ficção brasileira contemporânea” tem como 

escopo traçar uma cartografia das representações de cidade na ficção brasileira, em especial, a 

produzida dos anos de 1930 até o presente. Este retrospecto objetiva a proposição de uma 

cartografia da transitividade, cujo objetivo está associado ao trânsito, ao deslocamento e a 

(des)territorialização característicos na produção literária recente.  

Por fim, o capítulo “Fiel: a cidade dentro-e-fora do romance” discute as aproximações 

da cidade ficcionalizada com a real, e como esta influencia a construção do texto literário. Daí 

surge uma reflexão acerca dos (des)limites da ficção, da representação e dos atos de ler e 

escrever na contemporaneidade frente a uma produção, cada vez mais política e ideológica, 

que tenciona a resistência e a desintegração dos discursos que tentam silenciar suas dicções. A 

pesquisa traz, portanto, para o debate estas questões e ajuda no enfrentamento das oposições 

sociais, na medida em que se discute o (não)lugar dos grupos subalternizados na ficção e no 

campo social, e contribui para a inserção social destes, reconhecendo seu valor sem 

marginalizá-los. 
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1. TUDO ESTÁ ESCRITO 
 

 

A periferia na cena cultural brasileira contemporânea e a tentativa dos grupos 

subalternizados em desconstruir os discursos dominantes, tencionando a legitimação de suas 

dicções serão os direcionamentos deste capítulo. Analisaremos como a literatura atua no 

agenciamento das tomadas de posições sociais, políticas e ideológicas, e como são 

desenvolvidas as lutas simbólicas em que as frações sociais impõem seus interesses. Também 

consideraremos o corpus desta pesquisa, a narrativa Fiel (2014), de Jessé Andarilho, para 

discutir a figura do escritor/ narrador contemporâneo. 

 

 

1.1 A literatura como espaço em disputa 

  

  
Contra os carrascos e as vítimas do sistema. 

Contra os covardes e eruditos de aquário. 

Contra o artista serviçal escravo da vaidade. 

Contra os vampiros das verbas públicas e arte privada. 

A Arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. 

Por uma Periferia que nos une pelo amor, pela dor e pela cor. 

 

(Sergio Vaz) 

 

A literatura é um sistema simbólico que cumpre função social e política, além de 

instrumento de imposição de uma classe sobre a outra. Bourdieu (1989) esclarece que as 

classes sociais estão envolvidas em lutas simbólicas para incidir, de algum modo, a definição 

do mundo conforme os seus interesses, imposição que se revela no campo ideológico e se 

transfigura nas posições entre dominantes e dominados. A literatura é uma possibilidade para 

o desenrolar dessas lutas, principalmente no cenário brasileiro contemporâneo, onde incidem 

os agenciamentos políticos e ideológicos, no ensejo de legitimar as dicções subalternizadas 

pelos grupos dominantes e democratizar/expandir o campo literário que continua um espaço 

sacralizador e hegemônico1.  

                                                 
1 Dalcastagnè (2012) revela um mapa da ausência dos grupos marginalizados na produção literária recente. De 
acordo com o estudo, o pensamento idealizador da literatura como um campo livre e democrático ajudou a 
segregar e esconder as dicções de sujeitos pertencentes às camadas pobres. Esses sujeitos, quase que em toda a 
produção nacional, são estigmatizados pela cor da pele, origem social e gênero. 
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A literatura dos dominados tem objetivado contestar e deslocar o cânone, visando sua 

inclusão na cena cultural e a resistência às normas do sistema posto, por meio de 

experimentações políticas e estéticas em convergência com a pós-modernidade. Ao mesmo 

tempo em que nos blinda com um fértil, virtuoso e múltiplo leque de expressões literárias 

surgidas nas últimas décadas, sobretudo, a partir dos anos 2000, quando as questões políticas 

e o debate sobre os subalternizados se intensificaram em diversos campos, sendo a literatura 

contemporânea brasileira um contingente dessas transformações. Segundo Bourdieu (1989, p. 

152): 

 
Os que ocupam as posições dominadas no espaço social estão também em posições 
dominadas no campo de produção simbólica e não se vê de onde lhes poderiam vir 
os instrumentos de produção simbólica de que necessitam para exprimirem o seu 
próprio ponto de vista sobre o social, se a lógica própria do campo de produção 
cultural e os interesses específicos que aí se geram não produzisse o efeito de 
predispor uma fracção dos profissionais envolvidos neste campo a oferecer aos 
dominados, na base de uma homologia de posição, os instrumentos de ruptura com 
as representações que se geram na cumplicidade imediata das estruturas sociais e das 
estruturas mentais e que tendem a garantir a reprodução continuada da distribuição 
do capital simbólico. 

 

Essa problemática parece, em parte, superada, visto que a presença de escritores que 

destoam das normalidades culturais e que apresentam “seu ponto de vista sobre o social”, por 

meio de seus próprios instrumentos simbólicos e ideológicos, tem dado fôlego às classes 

invisibilizadas a contestar o seu (não)lugar na sociedade. Com o surgimento de expressões 

literárias dissidentes que questionam e rompem a posição de objeto/abjeto de seus integrantes, 

as camadas subalternizadas penetraram e ocuparam, embora de forma contida, os espaços 

aparentemente restritos aos grupos dominantes, os quais querem manter, de qualquer maneira, 

estes escritores em “seu devido lugar”. 

A condição que se arquiteta nos jogos de posições ideológicas e sociais configura-se 

como um poder que, nas palavras de Bourdieu (1989, p. 9), significa a “construção de 

realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo”. 

Buscar este sentido, ou melhor, o (não)lugar naturalizado pelas classes privilegiadas significa 

atuar contra as normas canônicas e desconstruir, de modo forçado, as hierarquias sociais em 

que um grupo monopoliza o discurso e silencia o Outro. Bourdieu (1989, p. 12) afiança que: 

 

As fracções dominantes, cujo poder assenta no capital económico, têm em vista 
impor a legitimidade da sua dominação quer por meio da própria produção 
simbólica, quer por intermédio dos ideólogos conservadores os quais só 
verdadeiramente servem os interesses dos dominantes por acréscimo, ameaçando 
sempre desviar em seu proveito o poder de definição do mundo social que detêm por 
delegação. 
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Estas lutas são geridas com o objetivo de reforçar o monopólio dos grupos dominantes 

ou construir uma via alternativa, no caso dos dominados, em meio aos sistemas simbólicos. A 

literatura figura, por exemplo, como fator determinante da ordem social, já que ela pode atuar 

a serviço dos grupos dominantes, visando a manutenção do poder com representações que 

favoreçam seus integrantes, mas também como discurso dessacralizante que desestabiliza o 

status quo preservado pelos grupos hegemônicos. Estes embates podem ser vistos em diversos 

momentos de nossa literatura, como na conflituosa década de 1970, quando os escritores 

queriam romper a censura imposta pela ditadura militar (não era um conflito, essencialmente, 

de classes, mas de liberdade política e social); nos anos 1930, quando as narrativas 

atravessavam os (des)limites da ficção, nas quais o sujeito era pensado a partir da sua 

inquietude entre os meios em que vivia e transitava, formando um conjunto de textos que 

exploravam as temáticas da terra e do homem, travando-se embates tanto territoriais como 

consigo.  

Desde os anos de 1980, as camadas populares passaram, com mais frequência e de 

forma organizada, a contestar o silenciamento de suas vozes, travando lutas políticas e 

ideológicas, diferentes das que foram impetradas em décadas anteriores. Isso porque a postura 

atual indica representatividade e legitimidade, por meio de sujeitos “autorizados” a falar sobre 

o contexto marginalizado e a questionar a fala e a posição hegemônica que pode ser descrita 

como sendo as classes dominantes olhando para as classes dominantes (DALCASTAGNÈ, 

2012). A literatura destes escritores não se coloca distante dos fatos, ela está enraizada e 

próxima dos sujeitos e territórios subalternizados que servem de inspiração para suas obras. 

Este fato, cria um momento cosmogônico de resistência e reafirma a função social e humana 

da literatura, e ajuda a entendê-la como um jogo de interesses, por vezes autoritários, que 

escamoteiam e negam o direito de expressão dos grupos marginalizados. Nesse sentido, a 

literatura contemporânea é um espaço heterogêneo, mas não democrático, contudo, de muitas 

disputas de poder, no qual se intensificam as tomadas de posições sociais e a representação 

política das classes subalternizadas. 

Nesta conjuntura, a figura dos escritores de periferia2 aparece compondo uma 

expressiva manifestação literária, embora muito contestada, que tenciona desconstruir a 

                                                 
2 Optamos pelo uso dos termos literatura de periferia e escritores de periferia para referir à produção literária 
oriunda dos guetos brasileiros. Essa escolha não minimiza o signo identitário expresso nos termos “marginal” e 
“periférico”, utilizados nos últimos anos, recuperado pelas edições especiais da Caros Amigos, sob a tutela de 
Ferréz. Acreditamos que os verbetes em uso neste estudo, ressoam mais a territorialidade e fogem de qualquer 
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dicotomia centro/margem e mostrar que esta oposição não é natural, mas uma construção 

social e discursiva, mantida, de modo forçado, pelas classes privilegiadas e sustentada pela 

Literatura Brasileira, garbosamente grafada com as letras L e B maiúsculas. De outra maneira, 

“são sujeitos periféricos que romperam a silenciosa posição de objeto para entrarem na cena 

literária utilizando a literatura enquanto veículo de um discurso político formado no desejo de 

autoafirmação" (PATROCÍNIO, 2013, p. 12). É um movimento cultural de aspecto próprio, 

com forte carga ideológica, cuja dicção proativa quer transformar os meios sociais dos quais 

emerge, transformação que está associada à problemática em torno da representatividade 

cultural, socioeconômica e política dos integrantes das periferias e favelas brasileiras.  

Ao atravessar as fronteiras (in)visíveis e segregatórias dos campos sociais e 

simbólicos, com narrativas que os contam e representam, os escritores de periferia 

(re)escrevem a própria história na contramão da censura social que os acompanha e se 

inscrevem como sujeitos do discurso, cujo objetivo é “visibilizar os invisibilizados”. Isso 

significa que a sua escrita traz à cena os espaços, os sujeitos e as experiências traumáticas de 

quem vive nos espaços não centrais, em uma produção que destoa da língua oficial e assume 

uma “língua postiça”, carregada de gírias e reveladora das subjetividades que figuram na tela 

cultural brasileira desde o processo de urbanização, nos idos dos anos de 1950, quando as 

populações carentes que migravam para os grandes centros urbanos não foram contempladas 

pelo projeto desenvolvimentista. A literatura, portanto, surge como ferramenta de 

conscientização e denúncia das estruturas desiguais das populações residentes nas periferias.  

A preocupação dos escritores de periferia em registrar as questões sociais e o cotidiano 

de seus contextos não pode ser entendida como a única via para a realização de sua escrita, 

pois, isso a reduziria a um singular sentido, enquadraria em formas e normas e perderia suas 

potencialidades enquanto escrita dissidente. Em Escritos à margem: a presença de autores de 

periferia a cena literária brasileira (2013, p. 12), Paulo Roberto Tonani do Patrocínio 

entende que tais escritores “cobram para si a égide de marginal enquanto forma identitária, 

compondo um grupo heterogêneo no tocante ao exercício literário e homogêneo quanto a sua 

origem social”. Alejandro Reyes, em Vozes dos porões: a literatura periférica/marginal do 

Brasil (2013), discute o duplo sentido do termo “marginal”, pelo qual pode-se pensar, por um 

lado, o estar ou ter sido colocado à margem por grupos privilegiados, como também a carga 

pejorativa do termo, associado à criminalidade, o que pode resultar na recusa da crítica 

literária em reconhecê-la como literatura. Reyes, em consonância com Patrocínio, assevera 

                                                                                                                                                         
ambiguidade semântica, responsável pela discriminação dos textos e autores rubricados como 
“marginal/periférico”, como explicitaremos no item 1.2 deste capítulo. 
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que o uso do verbete é uma estratégia de afirmação identitária e de (des)territorialidade do 

sujeito e do texto, mas também uma provocação que se consolida na ambivalência do termo, o 

qual “reivindica o lugar no universo literário daqueles que estão nas margens, identificando-se 

como tais, ao invés de ignorar a procedência e o lugar a partir do qual se fala” (REYES, 2013, 

p. 33). 

Em O poder da identidade (1999, p. 22), Manuel Castells entende identidade como “a 

fonte de significado e experiência de um povo. [...]processo de construção de significado com 

base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, 

o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras formas de significado”. O sociólogo destaca três 

formas de identidade: 1) a legitimadora – introduzida e mantida por instituições dominantes 

com objetivo de expandir sua dominação sobre os atores sociais; 2) a de projetos – os atores 

sociais utilizam de material cultural para construir ou redefinir novas identidades, buscando os 

espaços sempre negados a sua coletividade; 3) a de resistência – sustentada pelos atores 

desprovidos e desprezados pela lógica de dominação.  

A escrita de periferia busca esta resistência. Através dela acessamos a carga traumática 

expressa em seus escritos, com vozes reveladoras das mazelas de uma sociedade segregada e 

hierarquizada, com resquícios do processo colonizador, tudo a partir de uma escrita interna, 

produzida por quem sofreu e continua a sofrer com a organização estratificada do campo 

social. É nessa interioridade, nesse olhar “de dentro”, ou ainda, na “autoridade” de falar sobre 

o referido contexto do qual faz parte que este reconhecimento se consolida. É preciso entender 

tais dicções como um veículo social e político que tenciona reordenar o campo social e 

contestar as que silenciam os marginalizados, tanto no texto como extratexto, sabotando os 

discurso hegemônicos e deslocando o cânone, orientando, assim, a desconstrução, ou seja, 

“desmantelá-la e reinscrevê-la - isto é, não destruí-la mas dar-lhe uma estrutura e 

funcionamento diferentes” (CULLER, 1997, p. 122).  

Talvez, por esse motivo, os discursos que agenciam contra a fala dominante (quase 

sempre) “ocuparão as sombrias regiões da marginalidade, pois a hegemonia possui uma 

extraordinária força legitimante impondo as regras da ‘normalidade’, deixando, portanto, à 

margem qualquer tentativa de subversão desta normalidade” (BERND, 1992, p. 73, grifo da 

autora).  Esta atitude das classes hegemônicas é um tanto desesperadora, tendo em vista que a 

escrita de periferia orienta a sua ressignificação e, ao mesmo tempo, propõe uma nova tomada 

das posições sociais a partir das quais os membros das camadas populares se inserem, fazendo 

as dominantes perderem o monopólio sobre o campo social. Assim, os escritores de periferia: 

1) aparecem como sujeitos heterônomos que reivindicam o seu (não)lugar, a sua identidade, 



18 
 

 

descentralizando os poderes e as forças ideológicas das classes dominantes; 2) negociam 

espaços outros por meio de sua literatura, objetivando sua autoafirmação e legitimação, por 

isso, uma das suas escolhas é assumir a condição à margem da sociedade e dos direitos sociais 

como um fator determinante da posição que adotam diante do que está preestabelecido 

socialmente. 

Neste contexto, a ressignificação do campo literário, aludido por Bourdieu, em As 

regras da arte (1996), parece inevitável, visto que os textos dos escritores de periferia não são 

objetos autônomos e “não contêm a sua própria lei de formação dentro de si mesmos, eles são 

vazados de todos os lados pelas marcas de um real que eles não conseguem, e não querem, 

conter, que os atravessa e que fala através deles” (FARIA; PENNA; PATROCÍNIO, 2015, p. 

22). Essa ressignificação é sintomática do contexto contemporâneo transfigurado pela 

tecnologia, o qual é caracterizado pela multiplicidade, (re)invenção da escrita, do modo de ler, 

dos meios de circulação e produção. Do mesmo modo que a literatura se transforma, ela 

também transforma o escritor contemporâneo. Ela cessa as classificações, as guerras e 

oposições tradicionais, como o nacional e o cosmopolita; realismo e vanguarda; da literatura 

‘pura’, da social; da rural e urbana; da realidade história e ficção (LUDMER, 2013), e passa a 

ser um campo movediço, penetrado por subjetividades que rescindem as “normas” e os 

“modelos” hegemônicos, reascendendo algumas discussões que pareciam ter sido esquecidas 

pelo tempo, como a polêmica entre ficção e realidade. 

 Em Aqui América latina: uma especulação (2013), Josefina Ludmer, a partir de seu 

olhar sobre a Buenos Aires que se configurou nos anos 2000, entende que alguns tipos de 

textos emergidos desta conjuntura social não admitem leituras literárias, tampouco podem ser 

lidos de acordo com os parâmetros definidores do que é ou não literatura. Estes textos 

aparecem como literários, preservam o nome do autor, são associados a algum gênero e se 

definem como tais, contudo, lê-los por estes critérios classificatórios pode resultar no 

esvaziamento da escrita e de sentidos, uma vez que estes textos se constituem pela 

ambivalência de ser a um só tempo ficção e realidade. Ludmer (2013) considera a realidade 

do cotidiano uma característica presente nas narrativas contemporâneas por assumirem uma 

posição diaspórica: ficam dentro-e-fora das fronteiras entre a realidade e a ficção. Daí os 

realismos históricos e sociais, os surrealismos e os naturalismos são exibidos e reformulados, 

absorvendo e fundindo “a mimese do passado, a fim de construir a ficção ou as ficções do 

presente. Uma ficção que é ‘a realidade’” (LUDMER, 2013, p. 129). O que deflagra as 

literaturas pós-autônomas. 
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As literaturas pós-autônomas do presente sairiam da “literatura”, atravessariam a 
fronteira e entrariam em um meio (em uma matéria) real-virtual, sem foras, que é a 
imaginação pública; em tudo o que se produz e circula e nos penetra e é social e 
privado e público e real. Ou seja, entrariam em um tipo de matéria e em um tipo de 
trabalho social, onde não há “índice de realidade” ou de “ficção”, construindo 
presente. Entrariam na fábrica do presente, que é a imaginação pública, para narrar 
algumas histórias cotidianas em alguma ilha urbana latino-americana. A fim de 
imaginar identidades de sujeitos que se definem fora e dentro de certos territórios. 
(LUDMER, 2013, p. 133) 

 

Como os textos de periferia são práticas literárias que homogeneízam todas as formas 

de realismos, a fim de reformular a categoria realidade e produzir o presente, eles se adequam 

a esta proposta e se alocam entre o imaginário e o real, posto que “saem da literatura e entram 

na ‘realidade’ e no cotidiano, na realidade do cotidiano” (LUDMER, 2013, p. 129). Nesses 

textos, os sujeitos são identificados por seu pertencimento a determinados territórios, ao passo 

em que os escritores registram o cotidiano para evocar efeitos diversos, relacionando “a 

literatura e a arte com a realidade social e cultural da qual emerge, incorporando essa 

realidade esteticamente dentro da obra e situando a própria produção artística como força 

transformadora” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 54).  

Esta força resulta em um artista-cidadão, “aquele que na sua arte não revoluciona o 

mundo, mas também não compactua com a mediocridade que imbeciliza um povo desprovido 

de oportunidades. Um artista a serviço da comunidade, do país. Que armado da verdade, por 

si só, exercita a revolução” (VAZ, 2008, p. 247). A revolução implica entendimentos 

diversos. De um lado, sobre a posição de quem e em nome de quem se pode exercer esta 

revolução, ou ainda, com quais mecanismos é possível transformar o mundo e, 

consequentemente, o homem e o próprio artista. Por outro, a postura revolucionária orienta 

questionamentos sobre a autonomia literária, na medida em que esta revolução implicará a 

desconstrução dos meios tradicionais de escrita para explorar as temáticas sociais a partir 

destas novas subjetividades, principalmente temáticas que exploram a humanidade, o homem 

e suas relações com os espaços em que vive e frequenta.   

O escritor de periferia enquadra-se nestas condições porque age como um porta-

voz/mediador, “que ao falar de um grupo, ao falar em lugar de um grupo, põe, sub-

repticiamente, a existência do grupo em questão, institui este grupo, pela operação de magia 

que é inerente a todo o acto de nomeação” (BOURDIEU, 1989, p. 159). A condição política 

deste escritor se constitui pela sua condição de coparticipe das situações que envolvem o 

grupo por ele representado. Sua dicção representa as outras não instituídas no campo social, 

mesmo estas emergidas do mesmo território. Bourdieu (1989, p. 158) afiança que: 
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O porta-voz dotado do pleno poder de falar e de agir em nome do grupo e, em 
primeiro lugar, sobre o grupo pela magia da palavra de ordem, é o substituto do 
grupo que somente por esta procuração existe; personificação de uma pessoa fictícia, 
de uma ficção social, ele faz sair do estado de indivíduos separados os que ele 
pretende representar, permitindo-lhes agir e falar através dele, como um só homem. 
Em contrapartida, ele recebe o direito de se assumir pelo grupo, de falar e de agir 
como se fosse o grupo feito homem. 
 

O escritor de periferia assume o grupo social da qual faz parte, utilizando-se de sua 

produção simbólica para reivindicar a visibilidade, a democracia e os direitos humanos aos 

seus pares. Isso acontece no texto através dos jogos da linguagem, como fora do texto, no 

sentido de negociações envolvendo os meios de circulação, projetos gráficos etc. Neste caso, 

como em outros, este escritor é um representante político por natureza, pois a gênese de sua 

escrita é expressar uma cosmovisão sobre os entraves dos sujeitos que vivem e transitam 

pelos espaços marginalizados, inclusive, dele próprio. Para tanto, assumem a biografia, o 

diário pessoal e, sobretudo, o testemunho para representar e (re)criar o presente. Em Modos 

da margem: figurações da marginalidade na literatura brasileira (2015), Alexandre Faria, 

João Camillo Penna e Paulo Roberto Tonani do Patrocínio consideram o testemunho uma das 

matrizes que a sustenta, pois esta forma de escrita expressa as experiências traumáticas e 

“produz uma crise no paradigma realista das análises literárias, ao solicitar uma verdade da 

experiência perspectivada e não referencial” (FARIA; PENNA; PATROCÍNIO, 2015, p.24). 

  Esse problema relacional em torno do testemunho é, ao que parece, superado pelo 

acesso às dicções destes sujeitos. Ao se impor, os escritores de periferia ficcionalizam a 

realidade brasileira, a inumanidade e o caos instaurado nos infernos institucionalizados do 

país a partir de um olhar interno, íntimo aos fatos, criando um neodocumentarismo popular, 

conforme caracteriza Karl Erik Schøllhammer (2009). Nessa linha, Heloísa Buarque de 

Hollanda, no texto “Intelectuais x marginais” (Online, 2016), defende a existência de uma 

minuciosa e detalhada “anatomia do cotidiano da miséria e do crime no Brasil, agora com as 

cores da experiência vivida.  Já não se trata mais da favela idealizada e separada do asfalto, 

mas da violência aberta e do inconformismo existentes nos novos conjuntos habitacionais”.  

Por isso, a ficção destes escritores é apresentada “na forma de testemunho, da 

autobiografia, da reportagem jornalística, da crônica, do diário pessoal [...] ‘sujeito’ e a 

‘realidade’ histórica não se opõem. Menos ainda ‘literatura’ e ‘história’, ficção e realidade” 

(LUDMER, 2013, p.129-30). Desse modo, compreender o poder e a autoridade de quem, o 

lugar e os porquês da fala destes novos agentes discursivos sem circunscrevê-los ao exotismo 

e ao pitoresco, muito menos desconsiderar a literalidade, o imaginário e as subjetividades que 
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pontuam a escrita, é relevante para o “reconhecimento social de que o discurso tem valor e, 

portanto, merece ser ouvido” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 19).  

Cria-se um realismo experimental, de estrutura marxista, preocupado com os 

problemas sociais e a resistência política, rasurando a representação mimética do século XIX 

(MARGATO, 2012), exercendo a revolução descrita por Vaz (2008, p. 247), visto que a 

postura da escrita de periferia é ser “contra a arte patrocinada pelos que corrompem a 

liberdade de opção. Contra a arte fabricada para destruir o senso crítico, a emoção e a 

sensibilidade que nasce da múltipla escolha”. Evocam-se, assim, novas perspectivas 

identitárias – na contramão dos discursos hegemônicos – e de memória – reconstituindo o 

presente destruído e silenciado pelo capitalismo em uma tentativa de recuperar as formas de 

vivências e o próprio sentido de ser-e-estar no território periférico. Nesse sentido, a proposta 

ideológica dessa literatura é tornar o ser e estar a espinha dorsal para o debate, com suas 

práticas que ressignificam as representações anteriores e reformulam seu conceito excludente, 

o qual prima pelo valor estético, margeando ou eliminando as expressões em desacordo com o 

cânone. 

 
 

1.2 Movimento marginal/periférico: problema conceitual? 
 

A produção de periferia tem gerado algumas polêmicas no que concerne a sua 

definição. O uso das rubricas “marginal” e “periférica” para classificar a literatura proveniente 

das periferias, favelas e prisões do Brasil, desencadeou discussões conceituais e recusas, 

inclusive de membros que publicaram sob estas égides, como é o caso de Paulo Lins, Luiz 

Alberto Mendes e Fernando Bonassi. Estes escritores questionaram a “marginalidade” de suas 

produções, visto que estas ocupam um lugar de destaque na crítica, na universidade e na 

mídia, principalmente, quando o romance Cidade de Deus (1997), de Lins, foi levado ao 

cinema, juntando-se à outras produções como Cidade dos homens (2002), da TV Globo, ou 

ainda, em narrativas literárias subsequentes que tratavam não só do tráfico de drogas, mas das 

condições subumanas das populações carentes como em Capão Pecado (2000), de Ferréz, e 

Graduado em marginalidade (2005), de Sacolinha. 

Seguindo a linha de pensamento de Lins, Mendes e Bonassi, Nei Lopes, na 

apresentação do livro Da Cabuna (2008, p. 13), de Allan da Rosa, não admite o uso destas 

égides, pois acredita que essas manifestações literárias devem se impor, “chegando junto, 

botando banca, entrando sem pedir licença, ‘jantando’ o sistema que as quer amestrar e 
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cooptar, e não mantidas, embora de maneira ruidosa, ‘no seu lugar’”. Essas manifestações não 

se adestraram a este discurso dos grupos hegemônicos, continuam à margem, fora do lugar 

concebido pela cultura totalizante que sempre a quer menor e subordinada a ela. 

Os termos foram tradicionalmente empregados como “categoria classificatória de 

textos literários a partir de critérios hierarquizantes. A margem, nesse sentido, surge em 

oposição a um cânone” (PATROCÍNIO, 2013, p. 25), oposição esta que reivindica o 

(não)lugar das minorias e a voz silenciada pela tradição literária. Essa categorização está 

associada aos valores estéticos, o que revela, de certo modo, a escolha de textos dos grupos 

sociais privilegiados, posto que a produção desses escritores “marginais” ocuparão um lugar 

estratificado nas prateleiras e nos selos editoriais, como se a Literatura Brasileira, grafadas 

com as iniciais maiúsculas, não aceitasse ou reconhecesse seus textos, como se tais não 

fossem literatura, muito menos brasileiros, além da crítica especializada pertencer, na maioria 

das vezes, às classes criticada por estes textos. 

Em fala à Mostra Artística do Fórum Cultural Mundial, Reginaldo Ferreira da Silva, o 

Ferréz, declarou:  

 

Eu sempre fui chamado de marginal pela polícia e quis fazer como o pessoal do hip 
hop que se apropriou de termos que ninguém queria usar. Já que eu ia fazer a minha 
revista molequeira, quis me autodenominar marginal. Eu fiz como os rappers, que 
para se defenderem da sociedade, aceitam e usam os termos “preto” e “favelado” 
como motivos de orgulho (NASCIMENTO, 2009, p. 16). 

  
  

A declaração é do idealizador do movimento marginal, que recupera o termo dos anos 

1970, para classificar os textos reunidos nas três edições especiais da revista Caros Amigos, 

trazendo à tona as agruras do cotidiano das periferias brasileiras ao destacar a violência, a 

escassez dos serviços públicos e a animalização do sujeito por ser-e-estar inserido nos 

contextos esquecidos pelas autoridades. A coleção foi um salvo-conduto destes escritores à 

cena cultural do país que se (re)ordenava nos campos políticos e sociais, haja vista que a partir 

desta publicação, projetos semelhantes foram desenvolvidos, como o Pelas periferias do 

Brasil (2007-2017), de Alessandro Buzo, os Saraus da Cooperifa, de Sérgio Vaz, dentre 

tantos outros que juntos compõem uma cena dissidente da cultura nacional. A escolha do 

termo tem a ver com a singularidade da escrita, do perfil dos escritores, os contextos e os 

meios de produção e circulação. São oriundos de sujeitos que estão “dentro” do discurso, 

partem de um olhar subjetivo que ora rompe de forma escancarada o silêncio, ora negocia as 

tomadas de posições sociais, os espaços, as dicções, podendo gerenciar no texto, como no 

contexto externo no qual foi produzido este discurso. 
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Este uso não é inédito na série literária, ele rememora o movimento artístico marginal 

dos anos de 1960 e 1970, o qual se utilizava da literatura, do cinema, da arte e da imprensa 

para propor uma relação marginalizada em relação ao mercado consumidor e a cultura 

dominante. Nessa linha, “a marginalidade era utilizada no cenário cultural como categoria que 

representava setores desviantes ou não pertencentes aos grupos beneficiados pelo regime 

militar pós-64” (PATROCÍNIO, 2013, p. 32). Os autores marginais contemporâneos querem 

situar o discurso em uma condição na sociedade e em um contexto sociopolítico como 

estratégia de pertencimento e reafirmação do lugar de fala. Temos a territorialidade do texto, 

seja numa abordagem ficcional – quando a margem é cenário da narrativa – seja como lócus 

identitário – quando o autor pertence aos espaços por ele ficcionalizados (PATROCÍNIO, 

2013). 

 O uso destas égides pode segregar ainda mais as escritas de periferia, já que os 

adjetivos “marginal” e “periférico” carregam em sua semântica os sentidos de algo que 

precisa ser condenado ou banido. Sérgius Gonzaga, no texto “Literatura marginal” (1981, p. 

142), apresenta um olhar historicista e político sobre o verbete “marginal”, que entra em cena 

a partir dos anos 1950, como resultado do plano desenvolvimentista de nação para se referir 

aos “habitantes das favelas urbanas, que o projeto de metas havia multiplicado. Porém, 

tinham-se essas favelas e essa marginalidade como transitórias, resultados passageiros e 

inevitáveis do crescimento econômico”. Ao contrário do que se esperava, o crescimento 

econômico aguçou a desigualdade entre os grupos sociais e aqueles que não se adequaram aos 

novos círculos de produção foram deslocados para longe do centro por ameaçar a segurança 

do sistema. Daí o sentido negativo de atribuir o adjetivo “marginal” aos sujeitos que buscam, 

através de meios alternativos, sobreviver e se adaptar aos discursos totalizantes, como a 

prostituta, o mendigo, o menor abandonado e os escritores da margem. Um leitor desavisado 

poderia considerar apenas o “rótulo” grafado na capa de um livro e desconsiderar a matéria 

literária. Ou mesmo a academia, quando pesquisadores tradicionalistas rejeita esta produção 

como objeto de estudo. 

A indústria editorial se apropriou da estética e das posições ideológicas do movimento 

como estratégia de mercado, como ocorre na Global Editora, com a coleção “Literatura 

Periférica”, publicando obras de Dinha, Allan da Rosa, GOG, Sacolinha, Sergio Vaz, entre 

outros. Isso acontece porque a produção de periferia, na maioria das vezes, é gestada na e pela 

periferia, mas se realiza, de fato, no espaço privilegiado da cidade, visto que é nos grandes 

centros que as principais companhias editorias estão instaladas. Vale dizer, também, que nas 

periferias habita uma esperança de autonomia, uma solução para este problema: são os blogs, 
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os sites e as redes sociais, cada vez mais povoadas de produção literária, bem como os selos 

independentes, como as Edições Me Parió Revolução, centrada na publicação e confecção de 

obra semi-artesanal. 

Nesta conjuntura social, a noção de literatura passa a ser inspirada na coerência 

mercadológica, pela qual todo cultural é econômico e todo econômico é cultural. Ou seja, “a 

inter-relação do cultural e do econômico não é uma rua de mão única, mas uma contínua 

interação recíproca, um circuito de realimentação”, como observa Fredric Jameson, em Pós-

modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio (1997, p. 84). Essa relação que evidencia 

as práticas culturais da contemporaneidade e mantém, no caso da ficção, uma característica 

particular de se registrar e fabricar o presente, desencadeou as literaturas pós-autônomas: 

 

Essas práticas literárias territoriais do cotidiano, estariam fundadas em dois 
postulados, evidentes e repetidos, sobre o mundo de hoje. O primeiro deles é que 
todo o cultural (e literário) é econômico, e todo o econômico é cultural (e literário). 
O segundo postulado desses textos é que a realidade (pensada a partir dos meios que 
a constituíram constantemente) seria ficção e a ficção seria realidade (LUDMER, 
2013, p. 128-9). 

 

Assumir a égide “marginal” como uma estratégia identitária parece, a partir deste 

conceito, esvaziamento pela valoração econômica, visto que a noção de se integrar ao 

movimento que chama a atenção da indústria editorial supera a busca pela identidade dos 

subalternizados. É comum acessarmos um site e pesquisar por “literatura marginal” e uma 

lista ampla de textos aparecer, isso em sites renomados, o que sugere um reconhecimento 

mercadológico sobre a produção que recebe estas rubricas. Com essa multiplicidade de 

produções, os escritores podem cair, de certo modo, em um campo movediço e ambíguo, o 

qual resultará na simplicidade, ou mesmo na perda da postura política do texto, gerando um 

enfraquecimento da proposta inicial destes escritores: a posição anticapitalista.  

Diante disso, entendemos que a literatura de periferia, que recupera o termo 

“marginal” em outros momentos de nossa historiografia literária pode ser discutida sem a 

devida rubrica que, por vezes, como já dito, pode aguçar a segregação e hierarquização de um 

grupo sobre outro, além de interiorizar as dicções destes escritores têm muito a falar, mas, 

infelizmente, poucos com interesse em ouvir, mas tentam se impor, rompendo “a censura 

social velada, que silencia os grupos dominados” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 12). Para 

Ferréz (2004, p. 2), enquanto os escritores canônicos “defendem suas vidinhas banais com 

tudo que podem, escrevem sua estória elitizada e perturbam a miséria geral [...] os loucos aqui 

querem fazer parte da história também” e garantir a cultura nos espaços fora da cena literária 
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e cultural. A opção destes escritores de se autodeclararem marginais possui forte dicção de 

condicionamento de singularidade e oposição às cadeias hegemônicas e centrais.  

De acordo com Patrocínio (2013, p. 25), “o dado antagônico revela a formação de um 

jogo de oposições, no qual o marginal surge enquanto elemento contrário a algo estabelecido, 

contrário a um centro”. Rogério de Souza Silva, em Cultura e violência: autores, polêmicas e 

contribuições da literatura marginal (2011, p. 28), afirma que a prática literária destes 

escritores se “ocupa da representação da experiência de miséria e brutalidade da vida nas 

comunidades pobres das grandes metrópoles, escrita por pessoas que nasceram e cresceram 

nesses locais, tomando uma perspectiva elaborada a partir do interior destas próprias 

comunidades”. Podemos entendê-la como uma literatura “feita por minorias, sejam elas 

raciais ou socioeconômicas. Literatura feita à margem dos núcleos centrais do saber e da 

grande cultura nacional, ou seja, os de grande poder aquisitivo” (FERRÉZ, 2002, p. 2). Entre 

estas minorias, figura Jessé da Silva Dantas, o Jessé Andarilho. 

 

 

1. 3 Jessé Andarilho: o escritor MargiNow 
 

Jessé Andarilho nasceu em outubro de 1981, no Rio de Janeiro. Criado na favela de 

Antares, em Santa Cruz, na Zona Oeste da “cidade maravilhosa”, surgiu no cenário literário 

com a publicação do romance Fiel, em 2014. Contexto conturbado da globalização, da 

expansão da cibercultura, da arrochada mobilização urbana, da segregação espacial e 

temporal, bem como da proliferação das cracolândias, da violência, do individualismo e das 

crises do presente. A figura de Jessé na cena literária não só representa a periferia, mas 

também a expansão da arte literária nos contextos que até pouco tempo estavam afastados do 

fazer literário, visto que o contato que tínhamos da periferia na ficção era um olhar externo, 

de alguém que a observava e a registrava, sem conhecer intimamente os espaços 

representados. 

Jessé revela que o livro No coração do comando (2002), de Júlio Ludemir, o fez 

interessar pelo tema da favela, buscando outros que a retratassem. A partir de Zona de Guerra 

(2009), de Marcos Lopes, percebeu que as estórias do protagonista estavam relacionadas com 

as que ele tinha, disse isso a um amigo, o qual o incentivou a publicá-las. Daí surge Fiel, 

romance que se concentra nas aventuras de Felipe, morador da favela de Antares, que 

ultrapassa as barreiras (in)visíveis que o aprisionam, seja pela idade, 14 anos, ou pela sua 

condição social, a qual nos revela graus de sua marginalidade: pobre, negro, favelado e, 
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consequente, traficante. Felipe, após a separação dos pais, passa a ter um outro olhar sobre a 

sua realidade: a busca por liberdade (escassa em casa), o fascínio pelo poder do tráfico. Logo 

após se tornar o Fiel – apelido para quem adquire a confiança do chefe da “boca de fumo” do 

lugar – torna-se o líder da favela de Antares.  

Segundo Marcus Rogério Salgado, no texto “Experiência urbana e romance de 

formação na contemporaneidade: um estudo analítico de Fiel, de Jessé Andarilho” (2017, p. 

95, grifo do autor), a narrativa é “um híbrido de romance social com romance de formação 

contemporâneo, e, sob tal condição anfíbia, desenrola-se o processo conflituoso de 

desenvolvimento do protagonista, marcado por ritos de passagem característicos do grupo 

social ao qual se encontra vinculado”. A defesa de Salgado expõe, de algum modo, as nuances 

que a narrativa de Jessé Andarilho nos revela, posto que o processo de formação do 

protagonista se dá no atrito e no seu emparelhamento (não longo) ao contexto do qual faz 

parte: a periferia do Rio de Janeiro e seus entornos, interagindo dentro da (des)ordem social.  

A ascensão de Felipe no tráfico de drogas representa este atrito e a ruptura, 

aparentemente incoerente, com a sua personalidade “naturalizada”. Pois, Felipe é um herói às 

avessas que assume a criminalidade como justificativa de ajudar a comunidade a enfrentar 

seus medos e dilemas, principalmente os relacionados à violência urbana, a qual assola os 

moradores. No excerto abaixo, o diálogo entre Felipe e sua mãe, Vânia, evidencia esse 

discurso heroico.   

 

- Mãe, sei que a senhora quer o meu bem. Também sei o quanto me ama e se 
preocupa com meu futuro. Mas percebi que o nosso povo precisava de mim lá 

naquele lugar. Assim como Moisés e Davi cuidaram do povo de Deus. A própria 
palavra de Deus diz para sermos o sal da terra e a luz do mundo; o que adianta ser o 
sal e ficar longe das coisas que precisam ser temperadas? O que adianta ser a luz do 
mundo e ficar longe da escuridão? Tenho que cumprir minha missão, que é ajudar 

minha favela, as pessoas da minha origem. Quem eu realmente sou, mãe... (FIEL, p. 
106, grifos nossos)3. 
 

Esse diálogo acontece logo após a mãe de Felipe descobrir o seu envolvimento com o 

tráfico de drogas. Nota-se que o protagonista tem uma postura coletiva, colocando o bem da 

favela em primeiro plano, mesmo que a sua vida esteja em risco, ao se colocar internamente 

nas disputas por territórios, sendo, portanto, um representante político do grupo que está sob a 

sua tutela, Felipe é, então, um porta-voz, um agente social deste. E ele figura como o “bom 

bandido”, herói popular que enfrenta o sistema de peito aberto, tipo característico dos anos 

1960 (PELLEGRINI, 2004). O diálogo não traz perplexidade em quem ler ao aproximar a 

                                                 
3 Nas citações subsequentes, utilizaremos o título FIEL para referendar à obra, seguido com o número da página. 
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figura central ao crime, pois a sua bondade, sua missão em salvar sua favela esvazia o 

sentimento de repulsa que poderíamos ter sobre ele.  

Ao contrário disso, a fala de Felipe chama o leitor para este enfrentamento, para ser 

agente participante das transformações que quer realizar não só na favela, como é o caso do 

romance, mas todo o campo social ao se tratar da realidade concreta. Para isso, o protagonista 

se apropria do espaço, como é possível perceber no uso do pronome possessivo “minha” ao se 

referir à favela. A relação que o protagonista faz com o texto bíblico é para endossar seu 

posicionamento e justificar suas escolhas, equiparando-se aos personagens históricos. Fiel se 

constitui como uma narrativa do povo para o povo, onde se busca a integralização social das 

camadas populares e a ruptura com os estereótipos que reduzem a significância de sujeitos 

pertencentes aos espaços excluídos. Patrocínio (2013, p. 61) argumenta que: 

 

A insistência nas formas de representação do território periférico no campo ficcional 
obedece a um impulso político próprio dos autores, de uma necessidade em expor as 
muitas feridas formadas pelo reconhecido processo de marginalização social. O 
texto literário passa a ser um espaço de denúncia e de construção de uma visão 
crítica. Em outras palavras, a literatura surge enquanto forma de agenciamento 
político. 
 

O texto literário é, portanto, um procedimento perturbador que oferece olhares outros 

sobre o espaço periférico através de uma construção articulada entre o real e o ficcional, por 

isso, sempre está associado ao espaço representado.  
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            Figura 01. Capa do livro Fiel. Sérgio Campante. 
Fonte: < https://goo.gl/PU3HCF>. Acesso em: 10 jan. 2018 

 

Desde o projeto gráfico que compõe a capa do romance, percebemos esta constatação. 

A capa constitui-se de imagens vazadas, sobrepostas à periferia, como se estivéssemos sido 

transportados para seus interiores a partir destas personagens, adentrando e vasculhando seus 

imaginários, seja na figura do jovem armado, como dos menores aparentemente mirados pela 

arma do policial, e entre eles a figura imponente de Felipe, que é descrito fisicamente 

conforme a imagem. Possibilita-nos, ainda, interpretá-la como se a periferia e o jovem 

formassem um só elemento, já que o rosto que aparece é a própria periferia, sugerindo esta 

personificação da espaço a partir do humano. 

Na formação deste herói, percebemos atitudes um tanto invasivas da própria 

personalidade dele enquanto Fiel, pois, ao longo da narrativa, a voz de um encoberta a do 

outro, na medida em que Felipe representa o status quo, e Fiel a ruptura das normatizações 
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sistemáticas que aquele não dá conta de rasurar, por estar preso aos costumes judaico-cristãos. 

Na citação acima, já não temos a passividade de Felipe, mas do estrategista e líder que se 

formara a partir de sua transmudação em Fiel.  

Fiel ressignifica os discursos canônicos, na medida em a sua escritura rompe com o 

exotismo e a indiferença entre os espaços representados, bem como ao apresentar personagens 

que não estão presos em um contexto fixo, eles são móveis, transeuntes, aparecem como 

andarilhos e mapeiam territórios, forjando diferentes identidades. Como Jessé Andarilho faz 

parte do território por ele ficcionalizado, personagem e narrador não se diferenciam. No 

tocante à estas experiências, Walter Benjamim, em “O narrador: considerações sobre a obra 

de Nikolai Leskov” (1987), defende que o narrador, necessariamente, precisa apresentar aos 

seus uma cosmovisão do mundo, isto é, como que suas experiências e sua sabedoria podem 

contribuir para a sobrevivência do seu povo. Segundo Benjamim (1987, p. 197), “são cada 

vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente”, por não terem a experiência ou não 

viver os fatos narrados. Silviano Santiago, no seu “Narrador pós-moderno” (2002, p. 46), 

esclarece que quem narra nesta condição externa, pode sim transmitir sabedoria, mas o faz a 

partir da “observação de uma vivência alheia a ele, visto que a ação que narra não foi tecida 

na substância viva de sua existência”.  

As reformulações no modo de narrar acrescentam desafios aos novos narradores, posto 

que a própria ação se revelar frágil frente ao contexto pós-moderno, mas também se fortifica 

diante dos inúmeros recursos de escrita, de divulgação e de produção. No caso dos escritores 

de periferia, podemos considerá-los uma fricção entre os narradores descritos por Benjamim 

(1987) e Santiago (2002). Primeiro por representarem o que vive, narrando suas experiências, 

seus traumas e suas frustrações. Segundo por serem ao mesmo tempo observadores e 

coparticipes dos fatos e da realidade do cotidiano. Narram a partir da suas experiências e de 

suas observações do mundo social, como faz Jessé Andarilho. Ao escrever o romance Fiel, 

Jessé traz à cena os contextos em que vive e conhece: a favela do Antares e seus entornos. 

Suas andanças pela vias urbanas são artífices para sua criação literária, como esclarece em 

entrevista a Bolívar Torres (2017, p. 6), publicada pelo jornal O Globo, quando lançou Efetivo 

variável (2017), seu segundo romance. Nessa entrevista, o escritor declara: “escrevo sobre as 

coisas que vivo; se ficar trancado só no meu mundinho não vou ter propriedade para escrever 

sobre nada[...] essa minhas andanças são como uma troca. São necessárias para abrir a cabeça 

e romper as barreiras no gueto”. Essa postura é um tanto política, visto que a sua dicção 

enquanto escritor de periferia ultrapassa a fala individual e ganha força sobre a coletividade 

da qual faz parte e representa. A sua voz emana e condiz com a realidade do grupo; é uma voz 



 

 

estridente e representativa que inter

(1989) define.  

 

Figura 02. Escritor Jessé Andarilho. Jornal 
Fonte: < 

Fiel desperta interesse pela abordagem que faz da vida contemporânea nas periferias 

brasileiras. Mas é pelo modo como foi escrito: dentro dos vagões de trem, no bloco de notas 

do celular durante as idas e vindas do trabalho, que interessou a crítica. Para Jess

condição de andarilho “mostrou que a arte não estava só nos grandes centros, mas também 

nas favelas, e que essa periferia também produz conhecimento. A cultura da favela floresce 

das cinzas, de onde nada se espera, mas muito se faz” (MARGINOW[Andar

2017). Em entrevista ao programa Jogo Aberto (2014), o escritor conta que a sua intenção era 

narrar suas estórias de vida, mas refletiu sobre a sua marginalidade social e indagou: quem 

sou para ter uma biografia? A reposta à problemática vei

estridente e representativa que intercede pelos seus, é, portanto, o porta voz que Bourdieu 

. Escritor Jessé Andarilho. Jornal O Globo, por Maurício Meireles.
Fonte: < https://goo.gl/GGMKQm> Acesso em: 10 jan. 2018.
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desperta interesse pela abordagem que faz da vida contemporânea nas periferias 

brasileiras. Mas é pelo modo como foi escrito: dentro dos vagões de trem, no bloco de notas 

do celular durante as idas e vindas do trabalho, que interessou a crítica. Para Jessé, esta 

mostrou que a arte não estava só nos grandes centros, mas também 

periferia também produz conhecimento. A cultura da favela floresce 

das cinzas, de onde nada se espera, mas muito se faz” (MARGINOW[Andarilho], Online, 

Em entrevista ao programa Jogo Aberto (2014), o escritor conta que a sua intenção era 

narrar suas estórias de vida, mas refletiu sobre a sua marginalidade social e indagou: quem 

o com a criação de Felipe, um 
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personagem que reúne estórias reais que presenciava diariamente em Antares e biográficas, 

mescladas com as que ouvia dentro do trem do Rio de Janeiro.  

Jessé Andarilho se instala, no que Beatriz Sarlo chama, em A cidade vista: 

mercadorias e cultura urbana (2014), de cibercidade, uma cidade desespacializada, virtual 

que se localiza sobre a cidade real, onde se disputa direitos e espaços. A condição descrita por 

Sarlo coaduna com as declarações do escritor: “sou cria de favela e senti, na pele, durante 

muitos anos, o que é estar à margem, vivendo sob a exclusão quase que total do Estado [...] 

Acredito que os artistas marginalizados precisam entender a importância da sua atividade, se 

apropriar dela e representar sua realidade” (MARGINOW [Andarilho], Online, 2017).  

Com esse olhar atendo a realidade que o cerca, Jessé Andarilho cria o projeto 

MargiNow para mostrar a favela sob outra ótica, a interna, a de quem vive e faz a periferia. 

Para ele, é preciso “mostrar o que fazemos através da nossa própria voz, sem intermediários, 

usando nossas gírias e ortografia próprias. Queremos mostrar que nossa produção é diária, 

viva, latente..., é ‘Now’ de ‘Agora’, em inglês” (MARGINOW [Andarilho], Online, 2017). 

Desse desejo de rasurar os discursos totalizantes, criou também o “Poesia MargiNow em 1 

minuto”4, projeto audiovisual que registra diferentes personalidades, composto de poemas 

com duração de um minuto, de diferentes temáticas e causas sociais, destacando a periférica, a 

negra e a feminista. Além disso, Jessé Andarilho é responsável pela organização do sarau “Tá 

no ponto”, realizado nas noites de segunda-feira, no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. 

Com tudo isso, tem-se tornado um representante da cultura urbana, com projetos sociais que 

propõem movimentação e (des)territorialização do próprio ser pelos “seus” lugares na cidade 

contemporânea. Essa característica é perceptível nas ações do protagonista do seu romance 

Fiel, na medida em que seus deslocamentos revelam novos destinos e trajetórias na cena 

literária, incluindo territórios vários, os quais incidem forças sobre a identidade dos sujeitos 

que neles habitam e transitam. De acordo com Ludmer (2013, p. 111): 

 

Os corpos são anexos ao território. Dessa perspectiva, um território é uma 
organização do espaço por onde deslizam corpos, uma interseção de corpos em 
movimentos; o conjunto de movimentos dos corpos que acontece em seu interior, 
assim como os movimentos de desterritorialização que o atravessa. 
 

 Nessa acepção, território pode ser entendido como delimitação do espaço que abriga 

corpos em movimentos, politicamente, é o lugar onde emana um poder, uma soberania. Na 

contemporaneidade, as políticas territoriais foram (re)organizadas em outros modos de 

                                                 
4  Os vídeos do projeto Poesia MargiNow em 1 minuto podem ser acessados no link: https://goo.gl/9UQkn2 
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(des)territorialização do sujeito e do poder, pois a globalização produziu espacialidades que 

oscilam entre o global e o nacional, regional e local. Ludmer sintetiza (2013, p. 112) “a 

questão do território como parâmetro de autoridade, direitos e soberania entrou em uma nova 

fase”. Por este motivo, o território da cidade recente implica politicas violentas e 

segregacionistas, território, cada vez mais presente na ficção brasileira.  

Problematizar esta cidade é relevante para o desenrolar deste estudo, visto que o 

corpus – a narrativa Fiel – supera o atrito entre real e ficção através de um enredo que intenta 

obliterar as falas que insistem em questionar a literalidade e a estética de produções 

dissidentes às normas canônicas, ao passo em que os espaços citadinos são representados e 

agenciados, propondo o (não)lugar dos sujeitos subalternizados. A partir deste romance, 

investigaremos a cidade em duas instâncias: a primeira, a escrita e interna à obra – 

engendrada no campo da metaforização e da sensibilidade; e a real, externa à obra – instalada 

na materialidade e na sociabilidade, que ao longo do tempo vem inspirando a cena política, 

econômica, cultural e social do país. Investigaremos, ainda, a postura do escritor de periferia 

(fora do centro) frente ao processo construtor de realidade e do simbólico. Nos capítulos 

subsequentes, abordaremos a cidade representada na ficção brasileira contemporânea, tendo 

em vista o estudo dos espaços e dos sujeitos urbanos registrados no romance tem tela. 
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2. TUDO É CIDADE NA FICÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 
 

 

A cidade representada na ficção brasileira contemporânea é um território de vertigem, 

espaço movediço que incide sobre o elemento humano uma força cosmogônica que orienta a 

ressignificação do mundo social a partir da construção simbólica da sociedade enquanto 

território em disputa pelas classes sociais. A cidade é uma arena onde estes embates, a lógica 

de dominação e o aviltamento dos grupos despossuídos se consolidam, assim como as 

comercializações (i)lícitas. Neste capítulo, analisaremos a transitividade e a 

(des)territorialização de personagens presentes em diversos momentos da ficção nacional para 

entendermos os espaços revelados na escrita contemporânea a partir do romance Fiel (2014), 

de Jessé Andarilho. 

 

 

2. 1 A cidade escrita: sujeitos e travessias 
 

Não há cidade sem discurso sobre a cidade. 

(Beatriz Sarlo, 2014) 

 

A cidade contemporânea é uma seara instigante e exige certos cuidados ao atravessá-

la. Quem adentra seus labirintos de ruas e avenidas, de alguma forma, precisa conhecer as 

políticas e as fronteiras que unem e segregam seus sujeitos e espaços, visto que, nos últimos 

anos, seu agenciamento tem provocado certas guerras espaciais tanto em suas fronteiras como 

nos seus interiores5. A cidade, como espaço estratificado e polarizado, é uma trincheira, 

ambiente físico, mas também simbólico onde a democracia, a cidadania e as políticas públicas 

são aniquiladas por forças que desintegram o campo social. Reverter esta política é o cerne de 

produções literárias recentes que articulam saídas para atravessar os espaços “reservados” a 

determinados grupos privilegiados. Essas produções (re)organizam o campo social e 

enfrentam assuntos complexos e controversos que povoam a cena cultural brasileira, 

                                                 
5
 A afirmação está em consonância com algumas reportagens de destaque nacional, das quais elencamos: 

Turista argentina baleada ao entrar por engano em favela do Rio segue internada em estado grave. 
Disponível em: < https://goo.gl/jNQDq4 >. Acesso em: 12 out. 2017; e Mulher é morta a tiros após GPS 
indicar caminho até favela em Florianópolis. Disponível em: < https://goo.gl/cvv2Fq >. Acesso em: 12 out. 
2017.  
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inclusive, repensam a construção estética a partir do lugar de fala, do lugar onde o discurso é 

proferido, seja nas prisões, seja nas favelas e periferias, lugares negados à enunciação, onde o 

controle social tenta continuar com o silenciamento das dicções de sujeitos à margem. 

Fiel imprime esta cidade cindida, movediça e indômita que, embora se apresente 

nomeada no romance, pode ser identificada com qualquer urbe contemporânea por acomodar 

nos seus espaços internos diversos campos de conflitos e de forjamento de identidades. A 

narrativa nos coloca em meio a uma zona de tensão e de um jogo de linguagens características 

das subjetividades que despontaram na cena cultural brasileira nas últimas décadas, 

constituindo-se como uma possibilidade, um (re)encantamento do mundo, mediante uma 

escrita contestadora e política, centrada na integração dos subalternizados à sociedade e nas 

modulações da cidade com suas cartografias urbanas (des)construídas e reveladas, além de 

possibilitar o acesso às vozes silenciadas pelo cânone.  

Essas cartografias apresentam-se, por vezes, ambíguas, por serem constituídas de 

espaços diluídos por sua própria estrutura geométrica e humana. No texto de Jessé Andarilho, 

tais cartografias são reveladas a partir dos deslocamentos de personagens pertencentes às 

camadas populares, como as do protagonista Felipe, que se movimenta por todos os espaços 

possíveis, desde a periferia, onde mora, até o centro do Rio de Janeiro. Nesse texto, o 

território representado não é necessariamente o centro, mas um outro marginalizado, o qual 

conhecemos, felizmente, pelo olhar de quem o pratica, escaramuçando as barreias. 

Estas cartografias ultrapassam, de certo modo, o conceito dicionarizado de algo 

estável e criam um outro movediço, o qual poderíamos chamar de cartografia da 

transitividade para designar tanto a “ficção em trânsito” que deixa de lado “elementos 

temáticos que a acompanharam desde a sua formação, incorporando outros que ainda estão se 

consolidando” (PELLEGRINI, 2002, p. 360), como todos os sujeitos construtores da narrativa 

(personagens, narradores, autores). Ao acompanhar estes sujeitos, (re)descobrimos a 

pluralidade, a multiplicidade e a fertilidade do campo literário contemporâneo, visto que ainda 

de forma contida, não são os mesmos autores, narradores e personagens com os quais estamos 

acostumados. É, enfim, a travessia pela cidade múltipla, dotada de territórios que precisam da 

tutela de outros sujeitos para frequentá-los ou habitá-los.  

Ler Fiel por este viés requer olhar para a nossa série literária para entendermos as 

outras cartografias experimentadas pela ficção brasileira para enfim, esboçarmos com mais 

clareza esta proposição, dando solidez e fôlego ao debate. Para isso, primeiro, precisamos 

combater uma ideia insatisfatória ao referimos a cidade física simplesmente como uma 

geografia delimitada, como se os seus territórios não interferissem no modo de vida de seus 
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habitantes. Igualmente, ao indagarmos a cidade escrita/simbólica, é comum buscarmos o 

quanto se aproxima, “fidedignamente”, com a física/real, quais os equívocos e as distopias 

que as diferenciam. Nesse caso, precisamos lançar um olhar diferenciado sobre estes 

paradigmas e considerar esta cidade escrita um texto, ou melhor, um: 

 

O relato sensível das formas de ver a cidade; não como mera descrição física, mas 
como cidade simbólica, que cruza lugar e metáfora, produzindo uma cartografia 
dinâmica, tensão entre a racionalidade geométrica e emaranhado de existências 
humanas. Essa cidade torna-se um labirinto de ruas feitas de textos, essa rede de 
significados móveis, que dificulta a sua legibilidade (GOMES, 2008, p. 24). 
 

O conjunto destes textos forma uma cidade sensível, imaginária e inventiva que capta 

as práticas e os atores do espaço vivido e visível, “responsável pela atribuição de sentidos e 

significados ao espaço e ao tempo que se realizam na e por causa da cidade” (PESAVENTO, 

2007, p. 14-5). Buscar uma cartografia geográfica da cidade, em uma tentativa de alcançar, de 

maneira um tanto simplória, o seu entendimento e a sua evolução histórica fragiliza a 

multiplicidade de representações inscritas na cena literária. Principalmente, quando a 

pensamos a partir da tímida e contestada ideia de um campo literário frequentado por novas 

vozes e novos sujeitos discursivos, os quais agenciam espaços outros através dos mais 

diversos conflitos, orientando uma tomada de posições sobre o ser-e-estar nestes espaços, 

sejam estes conflitos na cidade representada, como na que inspira o texto literário. Neste 

entrelace, a física/real pressiona a escrita com sua força simbólica, colidindo-a ou ratificando-

a, mas de maneira alguma se sobrepõem, tampouco, são anuladas, pois a ordem semiótica de 

ambas as formas é diferente (GOMES, 2008). 

A cidade escrita constitui-se de textos que falam a cidade ou onde ela fala, com sua 

“capacidade da fabulação que embaralha a tendência racionalizadora, geometrizante, dos 

poderes que, com os desejos, os sonhos, as experiências e as vivências dos homens, a querem 

ordenar e controlar” (GOMES, 2008, p. 23). Dessa cidade que se constitui enquanto texto, 

temos um livro de fragmentos, por vezes, rasurados pelo tempo e pelo próprio contexto do 

qual emerge. Decifrar os signos construtores desta estrutura simbólica resulta em uma nova 

codificação, uma nova cidade, o que parece torná-la indecifrável, principalmente, na 

contemporaneidade, cuja lógica é a ilegibilidade. 

Em “A cidade, a literatura e os estudos culturais: do tema ao problema” (2009, p. 24), 

Renato Cordeiro Gomes discute que a cidade escrita é: 

 

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, 
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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. 

 

Nesse caso, a cidade escrita se realiza primeiro em quem ler e depois em quem a 

escreve, atravessando suas redes de figurações. Ler a grafia urbana “é detectar e decifrar o fio 

condutor de seu discurso, o seu código interno” (GOMES, 2009, p. 26). Escrever a cidade é 

materializar este discurso, imprimindo as subjetividades que a formam. Nesta ação, é possível 

travar uma disputa de interesses e negociações permitindo sedimentar uma ideia (utopia ou 

distopia) de cidade, estabelecendo uma espécie de contrato social para gerir a prática leitora 

de textos que a estrutura.  

Em “Cidades visíveis, cidades sensíveis, cidades imaginárias” (2007), Sandra Jatahy 

Pesavento afirma que a cidade se constitui como um fenômeno que se realiza pelo viver 

urbano em que as utopias, as esperanças, os desejos e os medos individuais e coletivos 

resultam desta vivência. Ao ler os discursos de cidade, não devemos considerar somente os 

aspectos físico-geográficos, culturais e os tipos humanos, mas toda a simbologia expressa 

neste viver, reunindo imaginário, história e memória. É entender a cidade como um discurso 

que fala a seus habitantes por meio de múltiplas linguagens (GOMES, 2009), entre elas a 

literária, que evidencia a urbe como uma construção alegórica, metonímica e simbólica: uma 

cidade que compete à figuração e à representação, na medida em que a ideia e a memória de 

uma cidade ausente sejam reconhecidas mesmo que distante ou, ainda, que não a conhecemos 

(SARLO, 2014). 

Essa noção de representação, que permite conhecer as coisas a partir de pinturas, 

objetos, palavras escritas e faladas, gestos, figuras e marcas, seguindo a linha de Chartier 

(2011), está muito enraizada no conceito mimético do termo. Acepção que não se adequa, de 

certo modo, à contemporaneidade, visto que a baliza que separa ou tenta separar o real do não 

real está desmoronando, pois, o contexto contemporâneo tem resultado em algumas 

problematizações entre o objeto representado e o representante, vez que há um interesse em 

atribuir outros sentidos e usos ao verbete representação, inclusive, considerando o imaginário 

e as subjetividades que caracterizam o contexto atual onde tudo ou quase tudo 

metamorfoseou-se em ou para a cidade. 

Neste cenário de mudanças, instalou-se uma sociedade caracterizada pela inflexão da 

experiência agrária para a urbana e pelo reordenamento do corpo social, tendo como atributo a 

pulsão capitalista e a eclosão dos meios produtivos. Henri Lefebvre, no ensaio “A cidade e o 
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urbano” (2008, p. 81), defende o espaço urbano como uma “realidade em formação, em parte 

real e em parte virtual, ou seja, a sociedade urbana não se encontra acabada. Ela se faz. É uma 

tendência que já se manifesta, mas que está destinada a se desenvolver”. Nesse 

desenvolvimento, bem como no aparecimento das novas cidades, novos conflitos sociais 

foram revelados. 

 

De um lado, instituíram-se centros de decisão dotados de poderes ainda 
desconhecidos, pois eles concentraram a riqueza, a potência repressiva, a 
informação. De outro lado, o estilhaçamento das antigas cidades permitiu 
segregações multiformes; os elementos da sociedade são implacavelmente separados 
uns dos outros no espaço, acarretando uma dissolução das relações sociais, no 
sentido o mais amplo, que acompanha a concentração das relações imediatamente 
ligadas às relações de propriedade (LEFEBVRE, 2008, p.84). 

 

 O conceito de urbano, nesse sentido, aponta para uma virtualidade em gestação que se 

realiza através da centralidade, dos espaços como lugares de encontro e simultaneidade, pois o 

urbano não existe sem um centro seja comercial, político ou simbólico. Na cidade que se 

concentra na delimitação geográfica, surge, então, um espaço de fronteiras, por vezes, 

invisíveis, onde se abrigam os poderes administrativos. Contudo, esta concentração de 

poderes apresentada por Lefebvre (2008) não se perpetua, principalmente na 

contemporaneidade, porque, conforme o próprio teórico defende: “todo centro destrói-se a si 

próprio. Ele se destrói por saturação; ele se destrói porque remete a uma outra centralidade; 

ele se destrói na medida em que suscita a ação daqueles que ele exclui e expulsa para as 

periferias” (LEFEBVRE, 2008, p. 85). Assim, a cidade centraliza-se no urbano, mas também 

se descentraliza do urbano. Dito de outra maneira, a centralidade afiançada por Lefebvre 

(2008) dá lugar à estratificação espacial e, consequentemente, social. O urbano resulta, deste 

modo, em um espaço de (des)continuidades e (re)inícios, de refúgio, de ruína e de 

(de)gradação, sobretudo, daqueles que acompanham os meios de produção, ou mesmo dos 

que são atingidos pela força que a cidade desempenha sobre eles. 

Percebe-se com mais clareza na cidade contemporânea a perda desta centralidade, pois 

a urbe do presente apresenta diversos centros deslocados, não delimitados geograficamente 

como antes, uma vez que estão em todas as partes, criando e mesclando culturas, identidades 

e sujeitos. Configura-se como movediça e amnésica, múltipla e inomada, sem um centro, mas 

dotada de vários, cada um com características específicas que se isolam e se unem ao mesmo 

tempo, ou imbricam ações para (re)negociar seus espaços em disputas. Nesse caso, não temos 

somente a cidade das mercadorias como defende Sarlo (2014), a cidade é a própria 

mercadoria em disputa. De acordo com a teórica, esta cidade não se perpetua com poder 
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absoluto, pois tem criado lugares que a torna frágil ou mesmo irrelevante, como o shopping 

center – espaço público, porém de gestão privada, que representa as conexões, a segurança, a 

ordem, a clareza e a limpeza incertos na entropia urbana. Sua estrutura “não é simplesmente 

uma parte da cidade, mas sua substituição por um sistema novo, em que se atenua ou 

desaparece o que, no passado, caracterizou o urbano” (SARLO, 2014, p. 11). Por isso, foi 

construído para esquecer tudo a sua volta, uma vez que “é todo futuro: constrói novos hábitos, 

vira ponto de referência, faz a cidade acomodar-se à sua presença, ensina as pessoas a agirem 

no seu interior” (SARLO, 1997, p. 17), liquidando a ilusão de independência e liberdade.  

O center surge para oferecer uma organização espacial e temporal, um simulacro de 

cidade pelo qual se ordena e se controla os serviços ofertados. A “cidade como cápsula”, 

utilizando a expressão de Sarlo (2014), reúne o que não se encontra fora dos seus limites 

geométricos. Ela aparece como desilusão porque sua organização agudiza situações que 

reforçam as aporias sociais, pois “cria o espaço da continuidade de consumidores cujos 

recursos são desiguais, [...] As mercadorias do shopping fingem não estar estratificadas, 

embora seja óbvio que se agrupam segundo variações de situação social” (SARLO, 2014, p. 

10), mas não somente ele, como também butiques, bares e restaurantes mais sofisticados se 

constituem como espaços de segregação.  

A figura do shopping center expressa os espaços que forjam a ideia, ilusória de 

integração social e são sintomáticos da vida efêmera, não identitária, não histórica nas cidades 

globalizadas, espaços que Marc Augé, em Não lugares: Introdução a uma antropologia da 

supermodernidade (2012), denomina de “não lugares”, como resultantes da 

supermodernidade, que referencia o excesso de tempo, de espaço e do próprio sujeito. Os 

“não lugares” são construções humanas que infligem o conceito antropológico de lugar, na 

medida em que este constitui-se como identitário, histórico e relacional, contrapondo os “não 

lugares”, que são constituídos de passagens e de contatos transitórios em seus meios, como o 

aeroporto, as calçadas, o transporte público e o shopping center, de Sarlo (2014). 

 Nestes espaços supermodernos, a sensação de igualdade aos poucos é fraturada pela 

segregação, uma ressonância das cidades globalizadas que, segundo Zygmunt Bauman, no 

livro Globalização: as consequências humanas (1999, p. 9), integra a progressiva “ruptura de 

comunicação entre elites extraterritoriais cada vez mais globais e o restante da população, 

cada vez mais ‘localizada’”. Por esse motivo, a polarização da condição humana constitui-se 

de disputas espaciais. Conforme o sociólogo: 
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O território urbano torna-se o campo de batalha de uma contínua guerra espacial, 
que às vezes irrompe no espetáculo público de motins internos, escaramuças rituais 
com a polícia, ocasionais tropelias de torcidas de futebol, mas travadas diariamente 
logo abaixo da superfície da versão oficial pública (publicada) da ordem urbana 
rotineira. Os habitantes desprezados e despojados de poder das áreas pressionadas e 
implacavelmente usurpadas respondem com ações agressivas próprias; tentam 
instalar nas fronteiras de seus guetos seus próprios avisos de “não ultrapasse” 
(BAUMAN, 1999, p. 29). 

 

Entendemos, assim, que a cidade é um espaço de poucos e os poucos autorizados a 

atravessá-la precisam conhecer as políticas territoriais que limitam suas fronteiras. Pois, há 

estruturas urbanas reservadas à população fora dos grandes centros, o que deflagra a 

“fragmentação do espaço da cidade, o encolhimento e desaparecimento do espaço público, a 

desintegração da comunidade urbana, a separação e a segregação – e, acima de tudo, a 

extraterritorialidade da nova elite e a territorialidade forçada do resto” (BAUMAN, 1999, p. 

30-1). Ludmer (2013) acredita que as cidades contemporâneas estão brutalmente 

estratificadas, o que implica uma política de apartheid e morte, visto que são territórios de 

estranheza e vertigem, compostas de cartografias e trajetos que se limitam entre fragmentos e 

ruínas, apresentando em seus interiores espaços com regras, leis e sujeitos específicos, como 

os edifícios, os conjuntos habitacionais da população carente e as periferias. Nesses espaços 

denominados de ilha urbana: 

 

As relações se transformam em relações topológicas, os limites ou fissuras 
identificam a ilha como região exterior/interior: como território dentro da cidade (e 
por extensão, da sociedade) e, ao mesmo tempo, fora da própria divisão. [...] A ilha 
urbana constitui uma comunidade que reúne todas as demais[...]. Estão 
simultaneamente dentro e fora: fara da sociedade, na ilha, e dentro, no campo social 
(LUDMER, 2013, p. 118-9). 
 

Nesse entendimento, urbano e rural não se opõem, tampouco o humano e o animal, 

pois, o regime da ilha apaga ou minimiza tais diferenças, bem como mistura, sobrepõe e funde 

as dicotomias. (LUDMER, 2013). Vale assinalar que, mesmo essas oposições terem sidos 

banidas no interior dessa ilha urbana, a cidade que se desenha na contemporaneidade gera um 

sentimento de medo e insegurança, principalmente, a partir da verticalização do corpo social, 

quando as áreas degradas pela ausência de investimentos urbanísticos foram dilaceradas pela 

violência. Por isso, esta cidade não é mais o espaço da sociabilidade, mas uma espécie de 

exílio, ou melhor, uma fortaleza, onde as residências são amuralhadas e rodeadas por câmeras 

de segurança. Com isso, as relações humanas são liquefeitas porque não se atravessa uma 

cidade ou as suas ruas sem medo de ser assaltado e violentado, o que agudiza a segregação 
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espacial e exercem uma força motriz sobre a (re)modelação e a (re)negociação das identidades 

locais (BAUMAN, 2009). 

Como a ficção contemporânea é necessariamente urbana, ela se abastece destas 

tensões, crises e (in)certezas da cidade globalizada, pois “a perspectiva da cidade escrita é a 

do presente: registra-se o que é, esquecendo, bloqueando ou eludindo o que foi” (SARLO, 

2014, p. 141). Esta cidade escrita está próxima dos fatos noticiados pela televisão e pelo rádio, 

impressos nos jornais e revistas, estampados nos sites e blogs; e se inscreve “não apenas como 

cenário para o desenrolar de um enredo, mas enquanto agente determinante de significação da 

narrativa como todo. A cidade surge, assim, enquanto personagem” (SANTOS, 1999, p. 132). 

Como esta cidade rasura as sociabilidades da pólis, floresce a Babel com a perda de 

referencialidade, espacialidade e temporalidade do passado, não sendo mais o lugar de 

encontro e da vida em comum, mas espaço de catástrofes e de desordem social, onde o tempo 

e o espaço são esfacelados. A cidade babélica é, desse modo, um lugar imensurável, habitado 

pelas destruições individuais e coletivas, pela aniquilação e pela desumanização. Nesse 

sentido: 

 

Dramatiza-se, aqui, a pólis perversa, a cidade que perdeu o seu metrón, campo fértil 
da crise urbana contemporânea. A cidade descentrada, labiríntica, babélica – da 
desorientação dos sentidos -, que não se deixa ler. As formas foram esgotadas; 
diluíram-se as redes de relações que as engendraram; são retículos sem início nem 
fim, sua armadura desmoronou-se (GOMES, 2008, p. 56). 

 

Do mesmo modo, em “Textos da cidade” (1999, p. 132), Luís Alberto Brandão Santos 

argumenta que a cidade “tende a ser um ‘lugar nenhum’, quase um ‘vazio’ de percepção, 

nulidade de referências que, pelo alto grau de saturação, tornam impossível qualquer 

enraizamento, qualquer identificação”. Neste caso, Santos (1999) estende a noção de “não 

lugares” para todo o espaço citadino, diferente de Augé (2014) que atenta apenas para os 

espaços não habitáveis e relacionais. Ambos concordam ao considerar a urbe contemporânea 

o espaço do (des)enraizamento e saturação, por isso, a cidade é apreendida como “espaço de 

formas excessivas e oscilantes que torna recíprocas as tendências de irreconhecer o mundo e 

de irreconhecer-se” (SANTOS, 1999, p. 132), além de ser um espaço em disputas, onde se 

travam batalhas no campo do (in)visível, através de diferentes ferramentas simbólicas, 

desconstruindo os discursos que arquitetam, ao mesmo tempo, a cidade qualquer e nenhuma, 

todas as cidades, a cidade (GOMES, 2008). Para chegar nesta cidade oscilante, onde a 

narrativa de Fiel está ambientada atravessaremos caminhos labirínticos, pelos quais seremos 

acompanhados e guiados por personagens expressivos de nossa literatura. 
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2.1.1 Pelos caminhos da esperança: a cidade inalcançável  
 

A narrativa nacional expressou, de forma amálgama, temas e situações propaladas pela 

dicotomia campo/cidade e resultaram nas ficções regionalistas/urbanas. Essa disparidade 

deflagrou, ainda, outras oposições como localismo e cosmopolitismo, tradicionalismo e 

vanguarda, nacionalismo e imperialismo (PELLEGRINI, 2002), oposições que figuraram por 

muito tempo até a ruptura na contemporaneidade, quando o espaço urbano surge soberano, 

como nos lembra Cláudio do Carmo, na apresentação do livro Cartografias contemporâneas: 

memória e cidade na ficção (2011, p. 9): 

 

É na cidade, bem como num imaginário de cidade, que o palco do contemporâneo se 
abastece e se desenrola. ‘A cidade não constitui apenas uma experiência urbana 
como antes, ela se estende e ultrapassa a geografia limitada do território, naquilo que 
Anderson chamou de “Comunidades imaginadas”. Essa cidade agora é imaginada e 
imaginária, é inventada e é física também. Ela alcança os sinais do tempo, pois vai 
além do espaço para se tornar articuladora de realidades. 

 

 Nesta cidade movediça – onde o imaginário comunga a materialidade do espaço 

urbano e cria um outro simbólico – os temores, a hostilidade, o individualismo, a depressão e 

os medos, gradativamente, passam a figurar o cotidiano como um complemento da vida 

contemporânea. Com essas transformações arroladas por Carmo (2011), a ficção passou a 

representar, intensamente, as relações entre sujeito e cidade, sobretudo na problematização 

das fronteiras que as limitam. Essas transformações são visíveis em personagens, que 

aparecem na ficção, na maioria das vezes, como nômades, sem qualquer enraizamento no 

espaço que habita ou frequenta, pois a territorialidade que identificava essas personagens está 

em ruína, dando lugar para os deslocamentos e a desterritorialização.  

O interesse pela urbe (quase) sempre esteve presente na cena literária brasileira, em 

perspectivas e efeitos diversos, principalmente em escritores como José de Alencar, que 

apresentou uma cidade como ‘pólo modernizador’, centro dos valores, hábitos e costumes da 

civilização européia, além de procurar ser reduto da legalidade [...]” (PELLEGRINI, 2002, p. 

17). Aqui, vimos certa superficialidade no trato social, no qual se destaca o privilegio àqueles 

que detém além do poder econômico, o poder sobre a escrita6. Do mesmo modo, Machado de 

                                                 
6
 Neste caso, Rama discute a estrutura simbólica da cidade letrada, espaço formado por educadores, religiosos e 

escritores, com objetivo de civilizar os indivíduos, tornando-o sede de poder e autonomia. Salienta que 



42 
 

 

Assis, “que traduziria uma via alternativa a duas fortes tradições na relação escritor-paisagem: 

a da literatura romântico-idealista, de intenção documental ou explicitamente ficcional, e a 

realista” (BRANDÃO, 2015, p. 57), e nos enveredou pela seara naturalista e a crônica do seu 

Rio de Janeiro. Em Mário de Andrade, com sua ácida Pauliceia Desvairada (1922), 

encontramos uma São Paulo em desenvolvimento, no início do século XX, com a paisagem 

transformada pelos fluxos migratórios e pela inflexão do rural para o urbano, já prenunciando 

a cidade que temos hoje. 

Mas é, principalmente, na década de 1930, que a narrativa brasileira passou a 

tematizar o espaço urbano, ou melhor, a grande cidade, com forte proximidade com a 

realidade, na qual as temáticas sociais e regionais passaram a figurar com mais frequência e 

acidez, como a exploração do homem do campo, a seca e as migrações forçadas; os costumes, 

a luta pela terra e a cultura popular; a problemática feminina e a reinvenção do sertão. O 

surgimento da indústria desordenou a cidade tradicional que era, gradativamente, 

desconstruída e transformada pelo fluxo migratório das populações do Nordeste e de Minas 

Gerais rumo a São Paulo modernizada e, posteriormente, o Rio de Janeiro, em direção ao 

progresso e guiadas pelas cidades ideologizadas, as quais se abasteciam de mão-de-obra 

barata, e com o inchaço populacional, bem como o desolamento dos grandes centros, as 

periferias e as favelas urbanas se desenvolviam vertiginosamente nos extremos. 

Dalcastagnè (2012, p. 111-2) afirma que “a literatura acompanhou a migração para as 

grandes cidades, representando de modo menos ou mais direto as dificuldades de adaptação, a 

perda da referencialidade e os problemas novos que foram surgindo com a 

desterritorialização”. Os romancistas representaram esses deslocamentos desde o setor 

primário da produção (atividades agrícolas e extrativistas) para o secundário (a indústria) e 

para o terciário (os serviços) (LUCAS, 1985, p. 59), como se percebe em O quinze (1930), de 

Rachel de Queiróz, Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos, Seara Vermelha (1946), de 

Jorge Amado, dentre outros, que apresentam a cidade como refúgio. Neste momento, algumas 

personagens são construídas não só para dar vida ao enredo, mas para cartografar a realidade 

inevitável da cidade. Nas narrativas citadas, as personagens, fascinadas pela possibilidade de 

                                                                                                                                                         
“enquanto a cidade letrada atua preferencialmente no campo das significações e inclusive as autonomiza em um 
sistema, a cidade real trabalha mais comodamente no campo dos significados e inclusive os afasta dos 
encadeamentos lógicos-gramaticais” (RAMA, 2015, p. 46-7). Ainda nas palavras do crítico, “a cidade letrada 
não só defende a norma metropolitana da língua que utiliza (espanhol ou português) como também a norma 
cultural nas metrópoles que produzem as literaturas admiradas nas zonas marginais” (RAMA, 2015, p. 57).  A 
cidade letrada se realiza e se constitui na exceção, restritamente, a uma minoria intelectualizada, formando uma 
cidade escriturária, que institucionaliza uma língua oficial, colocando à margem aqueles que não a dominam.   
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riqueza e melhores condições de vida, atravessam o sertão bravio, onde a falta de tudo se 

estende pelos caminhos de esperança, carregando apenas a vontade de chegar em algum lugar.  

O quinze, ao narrar a saga de Chico Bento e sua família, experimenta uma descrição 

rude, mas sensível da condição humana frente às mazelas do trabalhador do campo castigado 

pela seca de 1915. Neste excerto: 

  

Subitamente, Conceição teve uma ideia: 
- Por que vocês não vão para São Paulo?  Diz que lá é muito bom...Trabalho por 
toda a parte, clima sadio...Podem até enriquecer... 
O vaqueiro levantou os olhos, e concordou, pausadamente: 
- É... Pode ser... Boto tudo nas suas mãos, minha comadre. O que eu quero é arribar. 
Pro Norte ou pro Sul... 
Timidamente, Cordulina perguntou: 
- E é muito longe, o São Paulo? Mais longe do que o Amazonas? 
- Quase a mesma coisa. E lá não tem sezão, nem boto, nem jacaré... É uma terra rica, 
sadia... 
Chico Bento ajuntou: 
- Eu já tenho ouvido contar muita coisa boa do São Paulo. Terra de dinheiro, de 
café, cheia de marinheiro... 
Conceição levantou-se, rebatendo o vestido: 
- Pois então está dito: São Paulo! Vou tratar de obter as passagens. Quero ver se 
daqui a alguns anos voltam ricos...[...] (QUEIROZ, 2012, p. 114-5). 

 
 
Nessa citação, percebemos que a São Paulo que vai surgindo é o deslumbre do 

sertanejo migrante desiludido com a realidade áspera que o enxota da terra natal. Migra 

motivado pelo discurso utópico em busca de sua realização pessoal nas terras do progresso e 

do dinheiro fácil. Isso fica, de certo modo, comprovado, quando a personagem Conceição 

sugere à família de Chico Bento, que mude para a cidade que “ouviu dizer” ser o oposto da 

que vive: sadia, de trabalho por toda parte e com possibilidade de enriquecer. Neste caso, a 

esperança e a seca motivam a um só tempo as travessias forçadas pelas catástrofes naturais 

pelo sertão brasileiro, indo na contramão das adversidades, da fome, da miséria, da luta do 

homem com o próprio homem e com a natureza, tendo como escolha, migra ou morrer.  

Em Seara Vermelha, publicado em 1946, Jorge Amado envereda pelos caminhos 

desoladores da caatinga inóspita e agreste. Sob o sol escaldante, as multidões de retirantes 

atravessam caminhos sombrios, tendo como destinos o Sul e o Sudeste do país, em uma 

viagem que não termina, cruzando os caminhos ocupados pelos restos de animais e humanos: 

vivos -  os que regressam da viagem (quase) sempre ilusória ou estão na mesma travessia; 

mortos - os que não resistiram a travessia, são cenários desoladores dos que os encontra.  

 

E através da caatinga, cortando-a de todos os lados, viaja uma inumerável multidão 
de camponeses. São homens jogados fora da terra pelo latifundiário e pela seca, 
expulsos de suas casas, sem trabalho nas fazendas, que descem em busca de São 
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Paulo, Eldorado daquelas imaginações. Vêm de todas as partes do Nordeste na 
viagem de espantos, cortam a caatinga abrindo passos pelos espinhos, vencendo as 
cobras traiçoeiras, vencendo a seca e a fome, os pés calçados nas alpargatas de 
couro, as mãos rasgadas, os rostos feridos, os corações em desespero. São milhares e 
milhares se sucedendo sem parar. É uma viagem que há muito começou e ninguém 
sabe quando vai terminar [...]. Atravessando a caatinga, sobre as pedras, os espinhos, 
as cobras, os lagartos, para frente, indo para São Paulo onde dizem que existe terra 
de graça, e dinheiro farto, voltando de São Paulo onde não existe nem terra nem 
dinheiro (AMADO, 2009, p. 53-4-5). 
 
 

 Na citação, podemos observar as condições dos migrantes. Primeiro, pelos tipos: os 

pobres, com “os mesmos rostos de indefinida cor, os pés gigantescos, de dedos abertos, 

sobrando das alpargatas, o cabelo ralo, o corpo magro e resistente [...] Enchendo o deserto da 

caatinga com suas vidas desesperadas, com seus ais de dor[...] (AMADO, 2009, p. 54). Em 

seguida, por destacar o encantamento pela cidade modernizada que é fascínio, mas também 

desilusão e deterioração da condição humana frente à escassa projeção futurista que a terra, o 

local, a origem representam para os sujeitos que habitam estas zonas desconfortáveis, como já 

denunciava Jorge Amado ao descrever o (des)encontro entre os que migram (fascinados) e os 

que regressam (desiludidos) para/da cidade.  

 

2.1.2 A cidade volátil: cartografia de ausências 
 

Desde os anos 1960, a paisagem urbana transformada pela política dos “50 anos em 

5”, do presidente da República, Juscelino Kubitschek (1902-1976), tornou-se o cenário e o 

espaço “para a encenação e as representações de conflitos que abandonam como tema 

dominante a luta de classes, a oposição entre oprimidos e opressores, que escamoteava por 

vezes as camadas médias e urbanas da sociedade” (GOMES, 2000, p. 68). As temáticas do 

campo já não se sustentavam, a cidade, de fato, entrava em cena, assim como os novos 

agentes sociais que não aceitavam o poder abusivo das classes mais favorecidas 

economicamente, passando a reivindicar a ampliação do círculo social e cultural, com a 

finalidade de diminuir os privilégios que emanavam dos grandes centros. Pellegrini (2004, p. 

19) observa que: 

 
A industrialização crescente desses anos vai – em última instância – dar força à 
ficção centrada na vida dos grandes centros, que incham e se deterioram; daí a 
ênfase em todos os problemas sociais e existenciais decorrentes, entre eles a 
ascensão da violência a níveis insuportáveis. Está formado o novo cenário para a 
revitalização do realismo e do naturalismo, agora com tintas mais sombrias, não 
mais divididos em “campo” e “cidade”, como antes, mas ancorados numa única 
matéria bruta, fértil e muito real: a cidade cindida, ou seja, já irremediavelmente 
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dividida em “centro” e “periferia”, em “favela” e “asfalto”, em “cidade” e 
“subúrbio”, em “bairro” e “orla”, dependendo o uso desses termos da região do país. 
 

A publicação de Quarto de despejo: diário de uma favela, da Carolina Maria de Jesus, 

em 1960, descortina e rasura as representações dicotômicas ao registrar o ser em trânsito entre 

as fronteiras urbanas, em que a “cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos” 

(JESUS, 2004, p. 28) Nesse caso, não só a narrativa está em trânsito, mas também o ser, com 

suas relações espaciais e temporais, de estar dentro e fora de territórios vários. Carolina 

imprime as marcas da São Paulo progressista em uma cosmogônica narrativa de 

descentramento e desconstrução de tais oposições, que anos mais tarde culminaria em 

movimento literário de fôlego, de caráter político, cujas lutas representam diversos segmentos 

sociais: o movimento “marginal/periférico”.  

 

Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas. Tão diferentes da 
favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquela paisagem há de 
encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais 
afamada da América do Sul está enferma. Com as suas úlceras. As favelas (2004, p. 
76). 
As oito e meia da noite eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que 
mescla com o barro podre. Quando estou na cidade tenho a impressão que estou na 
sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de 
sitim. E quando estou na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, 
digno de estar num quarto de despejo (2004, p. 33) [sic]. 

 

Na citação, podemos notar o deslumbre da Carolina Maria de Jesus pela grandeza do 

centro urbano em detrimento da favela. Talvez, esta escritora tenha sido uma das pioneiras a 

capitar a urdidura entre estes espaços, a tentar ressignificar essa representação dicotômica a 

partir dessa voz estridente que emana sentimentalismos, críticas e esperanças.  As aporias em 

suas representações coadunam a tensão em inscrever o sujeito como tal, uma vez que as 

escritas canônicas não concebiam àqueles fora do centro ou de perfis não convencionais o 

direito de ter a sua voz ouvida. O conflito entre estes espaços é deflagrado quando os que 

representam as classes abastardas forjam, ou tentam inscrever os sujeitos alijados de domínios 

econômicos e sociais, puramente em embates com o homem da cidade, é, normalmente o 

ladrão e o estuprador. E eles, os que falam em nome dos excluídos, são representados como as 

vítimas das atrocidades de uma cidade sem lei, onde certos tipos humanos transitam pelas ruas 

e avenidas, ameaçando o bem-estar, sem a devida autoridade de quem controla os espaços 

centrais da cidade - homens, brancos e dos grandes centros.  

 Já na década de 1970, algumas narrativas se destacam. A primeira, Essa terra, do 

baiano Antônio Torres, publicada pela primeira vez em 1976, na qual vimos o retorno de Nelo 
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à terra natal, que “um dia pegou um caminhão e sumiu no mundo para se transformar, como 

que por encantamento, num homem belo e rico, com seus dentes de ouro, seu terno folgado e 

quente de casimira, seus ray-bans, seu rádio de pilha” (2008, p. 14). Seu destino, assim como 

os dos outros personagens descritos anteriormente, é a cidade grande. Contudo, temos neste 

romance uma (des)territorialização em relação à terra de origem, como sujeito frustrado pela 

cidade que não conhecemos nas produções de 1930. Depois de anos, Nelo regressa a Junco, 

na Bahia, deprimido, melancólico e oprimido pelas pressões sociais e psíquicas de um 

contexto, embora não problematizado no romance, de ditadura militar. O fascínio que o levou 

a migrar transforma-se em frustração, angústia e deterioração da sua humanidade e cidadania. 

Nelo que não se adaptou às eufóricas transformações econômica-social, cultural e ideológica 

da metrópole, volta ao Junco para consolidar sua frustração ao se suicidar. 

Em A hora da estrela, editado em 1977, Clarice Lispector apresenta um olhar interno 

da cidade que se modernizava, denunciando a tensão existencial do sujeito vitimado pela 

industrialização em um espaço que se mostra tecnicista, onde a protagonista Macabéa, bem 

como seus pares, eram apenas “um parafuso dispensável”. Nesse “inesquecível Rio de 

Janeiro”, como é descrito pelo narrador Rodrigo S.M, “há milhares de moças espalhadas por 

cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. Não notam 

sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiram como não existiram” 

(LISPECTOR, 1998, p. 14). São as minorias tematizadas e reveladas por um narrador que 

recorre à simplicidade e à invisibilidade social de Macabéa para elucidar sua (in)existência em 

meio a um conjunto de situações que sedimentam a exclusão de seus iguais. A cidade 

imaginada não cabe nos cartões-postais, porque representa o submundo da metrópole, 

(in)visível como a protagonista. Como é possível verificar no excerto:  

 

O quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera rua do Acre entre prostitutas 
que serviam a marinheiros, depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do 
cais do porto [...] Rua do Acre. Mas que lugar. Os gordos ratos da rua do Acre. Lá é 
que não piso pois tenho terror sem nenhuma vergonha do pardo pedaço de vida 
imunda [...] Rua do Acre para morar, rua do Lavradio para trabalhar, cais do porto 
para ir espiar no domingo[...] (LISPECTOR, 1998, p. 31). 

 
 
Nesta citação, o espaço é subterrâneo. Macabéa é uma extensão do humano na cidade 

abastecida pelos dejetos produzidos pelas conjunturas sociais e políticas que hierarquizam o 

campo social, gerando sujeitos desolados, fragmentados e em crise consigo. A personagem, 

vinda do Nordeste, traz sonhos que são aniquilados pela realidade sórdida do contexto 

modernizante que a um só tempo deglute e expele o humano. Na rua que habita, não é 
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possível diferenciar o animal do humano, representam proximidade existencial, caracterizam-

se pela inutilidade e pelo desprezo, dividindo o mesmo território sem qualquer disputa, pois 

estão sempre na passividade, juntos compõem a metaforização dos que estão encarcerados nas 

cadeias, debaixo das pontes, nas próprias ruas. Enfim, é o humano coisificado e animalizado 

em um território hostil e desespacializado. 

Nos anos 1980, a instabilidade, a turbulência e a violência urbana povoam a escrita. 

Não temos a cidade apaziguada, ainda de resquícios no campo, mas uma cidade trágica, 

povoada pela barbárie e pela deglutição do humano pelos novos problemas sociais. A cidade 

globalizada transforma-se em uma “morada incerta que é um ‘agora’ precário a ser substituído 

por outro agora igualmente precário, quando a modernidade perde fé em si mesma e o 

presente faz a crítica do futuro e passa a desalojá-lo, e ganham força os conflitos de ordem 

cultural” (GOMES, 2000, p. 69).  Bufo & Spallanzani, publicado em 1985, por Rubem 

Fonseca, apresenta o submundo da metrópole em uma representação da cidade cindida. A 

citação: 

 

A rua Barata Ribeiro, onde morava, estava vazia quando saiu. Dentro de poucas 
horas aquilo ficaria um inferno de buzinas e roncos de motores. Certas manhãs, 
quando sentia disposição para isso, ele ia andando de sua casa até à 14ª Delegacia, 
que ficava na rua Humberto de Campos, esquina da Afrânio de Melo Franco, no 
Leblon, uma caminhada de mais de cinco quilômetros. 
Entrando pela Figueiredo de Magalhães foi para a avenida Copacabana. As lojas 
estavam fechadas; mendigos, desempregados, moradores dos vãos das portas já 
estavam se levantando e preparavam-se silenciosamente para sair dos recantos onde 
dormiam, antes que os porteiros e serventes começassem a lavar com mangueiras as 
calçadas de pedra portuguesa. Aquela rua horrenda ficava linda vazia de carros e de 
transeuntes. Guedes gostava de ruas vazias. Aos domingos costumava ir ao centro da 
cidade para caminhar pelas ruas desertas (FONSECA, 1991, p. 21). 

 

Neste caso e em tantos outros momentos da ficção, a rua é uma metonímia da cidade 

contemporânea e representa o lugar do excluído, “já que os que têm meios preferem os 

condomínios fechados, os malls e outros espaços de circulação restrita que os acolhem e 

‘protegem’ (WALTY, 2014, p. 12). Desse modo, a cidade produz sujeitos aviltados pelas 

classes dominantes para que o seu poder seja perpetuado. As poucas políticas públicas que 

assegurem a inserção destes grupos nas cenas cultural, econômico-social e política sustentam 

essa defesa. Na citação de Bufo & Spallanzani, as andanças pelas ruas do Rio de Janeiro, cabe 

lembrar num bairro nobre, revela a cidade dos pobres, vista como a indesejada, a qual se 

procura apagar, afastando, desalojando, como uma limpeza para despoluir a paisagem, o 

cartão-postal da metrópole.  
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Assim, de um lado, temos a cidade cinzenta, tomada pelas multidões humanas e de 

máquinas, os gases poluentes e os vícios, os sons das buzinas e automóveis, os emaranhados 

de arranha-céus, as pontes e viadutos. Do outro, a margem, os espaços “fora do lugar” e da 

cena social. Esse lado obscuro, esquecido pelo Estado, tornou-se nos últimos anos temática de 

textos que apontam as agruras do cotidiano das periferias brasileiras. Esse aparecimento é 

latente a partir da publicação de Cidade de Deus, de Paulo Lins, em 1997, onde podemos 

visualizar a construção destas estruturas e acompanhar as políticas territoriais que definem o 

comportamento e o modo de vida de seus protagonistas. 

 

Aqui agora uma favela, a neofavela de cimento, armada de becos-bocas, sinistros-
silêncios, com gritos-desesperos no correr das vielas e na indecisão das 
encruzilhadas. 
Os novos moradores levaram lixo, latas, cães vira-latas, exus e pombagiras em guias 
intocáveis, dias para se ir à luta, soco antigo para ser descontado, restos de raiva de 
tiros, noites para velar cadáveres, resquícios de enchentes, biroscas, feiras de 
quartas-feiras e as de domingos, vermes velhos em barrigas infantis, revolveres, 
orixás enroscados em pescoços, frango de despacho, samba de enredo e sincopado, 
jogo do bicho, fome, traição, morte, jesus cristo em cordões arrebentados, forró 
quente para ser dançado [...] (LINS, 2007, p. 15-6). 

 

Enfim, são estes territórios, chamados de ilhas urbanas, definidos geograficamente, 

com regras, leis e sujeitos específicos e caracterizados por estarem, ao mesmo tempo, no 

interior e exterior da cidade. Ou seja, “simultaneamente dentro e fora: fora da sociedade, na 

ilha, e dentro, no campo social, onde são demarcados nitidamente os níveis e ocorre a história 

(LUDMER, 2013, p. 119). Daí aferimos à cidade contemporânea a condição de barbárie por 

não reconhecer os que atravessam suas ruas, tornando-os estrangeiros em seu território, já que 

as leis que regem tais espaços não dão direitos políticos e sociais aos sujeitos da margem. 

Nesta perspectiva, Tzvetan Todorov, no texto “Barbárie e civilização” (2010, p. 27) assevera 

que “os bárbaros são aqueles que negam a plena humanidade dos outros: em vez de significar 

que eles ignoram ou esquecem, realmente, a natureza humana dos outros, eles comportam-se 

como se os outros não fossem – ou, de qualquer modo, não inteiramente – seres humanos”. 

Essa condição fica mais latente na ficção contemporânea porque é a tragicidade que move, 

que encanta, que desencanta a produção recente. 

 

2. 2 Cartografia da transitividade ou a ficção andarilha 
 

Fiel conduz o leitor pela cidade estratificada, violenta e tomada pelo tráfico de drogas. 

Ela é apresentada a partir dos deslocamentos do protagonista, Felipe, que está sempre em 
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trânsito entre o centro e a favela, em viagens de ônibus, criando uma cartografia inspirada no 

agenciamento das relações culturais, territoriais e do próprio elemento humano. Leila Lehnen, 

no ensaio “Cartografias móveis: mapeando as margens na literatura brasileira contemporânea” 

(2015), desenvolve uma definição com base na (re)conceptualização do espaço estático onde 

o sujeito está enraizado, gravado em sua superfície, proposto pela geógrafa Doreen Massey 

(2005). Nessa acepção, o espaço é um campo simbólico onde cruzam e chocam trajetórias e 

sujeitos, revelado através de um olhar em movimento apreendendo, portanto, tipos humanos e 

culturas de diferentes contextos.  

Os deslocamentos da personagem central de Fiel, transporta para o campo da literatura 

a fragmentação, a segregação social e a geografia caótica do Rio de Janeiro, aproximando-se 

da imobilidade urbana, da insegurança e da ineficácia das políticas públicas da periferia 

representada. Jessé Andarilho dramatiza a cidade-gueto, revelada nas inúmeras travessias as 

quais o protagonista se submete. O resultado é a incursão de um sujeito aviltado na cidade 

hierárquica, fato que representa a ruptura de um lugar estabelecido socialmente para este. 

Mesmo dentro de um ônibus, símbolo desta hierarquização, Felipe está entre as fronteiras, 

portanto, em um entremeio espacial que se choca, mas também se sensibiliza com as 

revelações territoriais, suscitadas a partir destas viagens.  

 

Foi quando, em uma de suas longas viagens, conheceu um senhor no ônibus da linha 
355, que sai do Shopping de Madureira e vai até a praça Tiradentes, dando uma 
volta imensa por Vicente de Carvalho, Brás de Pina, Penha, avenida Brasil e todo o 
Complexo da Maré. Enfim, a volta perfeita para quem quer passar o tempo dentro de 
um ônibus (FIEL, p. 52). 

 

Felipe e o narrador nos guiam por suas próprias cartografias, desvendando os 

(des)limites entre a favela e o centro. Nessa travessia, o espaço se desabrocha no momento em 

que a personagem o pratica, alinhando-se com o que afirma Michel de Certeau (1998, p. 202) 

sobre o espaço ser “um lugar praticado”. Por isso, o conceito estático de cartografia é 

insuficiente para caracterizar as cidades descritas na contemporaneidade, pois, o que temos 

são percursos que norteiam o leitor por diferentes destinos, praticados por sujeitos diferentes 

daqueles “mesmos rostos de indefinida cor” anunciados por Jorge Amado, em Seara vermelha 

(2009). O olhar do narrador não está reduzido à favela do Antares, ele vivencia todos os 

espaços, por isso, absorve e revela o território com sua inteireza, criando, assim, um mapa dos 

lugares que frequenta. Desse modo, a cartografia da transitividade não é formada somente 

pelo registro dos percursos e do lugar praticado pelas personagens, cada vez mais nômades, 

mas de todos os efeitos simbólicos que o viver urbano propicia sobre o sujeito.  
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Em certas passagens de Fiel, por exemplo, o autor lança mão da objetividade e prefere 

arrolar o itinerário do transporte público como estratégia de demarcação espacial de Felipe, 

que sai da favela, atravessa o subúrbio carioca até chegar ao centro, na praça Tiradentes. O 

trajeto imprime a paisagem urbana, mas também a preocupação do autor em priorizar o ser 

em vez das transformações geométricas e a precarização do espaço urbano. Nos trechos: 

 

No final do baile, Felipe foi para o ponto de ônibus. Vários trabalhadores 
aguardavam a chegada da condução, que demorava horas nos fins de semana. 
Depois de quarenta minutos de espera chegou o tão aguardado. Só tinha lugar pra 
sentar lá no fundo, encostadinho na janela. Felipe escorou os pés na parte de baixo 
do banco alto, apoiou a cabeça no vidro e dormiu até o ponto final. 
(...) 
Feliz em ver que seu plano estava dando certo, voltou descansando mais um pouco. 
Com a ajuda da demora do trânsito atrapalhado do Rio de Janeiro, por volta das 11 
horas chegou a Antares, cheio de disposição para dar show no futebol (FIEL, p. 32-
3). 
 

Jessé prima pelo ser, pois na medida que a narrativa se desenvolve vários tipos 

humanos são revelados, como justificativa para apresentar as dificuldades dos moradores de 

favela, seja a partir dos trabalhares que madrugam nas filas do ônibus para ir ao trabalho, seja 

entre aqueles que ficam na própria favela, ilhados entre as milícias ou comercializando 

drogas. Embora a justificativa esteja associada ao cansaço, a opção do protagonista de dormir 

durante o trajeto evidencia uma escolha política, de se colocar alheio ao mundo exterior ao 

ônibus. Esta atitude demonstra certo desinteresse pelo espaço desconhecido por Felipe que 

prefere se isentar da exterioridade como uma forma de respeitar a favela e seus pares.  

A janela que seria a lente para enxergar fora da sua zona de conforto, poderia revelar 

mais detalhes entre a favela e o centro, mas tal opção cerceia qualquer leitura, revelando o 

interesse pelo sujeito da cidade e não pela cidade em si. Em diálogo com o amigo Girino, 

Felipe diz: “Vou pegar um ônibus aqui na favela e dormir no busão daqui até o ponto final, lá 

no centro da cidade. Dá pra tirar uma soneca maneira” (FIEL, p. 31). O discurso de Felipe 

sustenta a ideia de oposição favela versus cidade, como se aquela não estivesse alocada no 

espaço citadino, o que, de certo modo, releva como acionamos involuntariamente os discursos 

segregatórios. Com isso, fica claro que, para o autor o que interessa é a reflexão sobre os que 

são vitimados pelos precários serviços de transporte público, a imobilidade no trânsito caótico 

do Rio de Janeiro e a violência urbana.  

Nessa ótica, o espaço representado na ficção contemporânea é apresentado por 

personagens, narradores e autores peregrinos, já que atravessam os (des)limites da narrativa 

para realizar uma experimentação mimética, a qual é (quase) impossível diferenciar os 
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(des)limites da literatura recente, o que resulta na realidadeficção de Ludmer (2013). O autor 

de Fiel, por exemplo, traz no próprio nome as marcas desta condição andarilha, constituindo-

se como um cartógrafo de suas próprias andanças, transfiguradas na trajetória de Felipe, seu 

protagonista. O espaço é revelado simultaneamente com as andanças de suas personagens, e 

difere daquele descrito para o desenrolar do enredo, um espaço fixo, imutável, de outros 

momentos da série literária. O diferencial desta escrita é que ela está atravessada por todos os 

lados, seja por meio de percursos, seja por de dicção que opera contra a fala hegemônica, 

pois, em que pese a escrita da cidade, ela é uma forma simbólica da realidade, codificada em 

texto que remete a uma realidade histórica próxima de quem tenta decodificar este texto e 

construir sentido ao emaranhado de representações. 

No romance Fiel, a transitividade inicia após a separação dos pais do protagonista, 

dona Vânia e seu Hélio, momento em que Felipe “enxergou a oportunidade de viver as coisas 

que lhes eram proibidas até então” (FIEL, p. 21). Antes disso, ele não se realiza, em sua 

plenitude, como sujeito citadino, pois, a sua condição de bom filho, aluno exemplar e servo 

do “senhor” o aprisionava na particularidade criada pelos pais, principalmente, por seu Hélio, 

restringindo-o à escola, aos Embaixadores do Rei (grupo de jovens) e à igreja. O centro surge 

como lugar distante e inalcançável. Como tinha que escolher com quem morar, optou pela 

mãe e viu uma vida totalmente diferente, pois “não haveria mais seu pai cobrando tarefas e 

horários como antes. Agora tinha a chance de fazer o que quisesse. Poderia até escutar as 

músicas ‘do mundo’, pois antes vivia num tipo de apartheid musical” (FIEL, p.16).  

Esse apartheid se estende na vida social do protagonista, aprisionado no próprio 

quarto. Era nele que Felipe aprendia os passinhos do funk, treinava os dribles do futebol e as 

lições de artes marciais, “já que seu pai nunca o deixaria aprender a lutar em outro lugar. 

Sempre que assistia aos filmes de luta na televisão, ficava treinando em casa, escondido no 

quarto” (FIEL, p. 9). Contudo, desde a separação dos pais, o quarto passou a ocupar menos 

espaços em sua vida, pois Felipe objetivava externar o que estava aprisionado a anos. Felipe 

se constitui, assim, entre o público e o privado, em uma condição dentro-e-fora. Uma das 

ações que referenda essa mudança é a sua ida no baile funk: “Foi a primeira vez que Felipe 

dançou o passinho do funk fora do seu quarto. Tinha medo de o pai descobrir sua vontade de 

colocar em prática o que aprendera assistindo os vídeos do YouTube” (FIEL, p. 21).  

 Este momento é um divisor de águas porque representa a ruptura de Felipe com a 

família e o afloramento da persona Fiel. Como Felipe “estava perdendo o cabresto” (FIEL, p. 

22), conhecemos espaços alheios, o submundo da urbe contemporânea que, de tamanha 

estranheza, nos desestabiliza pela força de suas representações seja da precariedade social, do 
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abandono pelo Estado às classes populares, seja pela violência que assola, principalmente os 

contextos marginalizados, visto que “ esse novo realismo caracteriza-se acima de tudo pela 

descrição da violência entre bandidos, delinqüentes, policiais corruptos, mendigos, prostitutas, 

todos habitantes do ‘baixo mundo’” (PELLEGRINI, 2004, p. 20).  

Temos aí, um Rio de Janeiro em movimento, ocupado pelas milícias, pela miséria e 

pelo tráfico de drogas, revelando os tipos humanos que circulam e habitam diferentes espaços, 

todos reduzidos à miséria e à desumanização. É, enfim, a manifestação do subúrbio, um 

“lugar em que o urbano não se estabiliza, o limite interior sempre posto em xeque pelo não 

urbano, que não é campo, mas cascão, deterioração, aviltamento” (SARLO, 2014, p. 72).  Os 

trajetos de Felipe cerceiam este aviltamento, visto que seus deslocamentos são tentativas do 

sujeito de se “(des)exilar” desta condição, indo onde deseja, contraindo o sonho do pai de “vê-

lo se tornar médico reconhecido pela sociedade” (FIEL, p. 9). Enfim, o apartheid social de 

Felipe é (des)construído. 

Do mesmo modo que a cidade, o sujeito contemporâneo apresenta-se fragmentado. 

Argumenta-se que a base que sustentava o sujeito à estrutura social está em continuo processo 

de mudanças e deslocamentos, resultando em identidades fluidas, liquidas, inacabadas e mal 

resolvidas, em continuo processo de construção e fragmentadas. A causa para essas mudanças 

está no advento da globalização e nas constantes transformações da cidade que se tornou 

elemento relevante para a formação do sujeito pós-moderno. Em A identidade cultural na 

pós-modernidade (2004, p. 11), Stuart Hall descreve a identidade baseada no iluminismo - o 

sujeito nascia com uma identidade definida e o contexto histórico-social não exercia 

influência em seu desenvolvimento, tornando de certa forma, uma concepção voltada para a 

identidade construída biologicamente e, não historicamente; na concepção sociológica – a 

“identidade é formada na "interação" entre o eu e a sociedade”, em que o sujeito é “formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais "exteriores" e as identidades que 

esses mundos oferecem”. Em uma concepção contemporânea, Hall (2004, p. 07) afiança que 

“as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 

fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como 

um sujeito unificado”.  

 O protagonista de Fiel apresenta esta instabilidade identitária após a sua assunção 

como fiel, ou seja, quando Felipe ganha a confiança do chefe no morro e passa a exercer um 

papel de destaque no tráfico. 
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A partir de hoje, todos os gerentes da favela vão prestar contas das cargas com você. 
Já tô pichadão. Esses canas tão me sufocando direto. Você pega todo o dinheiro das 
cargas fechadas, faz anotações e coloca os relatórios em uma sacola. Passa uma fita 
crepe em tudo e manda pelo Doidera, que ele leva pra mim lá no Morrão. Você vai 
tirar uma comissão maneira de cada carga que for fechada na favela. 
[...] 
- A partir de hoje, o que o menor falar é a mesma coisa se eu tivesse falando. Ele 
agora é meu fiel. Todos vocês vão prestar as contas das cargas com ele, e vão ajudar 
no que precisar. Ou melhor, no que ele mandar (FIEL, p. 45). 

 

Nestas citações, não temos o Felipe que apaziguava as discussões dos pais antes da 

separação, mas o estrategista que sabe arquitetar uma invasão e gerenciar a favela. Este Felipe 

assume personalidades diferentes para facilitar as negociações dos territórios e dos sujeitos 

que estão sob sua tutela, visto que o próprio texto expõe esse trato diferenciado, quando a 

personagem está na favela, mas fora da “boca de fumo” ou mesmo no centro, é tratado como 

Felipe. Mas quando está interagindo com os traficantes, andando pelos becos, preparando 

cargas, é Fiel quem surge como agenciador e transformador da realidade, como fica 

comprovado no trecho: “Felipe tinha estilos diferentes para andar na favela e no asfalto. Na 

favela, sempre usava um moicano igual ao do Neymar. E, na hora de ir embora, colocava um 

boné de aba reta que quase cobria seus olhos. Os dois estilos o faziam parecer pessoas 

totalmente diferentes” (FIEL, p. 53).  

A personagem não teria uma identidade unificada e estável, esta identidade se 

constitui da (des)territorialidade de quem a assume, ela é fragmentária igualmente ao espaço 

transitado, por isso, às vezes, aparece como contraditória e, sobretudo, múltipla. De acordo 

com Hall (2004, p. 12), o sujeito pós-moderno “assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" coerente”. Felipe se 

adequa à ambiguidade de ser-e-estar em contextos distintos. Mas a questão do romance Fiel 

não é somente o sujeito fragmentado, dotado de identidades movediças, efêmeras, liquida, 

sem formas definidas, fluida. O destaque é como o sujeito se comporta entre os espaços em 

disputas, espaço que se revela pelos percursos de personagens por caminhos e lugares 

desconhecidos.  

Por este motivo, Felipe não parece ser compatível com o regime espacial da favela, 

assume identidades para dialogar ou se inscrever enquanto sujeito que aos poucos ia 

adquirindo o respeito dos gerentes da boca numa tentativa de ajudar a comunidade a ser 

erguer como espaço de sociabilidade, possível de ser frequentado e habitado. Esse é um dos 

motivos que levou Felipe a entrar no tráfico. Na cidade ficcionalizada, essa condição inflige 

as fronteiras e destece os fios condutores da cidade que se apresenta a um só tempo real e 
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imaginária, onde as relações, as identidades e as andanças das personagens acontecem e 

inspiram a escrita literária, como explicitaremos no capítulo seguinte.  
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3. FIEL: A CIDADE DENTRO-E-FORA DO ROMANCE  
 

 

A cidade do Rio de Janeiro, a favela do Antares, os sujeitos em trânsitos e a 

ressignificação sobre a cultura à margem são os elementos construtores da narrativa Fiel, de 

Jessé Andarilho. Neste capítulo, analisaremos as relações e as imbricações entre estes 

espaços, trazendo à cena as cartografias urbanas construídas a partir das experiências, das 

vivências e da transitividade das personagens. Este capítulo possibilitará o entendimento das 

representações dos espaços citadinos na ficção, na medida em que os fios condutores e 

detectores da cidade globalizada são (des)tecidos, resultando em um jogo de sentidos acerca 

da urbe como inspiração e representação literária. 

  

3. 1 A cidade do romance, o romance da cidade? 
 

 

Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer 

Com tanta violência eu sinto medo de viver 

Pois moro na favela e sou muito desrespeitado 

A tristeza e alegria aqui caminham lado a lado 

Eu faço uma oração para uma santa protetora 

Mas sou interrompido a tiros de metralhadora 

Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela 

O pobre é humilhado, esculachado na favela 

Já não aguento mais essa onda de violência 

Só peço a autoridade um pouco mais de 

competência. 

 

(Rap da Felicidade, Cidinho e Doca) 

 

 

A favela do Antares está localizada no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste da cidade do 

Rio de Janeiro, e surgiu como alternativa de acomodação das famílias atingidas por 

catástrofes naturais. Viu-se eclodir um intenso processo de favelização semelhante com o que 

descreve Sarlo (2014) sobre a Buenos Aires dos anos de 1930, quando uma “cidade efêmera” 

estava sendo erguida de material precário para acomodar os sujeitos não contemplados com o 

progresso e refugiar os trabalhadores recém-chegados, os pobres e os vagabundos. Edificada 

distante dos centros urbanos formava “as villas miseria dentro da cidade, em seus limites 

administrativos, que se expandem à medida que cresce a Grande Buenos Aires” (SARLO, 

2014, p. 53).  
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Em A cidade no Brasil (2013, p. 201), Antônio Risério afirma que a favela brasileira 

surgiu “ainda no final do século XIX, no Morro da Providência (ou da Favela), formada por 

soldados rasos sobreviventes da Guerra de Canudos [...] No fim do século XIX, o Rio possuía 

só uma favela. A opção pela modernização segregacionista deu no que deu”. Isto é, a 

multiplicação das favelas como resultante do projeto modernizador e excludente, sendo, deste 

modo, a favela a outra faceta do projeto. A cidade se transformou não mais pelo campo como 

antes, mas pelas suas divisões internas. E impôs um discurso hegemônico dotado de valoração 

dos grupos dominantes em detrimento aos que estavam alocados à margem da sociedade. Esse 

discurso criou uma armadura (quase) impossível de atravessar, mesmo agora no século XXI, 

quando este discurso quer (des)favelizar as grandes cidades, como se as favelas deixassem de 

existir pela simples mudança do modo como referimos a ela.  

A favela está em suspensão. A comunidade entra em cena para amenizar a carga 

pejorativa sobre o termo favela e, consequentemente, favelado. Isso, no entanto, não apaga os 

resquícios discriminatórios, tampouco a resistência e a cultura oriundas de seus becos e vielas. 

Não adianta querer negar este espaço propondo o desuso do verbete porque a precariedade, a 

segregação e a miséria continuarão presentes. A favela é um fato. Precisamos ressignificar 

este discurso marginalizador e reafirmar este território, visto que a cidade quando fala de si 

mesma através desse discurso sacralizador, cria este eufemismo e inventa a comunidade como 

espaço revitalizado, tentando esquecer o que foi a favela. Os sujeitos que aceitam este 

discurso contribuem diretamente para a invisibilidade do contexto periférico e de si mesmo, 

uma armadilha, posto que as favelas e os conjuntos habitacionais da população carente 

continuarão a ocupar as extremidades como estratégia de embelezamento das áreas centrais, 

consequência do capitalismo. 

Igualmente como as villas miséria, Antares se expandiu acompanhando a 

industrialização, o crescimento demográfico e a migração do campo para a cidade, tornando 

uma das favelas mais populosa e pobre da cidade do Rio de Janeiro, abrigando sujeitos que 

foram varridos do centro, em casebres, sem condições sanitárias, sem qualquer perspectiva de 

vida. 

 

O conjunto habitacional de Antares foi construído no ano de 1973 para servir de 
triagem para flagelados de enchentes das favelas da zona sul, no entanto, a 
população residente naquela área não foi transferida, e ao redor do conjunto foi 
surgindo uma aglomeração populacional sem planejamento. 
A comunidade de Antares fica localizada na Área Programática 5.3, no Bairro de 
Santa Cruz, distando aproximadamente 60 Km do centro da cidade do Rio de 
Janeiro. Como o local não possuía equipamentos sociais que dessem conta das 
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demandas desta comunidade, o conjunto Antares a partir da década de 80, passou a 
abrigar quadrilhas e facções criminosas[...] 
Trata-se de uma das comunidades mais empobrecidas da Zona Oeste, com cerca de 
20.000 habitantes residindo em 3.360 domicílios, abrigando uma média de sete 
pessoas por domicílio. Encontra-se cerca de 5 Km de distância das referências 
básicas de saúde, e possui índices de violência importantes (RIO DE JANEIRO, s/d, 
s/p.). 
 

Nessa História das comunidades (s/d), a prefeitura do Rio de Janeiro apresenta um 

conjunto de informações sanitárias sobre a origem e as condições de vida das favelas cariocas, 

levando-nos a uma Antares empobrecida e dominada pela violência. Com a modernização das 

cidades e o fluxo migratório aberto resultaram na estratificação social e espacial, gerando, de 

certo modo, uma ideia dual de cidade: uma para os privilegiados, outra para os pobres, 

reforçando a segregação.  

 

Da segregação nascem as favelas, os bairros desassistidos, carentes de infraestrutura 
urbana e de serviços públicos elementares. [...] os pobres são segregados, expulsos 
de determinadas zonas citadinas e confinados em outras. Os mais ricos definem para 
si um círculo urbano relativamente reduzido e mais ou menos bem policiado, que se 
desenha entre prédios gradeados, condomínios fechados, ruas privatizadas, bairros 
privatizados, edifícios ou parques de escritórios e shopping centers (RISÉRIO, 
2013, p. 303-4). 
 

A arte literária espelha este cenário caótico e cindindo a partir de uma cidade que é ao 

mesmo tempo imaginária e real, uma fábrica de realidade como examinou Ludmer (2013). Ou 

seja, a literatura está instalada localmente em uma realidade cotidiana, onde as delimitações 

históricas foram cessadas. Em Fiel, a urbe é construída pelo viver pelo ver. As personagens 

em seus deslocamentos tecem uma cidade inventiva, fragmentada, ligada a uma outra fora do 

romance, criando um espaço fronteiriço entre a cidade dramatizada pela ficção e a cidade 

material/concreta.  

 

A literatura, como sabemos, ao imobilizar ou fixar a vida por meio do discurso, 
transforma-a em representação. Nesse sentido, como ela permite fazer também uma 
espécie de teste dos limites da palavra enquanto possibilidade de expressão de uma 
dada realidade, em se tratando de uma matéria como essa, a exploração das 
possibilidades de transgressão ditada pelas situações mais extremas – o sexo, a 
violência, a morte – cria temas “necessários” para o escritor, que, por meio deles, 
garante um interesse narrativo escorado no terror e na piedade, na atração e na 
repulsa, na aceitação e na recusa, movimentos inerentes à sedução atávica que atrai 
para o indizível, o interdito, para as regiões desconhecidas da alma e da vida 
humanas (PELLEGRINI, 2004, p. 24). 

 

  O romance de Jessé Andarilho representa um espaço citadino brutal, precário e 

cercado pelos crimes que dão sentido à narrativa e atestam os (des)limites da narrativa. Ao 
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exprimir a urbe contemporânea atravessada por policias corruptos e traficantes violentos, o 

escritor denuncia a violência que exila o sujeito dentro de seu próprio território em disputas. 

Antares surge como ilha urbana (LUDMER, 2013) com limites e leis precisas, onde seus 

espaços e sujeitos estão em um dentro-e-fora continuo, entre a cidade e sua própria divisão. 

Como ilha, a favela de Fiel apresenta regras e sujeitos específicos, leis que precisam ser 

seguidas, caso contrário, o responsável pelas infrações deverá ser punido para servir como 

exemplo ao outros, uma vez que “todos deveriam seguir os mandamentos da favela ao pé da 

letra. Mijar na rua era um deles. Se algum bandido pegasse alguém na infração era pau na 

certa” (FIEL, p. 40). Cria-se um espaço civilizado que quer manter, de qualquer modo, a 

ordem e evitar a barbárie entre os pares, no entanto, a noção de ilha já se configura como 

espaço de brutalidade, pois representa a privatização e o cerceamento de direitos sociais. 

Desobedecer às regras da ilha pode resultar na perda da própria vida como explicita o 

fragmento do romance: 

 

Fiel tomou o fuzil da mão do soldado e deu um tiro na cara de Kiko na frente de 
todo mudo, e mandou que sumissem com o corpo de forma que ninguém nunca mais 
encontrasse. Depois disso, subiu na moto do Betinho e saiu batido dali, pegou a pista 
sem capacete, sem nada, e foi para a casa de sua mãe [...] mas ele sabia que aquela 
atitude fora para o bem da comunidade. Havia muitos bandidos esculachando 
viciados e moradores e ele sabia que, cortando o mal pela raiz, acabava com isso 
(FIEL, p. 78). 

 

Nestes espaços em que se apresentam os entraves sociais, as atitudes, de algum modo, 

são equiparadas aos motivos que levaram a este feito. Na postura de Fiel, ao matar Kiko, a 

adesão às regras ultrapassa a vontade do sujeito de ser apenas mediador das ações que 

ocorrem na favela. A atitude reverbera a supremacia do espaço sobre o elemento humano, 

visto a cidade não representa um espaço estático, onde o enredo se desenvolve, ela é 

personagem e influencia outros a agir conforme suas políticas. A urbe encenada não é, 

portanto, a ideologizada como a dos escritores dos anos de 1930, quando os grandes centros 

atraiam as populações carentes, tampouco é aquela de 1970, reveladora das consequências da 

urbanização sobre o migrante nordestino. Mas, é uma cidade viva, conflituosa, babélica, 

tomada pelo tráfico de drogas, pelas políticas territoriais que maximizam as relações de poder, 

resultando em uma eclosão de interesses sobre os espaços e os sujeitos assolados pela 

violência urbana, onde diferentes sujeitos se digladiam. Segundo Pellegrini (2004, p. 19): 

 

O roteiro do desenvolvimento da literatura urbana necessariamente passa por 
espaços que, já no século XIX, podem ser chamados de espaços da exclusão: os 
“cortiços” e “casas de pensão” de Aluízio de Azevedo. Precursores das atuais 
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“neofavelas”, das “cidades de Deus” e dos “capões”, abrigavam aqueles que a 
sociedade explorava e refugava: escravos libertos, brancos pobres, imigrantes, 
prostitutas, homossexuais, vadios, todos antecessores dos “bichos-soltos” e dos 
“carandirus” de hoje. As formas de violência ali representadas obedeciam aos 
códigos naturalistas da época, compreendidos como a simbolização mimética 
determinista de conflitos sociais que brotavam do submundo dos centros urbanos de 
então. 

 

As formas de representação da cidade contemporânea provocam estranheza ao 

dramatizar a perversidade, a barbárie, a tragicidade, aproximando-nos de uma guerra espacial 

com a qual não sabemos lidar, já que estamos de mãos atadas, presos entre as fronteiras da 

narrativa, por vezes, confusas por não ser possível identificar onde começa ou termina a 

ficção. A violência urbana é transportada para a escrita com mais intensidade e ganha status 

de protagonista da ficção brasileira produzida após os anos 1960, quando a cidade segregada 

ascende os níveis de violência, deflagrando sobre a literatura perspectivas de enfretamento 

entre os que sofrem e os que praticam atos impetuosos.  

O narrador de Fiel parte das suas andanças e da personagem central para nos convidar 

a um passeio pelo Rio de Janeiro em conflitos e negociações, possibilitando certo 

entendimento de que a cidade não é somente uma arena de embates, mas um espaço 

mercadológico onde se negociam espaços e sujeitos como o trecho revela: 

 
Toda semana, Fiel mandava uma valor fixo para o patrão. Uma espécie de aluguel 
pela favela. Com a ocupação temporária da polícia, as bocas de fumo passaram a 
vender muito menos. Porém, os outros empreendimentos que Fiel tinha deram para 
inteirar o valor total para o chefe (FIEL, p. 177). 

 

A favela é, portanto, comerciável. A ideia de um espaço de liberdade onde qualquer 

sujeito transita é ilusória e é desconstruída, na medida em que o público dá lugar ao privado, 

cerceando suas populações. As esquinas, os bares, as ruas de um modo geral estão ocupadas 

por sujeitos que gerenciam a transitividade do lugar e, por isso, é impossível entrar em certos 

territórios, principalmente, de favelas geridas por milícias, como a representada no romance 

Fiel. O fragmento é necessário e preciso porque além dessa transação pelo agenciamento do 

espaço, o texto evidencia as práticas ilegais exercidas por agentes públicos envolvidos com 

corrupção que sustenta a ideia pejorativa de ser este espaço “onde tudo acontece”. A crítica 

pode ser acompanhada pela leitura dos agradecimentos do autor, quando este relata: 

 
Já morei em outros lugares, mas foi em Antares que descobri a coletividade, a 
sagacidade e a gostar do meu próximo. [...] Mesmo com a violência, a falta de 
transporte e de um campo de futebol decente, sempre vivemos bem. Por isso, quero 
agradecer a todos de Antares. Inclusive as traficantes e aos policiais, que também 
fazem parte da cultura local (FIEL, p. 208). 
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 Nessa perspectiva, o tráfico de drogas e a corrupção policial estão enraizados em 

Antares. Com essas revelações do narrador e do autor, mesmo não conhecendo a cidade, 

passamos a conhecer, não aquela dos cartões-postais e “maravilhosa”, mas a que Sarlo (2014) 

chama de cidade dos pobres que foram deixados à própria sorte pelas crises econômicas, ou 

mesmo, pelos projetos excludentes. Daí se inscreve um território ressignificado, já que não é 

possível entendê-lo com as mesmas representações que a cidade faz de si mesma. Esta cidade 

é “maravilhosa” porque este é o discurso, certamente, proferido por aqueles residentes nos 

bairros nobres, afastados do caos institucionalizado das periferias. É nesta cidade desigual, 

formada por uma maioria pobre e uma minoria rica, que as relações, o viver urbano são 

atravessados pela violência, resultando no que Risério (2013) chama de “cultura do medo”, 

responsável pela reclusão de seus moradores, seja na construção de muros, seja no uso de 

cercas elétricas. Ou mesmo, no interior da ilha, o que reforça o exílio interior do sujeito 

inserido em contextos violentos. No trecho: 

 

Os moradores sabiam quando a maré não estava para peixe e davam logo um jeito 
de ficar dentro de suas casas. Diferente de quando a favela estava tranquila e, de 
repente, o tiroteio começava. Nessas ocasiões, geral corria para a rua para assistir ao 
espetáculo do confronto. Mas quando o clima já estava tenso e os traficantes 
armados e posicionados, os moradores preferiam não pagar para ver. Escondiam-se 
e, no primeiro tiro, se jogavam embaixo da cama e só saíam de lá quando tudo 
ficava em silêncio (FIEL, p.171). 
 

Essa distinção serve para evidenciar que enquanto os pobres se exilam em seus 

redutos, ilhados, desprotegidos, os habitantes das áreas privilegiadas podem a qualquer 

momento instalar câmeras de segurança, contratar vigias, sair com seus carros blindados pela 

cidade. Enquanto o pobre, negro e favelado será, certamente, confundido com bandido, ser 

preso, assassinado ou ainda fichado pela polícia em atitudes autoritárias e reacionárias, devido 

à condição preto-pobre-favelado. A perspectiva é de um narrador que sabe e se coloca 

internamente neste meio, seu olhar não é de observador ou coparticipe, ele é a um só tempo os 

dois, uma simbiose contemporânea daqueles narradores de Benjamin (1987) e Santiago 

(2002) que, dotados dessa condição dentro-e-fora resultando, de algum modo, em um narrador 

que tipicamente vive e observa o mundo e apresenta uma cosmovisão particular deste.  

O narrador de Fiel além de fundir todas as formas de representações, todas as 

experiências vividas trazidas pelo seu autor, se coloca entre as fronteiras, no interstício da 

narrativa, deslocando-se ou mesmo se colocando entre ver e viver a cidade, ou ser a própria 

cidade. A sensação é de um narrador que caminha pela cidade e relata suas observações e 

experiências e tenta ordenar o caos urbano, as (in)certezas e as crises, ocupando, portanto, um 
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lugar privilegiado, pois ao contar as estórias de Felipe, o narrador também se impõe sobre o 

social, já que ele gravita entres os espaços para coletar discursos paradoxais e fragmentados e 

registrá-los. Trata-se de um narrador-andarilho, tal qual o escritor. 

A arquitetura da urbe contemporânea não visa a proteção contra sujeitos externos, 

pois, “as cidades já não erguem muros em seus limites exteriores. Os muros são construídos 

dentro dela. São muros internos, separando vizinhos. Trincheira de cidadãos se precavendo 

contra seus próprios concidadãos” (RISÉRIO, 2013, p. 303). O que revalida a tese de que os 

espaços desta se constituem de arenas, onde sujeitos se digladiam. Fiel dialoga com a 

realidade das cidades brasileiras, na medida em que apreende e acompanha a urbe fora do 

romance. Ressalta-se que, apesar das proximidades e alto grau de verossimilhança externa, 

uma representação sem desvios é uma irrealidade, visto que as lacunas indicam os modos 

subjetivos de pensar e registrar, metaforicamente, a cidade real, seja a partir das experiências 

vividas, seja por uma ordem literária.  

No romance, as cidades escrita e a real formam uma única, dialogam e se assemelham, 

como fica comprovado no trecho: “Antares continuava em clima de guerra. Os jornais 

exibiam as imagens da Blazer sendo retirada do valão por um guindaste do BOPE, cheia de 

furos. Parecia até uma peneira. Essas imagens rodaram o mundo todo. Até a CNN e o New 

York Times exibiram a notícia” (FIEL, 176). Nesta citação, podemos notar uma referência à 

crise de segurança na favela do Antares e seus entornos durante os anos que antecederam a 

sua escrita, os quais foram noticiados no cenário nacional como a divulgada pelo Portal de 

Notícias da Globo, G1: “PM faz operação na Favela de Antares, em Santa Cruz, Rio7”, ou 

mesmo, quando a CNN noticiou a morte do cinegrafista Gelson Domingos da Silva, da TV 

Bandeirantes, quando este acompanhava uma operação policial em Antares8.  

O olhar é questionador das causalidades da crescente violência, não temos 

explicitamente um embate entre uma classe e outra, mas de uma desassistida e violentada 

pelas políticas segregacionistas de uma outra favorecida. Teorizar a violência seria uma 

esquiva desnecessária para o construto desta cidade que se inscreve no romance. Ao mesmo 

tempo, a discussão engrossa a defesa de que a violência é resultante destas disputas espaciais, 

proporcionadas pela desigualdade entre as classes. Isso não quer dizer que as classes 

desassistidas são, necessariamente, violentas, tampouco exime as privilegiadas de praticar 

atitudes grotescas que se relacionam com a violência urbana, basta, por exemplo, a leitura dos 

                                                 
7 Disponível em < https://goo.gl/VzXNiE> Acesso em: 15 set. 2017. 
8 Disponível em< https://goo.gl/i7qPN5> Acesso em 15 set. 2017. 
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contos “Passeio noturno I e II” (1990), de Rubem Fonseca, para sustentar esta discussão e 

desconstruir a ideia de causa-e-efeito, a qual, de certo modo, esvazia o debate. 

Incorpora-se, aqui, o entendimento de que os espaços físicos refletem as hierarquias 
sociais e que os pobres e ricos ou mulheres e homens, por exemplo, têm acesso 
diferenciado a diferentes locais. Sendo assim, uma análise mais completa das 
múltiplas especialidades contemporâneas no romance brasileiro exige uma 
compreensão das implicações dessas hierarquias na construção da subjetividade das 
personagens. Trata-se, pois, não simplesmente indagar as maneiras como o espaço 
aparece representado nas obras literárias, mas de analisar os diferentes modos como 
a literatura produz, em contextos distintos, sistemas de significação e de valor sobre 
o espaço, expondo tensões, restrições e, mesmo, possiblidades (DALCASTAGNÈ, 
2015, p. 88-9). 
 

 Indagar estes modos de significação é reconhecer que o espaço literário é fluido e 

instável, pois, as personagens da ficção brasileira contemporânea deslizam em sucessivas 

trajetórias e percursos, apreendendo cartografias, (des)construindo seus próprios percursos. 

Seguir estas personagens e adentrar os mesmos espaços principalmente os de tensões, como o 

de Fiel, é ressignificar as experiências negativas arroladas na série literária. O espaço do 

romance ultrapassa a disputa interna e se projeta no campo do real, onde as posições 

hierárquicas eclodem o discurso deslocado, fora do lugar preestabelecido por estas 

hierarquias, é incorporado aos sistemas de significação. Assim, “ler a cidade é escrevê-la, não 

reproduzi-la, mas construí-la, fazendo circular o jogo das significações. Assim, uma outra 

cidade pode ser inscrita na margem do livro de registro das cidades” (GOMES, 2008, p. 61).  

A cidade em Fiel compõe-se de espaços móveis (o ônibus), incorporados com as 

experiências de quem os vive e frequenta. Ao exprimir a cidade real em escrita, cria-se uma 

outra sensível e inventiva, podendo ou não possuir traços com a real, ao passo que pode 

compor a cidade inomada da contemporaneidade, que “se complexifica, quando a narrativa 

que tematiza o mundo urbano ganha dominância incontestável, dramatizando a ‘cidade 

global’, apresentando cenários urbanos largamente deslocalizados, onde tudo é implicitamente 

urbano” (GOMES, 2009, p. 27). Nesta cidade hierarquizada, como a de Fiel, os sujeitos que 

disputam espaços pertencem, na maioria das vezes, ao próprio grupo social e aos mesmos 

territórios: são os traficantes, as donas de casa, os trabalhadores, as crianças, os estudantes. O 

romance ativa um campo de inquisições buscando meios para obliterar a fala da 

cidade(centro) que, quando fala de si mesma, atribui aos marginalizados todas as causalidades 

da violência. Propõe-se, entretanto, um caminho inverso ao exprimir a brutalidade humana 

sobre o humano, criando uma cidade bárbara, habitada pelo trágico, onde se multiplica o 

discurso de anseio, o grito de alerta e clamor às autoridades, proferido por personagens 

inquietas e afugentadas que ambicionam melhores condições de vida àqueles desassistidos 
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pelas políticas públicas. Em uma conversa entre Felipe e a mãe, encontramos este discurso de 

protesto. 

 

Ao chegar em casa, sua mãe, toda contente, lhe deu a notícia que mudaria 
novamente sua vida. 
- Filho, consegui um empréstimo com minha patroa, vendi essa casa e comprei outra 
pra gente morar fora da favela. Vamos recomeçar nossas vidas em outro lugar, longe 
dessa violência toda, na fé de Deus (FIEL, p. 27). 

 

Do mesmo modo, no trecho: 

 

Felipe chegou puxando assunto com dona Glorinha, falando sobre a casa nova. 
Contou as dificuldades de se mudar, de como era difícil ir para o colégio, ver os 
amigos e jogar futebol que ele tanto amava. Ela disse pra ele que era assim mesmo, 
que toda mudança no começo era difícil, mas que depois de algum tempo valeria a 
pena o sacrifício. O importante era que eles agora tinham uma vida melhor, longe da 
violência (FIEL, p. 33). 

 

Nestes fragmentos, Jessé Andarilho utiliza suas personagens para proferir um discurso 

contra a violência que domina a favela. Mas isso não as torna panfletárias, de levantar uma 

bandeira na contramão do que está posto socialmente, tampouco estão representadas de modo 

caricatos, todavia apresentam humanidade, com fluido diálogos que convencem o leitor sobre 

as amarras sociais que engrossam as estatísticas. O abandono do Estado a estas áreas não 

centrais provoca uma debilidade sobre o sujeito, a dor desta invisibilidade social ressoa mais 

do que a dor de uma perda nos confrontos, porque, neste caso, não se tem a violência física, 

mas aquela força invisível desprendida sobre os sujeitos. Trata-se de um poder simbólico, 

seguindo a linha de Bourdieu (1989), construído por diferentes modalidades psíquicas e 

corporais rechaçadas pela urdidura do espaço.  

Ao atravessar os (des)limites da ilha urbana e da ficção, Jessé Andarilho apresenta um 

dentro-e-fora verbal narrativo sobre o social e o humano e liga o externo ao interno, criando 

um fio condutor para encenar os sujeitos e situá-los em meio a uma zona de tensões, onde são 

colocados sob o regime de divisão social, resultante da estrutura hierarquizada da cidade.  Ao 

fazer isso, o autor traz à tona a situação política brasileira, a partir desse aviltamento, desse 

esquecimento pelas autoridades. Nesse caso, a ficção ultrapassa suas fronteiras internas ao 

refletir a territorialização, o lugar identitário e político do texto; o discurso está dentro da 

narrativa, mas também fora, no campo social, lugar onde habita o medo, a vertigem, a 

fragmentação e a abjecção que inspiram a arte. Ao fazê-lo, desestabiliza o status quo de 

padrões dominantes, enfrenta e repara os efeitos do projeto de urbanização que deflagrou esta 

polaridade citadina, tão presente na obra. A violência expressa no romance é uma estratégia 
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para protestar a falta de segurança e, sobretudo, a desumanização do ser frente a sociedade. 

De acordo com Pellegrini (2004, p. 16): 

 

A história brasileira, transposta em temas literários, comporta uma violência de 
múltiplos matizes, tons e semitons, que pode ser encontrada assim desde as origens, 
tanto em prosa quanto em poesia: a conquista, a ocupação, a colonização, o 
aniquilamento dos índios, a escravidão, as lutas pela independência, a formação das 
cidades e dos latifúndios, os processos de industrialização, o imperialismo, as 
ditaduras. 
 

A violência crescente atinge principalmente jovens, negros e residentes nos bairros 

periféricos. Julio Jacobo Waiselfsz, em Mapa da violência 2016: homicídios por arma de 

fogo no Brasil, apresenta os números de homicídios contra esta parcela da população: 158,9% 

de 2003 a 2014. Esses dados significam que a quantidade de negros mortos é 2,6 vezes maior 

que a de brancos vitimados por arma de fogo no Brasil. Ao justificar os números, Waiselfsz 

(2015, p. 72-3) aponta que: 

 

Além da herança do passado colonial e escravocrata, outros fatores podem ser 
mencionados na tentativa de explicar essa crescente seletividade racial da violência 
homicida. Em primeiro lugar, a progressiva privatização do aparelho de segurança. 
Como tem acontecido com outros serviços públicos, como a saúde, a educação e, 
mais recentemente, a Previdência Social, o Estado vai, progressivamente, se limitar 
a oferecer, para o conjunto da população, um mínimo — e muitas vezes nem isso — 
de acesso aos serviços e benefícios sociais considerados básicos. Para os setores 
com condições financeiras, estruturam-se serviços privados de qualidade adequada. 
Com a segurança vem ocorrendo esse mesmo processo, de forma acelerada, nos 
últimos anos: quem tem condições econômicas, paga um serviço privado. E a 
pesquisa domiciliar do IBGE, de 2011, é clara ao delinear quem pode e quem não 
pode ter acesso a esses serviços: as famílias negras tinham uma renda média de R$ 
1.978,30, em valores de 2011, e as brancas, de R$ 3.465,30, isto é, 75,2% a mais. 
Em teoria, os setores e áreas mais abastados, geralmente brancos, têm uma dupla 
segurança: a pública e a privada; enquanto as menos abastadas, a das periferias, 
predominantemente negros, têm de se contentar com o mínimo de segurança que o 
Estado oferece. Um segundo fator adiciona-se e complementa o anterior: a 
segurança, a saúde, a educação, etc., áreas que formam parte do jogo político-
eleitoral e da disputa partidária. As ações e a cobertura da segurança pública 
distribuem-se de forma inteiramente desigual nas diversas áreas geográficas, 
priorizando espaços segundo sua visibilidade política, seu impacto na opinião 
pública e, principalmente, na mídia, que reage de forma bem diferenciada de acordo 
com o status social e econômico das vítimas. Como resultado, os recursos públicos 
de proteção são canalizados, preferentemente, para as áreas mais abastadas, com 
predominância de população branca, que ostentam os benefícios de dupla segurança, 
pública e privada; enquanto as áreas periféricas, de composição majoritariamente 
negra, não são atendidas por nenhuma das duas. 

 

É com base nesta realidade que Jessé Andarilho desenvolve sua narrativa, adentrando 

pelo subterrâneo da cidade do Rio de Janeiro, revelando a sujeira escondida debaixo do tapete 

pelas políticas públicas, servidas como marketing eleitoral. Temos uma cidade tomada, onde 
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as ruas são disputadas entre policiais e traficantes, cerceando os moradores. Isso fica evidente 

no momento em que o BOPE invade a favela à procura de bandidos de outras que iam para 

Antares em busca de diversão no baile funk. 

 

Dona Rita entrou na casa dele [seu Zé] para se proteger das balas perdidas, pois 
muitas pessoas morriam nessas operações. E sempre fica por isso mesmo, já que a 
favela onde moravam era longe do centro da cidade e da Zona Sul. Sentiam-se 
esquecidos no mundo. O governo só se lembrava deles em época de eleições, 
quando mandava passar máquinas para limpar o valão, voltando só dois anos depois 
para limpar novamente. Asfalto, eram duas ruas por vez. E quando as eleições 
terminavam, a obra parava e só voltava na próxima campanha eleitoral (FIEL, 8-9). 

 

O protesto surge ao mesmo tempo em que a dicotomia centro/periferia é trazida como 

elemento causador do abandono do governo, já que os recursos financeiros sempre estarão 

disponíveis para o embelezamento das áreas centrais da cidade. Nesta, o sentimento de 

impotência consome o narrador que já não utiliza a personagem para falar, fazendo isso ele 

mesmo em tom cítrico e estridente, com discurso marcado pela angústia por ter conhecimento 

da problemática das favelas brasileiras, mas nada pode ser feito a não ser protestar sobre. A 

violência é representada e atentamos para o fato de que o espaço das ações policiais é reflexo 

da ausência do Estado que não assegura o direito de ir e vir aos moradores, espaço esquecido 

pelas políticas públicas, como o próprio texto denuncia. Ao continuar com a descrição do 

envolvimento de dona Rita com seus Zé, o narrador vai adentrando na intimidade das 

personagens, trazendo à superfície o interior do subúrbio. 

 

O tiroteio acabou e ela [dona Rita] foi para casa pensando na vida solitária e sofrida 
de seu Zé. E isso a fez refletir sobre as dificuldades por que passava para criar a filha 
sozinha numa casa mal-acabada, onde todas as vezes que chovia entrava bastante 
água. Ou na falta d’água que sempre afetava a vida delas. A água só chegava, e 
tinham que encher os baldes e as garrafas pets para fazer a comida, lavar a louça e 
jogar no vaso sanitário. Isso era bastante cansativo para as duas. (FIEL, p. 64). 
 

O narrador tece um cenário caótico e miserável da realidade ficcionalizada, no qual 

abriga e ocorre interesses outros, como as intenções de dona Rita em ascender socialmente ao 

se casar com seu Zé, pois só assim, poderia sonhar com uma caixa d’água, televisão, 

computador para a filha, um futuro para ambas. O texto agudiza esta situação para denunciar a 

falta do básico para viver. Assim, a precariedade e a impotência das personagens convergem 

na ótica do narrador-andarilho que delata os efeitos da cidade polarizada sobre estas, tendo em 

vista um efeito contestador fora do texto, no campo social. A denúncia é uma resistência à 

invisibilidade, ao silenciamento das dicções destes sujeitos desassistidos e, sobretudo, é uma 
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disputa entre o que se tem com o que se quer ter, ou seja, é um discurso de insatisfação, de 

inquietude e de provocações às elites dominantes. 

   Por outro lado, o tráfico de drogas é apresentado abertamente por Jessé Andarilho e 

é, essencialmente, um campo masculino que acolhe crianças e adolescentes, como o próprio 

Felipe, que se evolveu com o tráfico, primeiro, como jogador de futebol do time da “boca de 

fumo”, o que lhe deu certo status diante dos amigos da escola e de Jéssica, a menina com 

quem pretendia namorar. Em uma ação policial, Felipe percebe a proximidade da polícia com 

os traficantes, apropria-se da arma de um dos traficantes e deflagra um tiro em direção à 

polícia. É nesse momento que Felipe ganha a confiança do patrão, chefe da boca, passando, a 

partir de então, ser conhecido entre eles como Fiel, isto é, entre os traficantes e os espaços do 

tráfico, como é possível perceber no fragmento: 

 

Seu Zé entrou na casa e viu Felipe sentado no sofá, jogando vídeo game. Meio 
nervoso, sentou ao seu lado e perguntou onde estava o Fiel. 
Felipe deu uma pausa no jogo e pediu para ver a mercadoria. Seu Zé ficou nervoso e 
disse que só ia mostrar para o Fiel. Ele se levantou, tirou a pistola das calças e 
colocou em cima da televisão, se apresentando como o Fiel. Pediu para seu Zé ficar 
tranquilo: se a peça estivesse novinha e com os dois carregadores sobressalentes, o 
negócio seria fechado ali mesmo. 
Seu Zé abriu a capa, meio desconfiado. Fiel pegou o fuzil, colocou o carregador 
municiado, deu um golpe e foi para os fundos da casa. O mesmo local onde tinha 
atirado pela primeira vez. Deu um rajadão nas latas que estavam em cima do muro. 
Viu que a peça era realmente boa. Pegou o rádio e mandou o Betinho recolher o 
dinheiro nas bocas para juntar os 60 mil (FIEL, p. 68-9). 

 

  Na cena, Seu Zé, padrasto de Jéssica, já namorada de Felipe, vai até Fiel vender uma 

arma, sem conhecê-lo, pois “ninguém na favela sabe que o menor é bandido, só mesmo os 

gerentes. Ele sempre fala que o esquema é ver sem ser visto” (FIEL, p. 10). Ao assumir outra 

identidade para espaços diferentes, Felipe apresentava um “eu deslocado”, alinhando-se ao 

que Hall (2004) afirma sobre a existência de várias identidades internas, contraditórias, que 

empurram o sujeito em diferentes direções, pois pensar em uma identidade unificada neste 

contexto, é uma fantasia. Felipe é um genuíno sujeito pós-moderno, pois é confrontado por 

uma multiplicidade de identidades possíveis.  

Fiel, persona de Felipe, surge com um discurso humanitário e ordenador, posto que ao 

se colocar como responsável pelo gerenciamento e controle da favela, assume uma postura tal 

qual seu autor, de porta-voz da comunidade de Antares, de estar a serviço desta, assumindo, 

de modo estratégico, as condutas que movimentam seu funcionamento. Assim, Felipe faz 

cumprir um regime territorial e garante que: “a favela agora tem respeito. Sem esculacho. 

Viciado vai ser tratado como cliente e morador como patrão. O patrão vai ficar feliz porque 
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merreca dele vai certinha e os moradores vão ficar felizes porque vão poder viver suas vidas 

em paz” (FIEL, p. 81). Fica, aqui, entendido que o interesse pelo espaço periférico não é 

apenas financeiro, mas ganha outro sentido, sobretudo, quando este espaço é uma abertura 

para outras possibilidades, como revela Felipe ao se preparar para a sua primeira invasão, 

como se percebe em sua fala: “Quanto mais territórios amigos conquistarmos, mais chances 

de fuga ou abrigo teremos. Então vamos fazer a nossa parte na história da facção e voltar para 

as nossas casas felizes e vivos, com a sensação de missão cumprida” (FIEL, p.86). 

Felipe viaja, na maioria das vezes, à noite, dormindo dentro do ônibus para descansar 

das aventuras que realizou durante o dia. Quando a personagem está acordada não parece 

interessada pela cidade fora do ônibus, atenta-se aos sujeitos que estão dentro do ônibus. 

Como em uma em que ele encontrou um ex-professor, ambos mantiveram um diálogo muito 

crítico acerca da condição dos professores na sociedade, visto que este professor, o Francisco, 

teve que optar entre o carro e o aluguel da casa, uma vez que os impostos sobre o veículo 

estava lhe custando boa parte de seu salário, como optou em pagar o aluguel, teve o carro 

preso pela polícia. Nesta mesma viagem, Felipe encontra com um vendedor ambulante, o qual 

vende doces e guloseimas de um modo que atraia a atenção dos passageiros.  

Em ambos os encontros as personagens acionam a memória para recuperar os 

momentos bons que viveram, seja quando Felipe estudava na escola Aldebarã (no encontro 

com o ex-professor), seja das lembranças do camelô na favela do Antares. Com isso, 

principalmente no último caso, a narrativa induz a um entendimento amplificado sobre o 

espaço do ônibus. Ele pode se encaixar no conceito de não lugar, de Augé (2012) mas ativa a 

memória dos envolvidos e as relações pessoais acontecem, como comprova o trecho: “o 

camelô arrancou sorrisos de compaixão dos passageiros, criando um vínculo com as pessoas 

de modo bastante descontraído e eficaz. E a grande maioria que aceitou a tal amostra grátis 

comprou suas balas” (FIEL, p. 115).  

O ônibus não é apenas um espaço onde deslizam corpos em movimentos, mas é um 

lugar de memória. Nesse caso, o ônibus não esvazia as relações, as identidades e não se torna 

um não lugar, ele é dotado de significações e desenvolve um elo de ressignificações dos 

espaços onde transita, ou do motorista que sempre acorda Felipe, quando passa do ponto, ou 

do próprio protagonista que se desloca pela cidade, revelando sujeitos e espaços. A cidade 

representada não é apenas esta calamitosa, também é possível encontrar espaços vivíveis, 

como a Lapa: 
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Malandramente, virou a camisa do avesso, tirou o boné e colocou-o dento da calça, 
bagunçou o cabelo e seguiu pela rua do Senado, evitando a Candelária, local onde 
acontecera uma das maiores barbaridades já vistas no Rio de Janeiro. Depois passou 
pela rua do Lavradio e, por sorte, a maioria dos moradores de rua estava dormindo e 
não houve imprevisto nenhum no percurso. 
Na Lapa, alguns bares ainda estavam abertos, com pessoas bebendo e jogando 
conversa fora. Entrou em um bar e pediu um salgado, mas, pela hora, só tinha ovo 
recheado que, na verdade, parecia mais uma coxinha de galinha, só que no lugar da 
galinha colocaram o ovo inteiro dela (FIEL, p. 121). 

 

O narrador não apresenta este espaço sociável como uma perspectiva para evidenciar 

as belezas, as pessoas e as benevolências do lugar, tampouco para acionar a memória que se 

tem sobre a Lapa: bairro boêmio do Rio de Janeiro. É para questionar a ausência de seus pares 

em espaços como aquele. O narrador recorre mais uma vez à memória, neste caso coletiva e 

real, para tecer uma fio entre o passado e o presente quando se refere à chacina da Candelária. 

Essa recuperação traumática, a qual o narrador se refere, serve como referência ao que o 

centro urbano está disposto a fazer sobre os marginalizados, visto que a Candelária está em 

uma região central da cidade, onde ocorreu o extermínio de oito moradores em situação de rua 

(também denunciado no trecho acima), como a que acontece diariamente na favela do 

Antares, pelos mesmos agentes públicos, a polícia. 

A personagem entende que a Lapa é um espaço privilegiado, dotado de políticas que 

segregam a vinda de gente da favela, seja pela distância seja pela falta de dinheiro, como 

explicita o trecho: 

 

[...] Aqui é um ponto turístico, que é feito pra receber os gringos. Nós cariocas da 
Zona Oeste, os caras querem mais é que se danem. Nós não temos a grana que eles 
têm pra gastar aqui. Pra você ver, sou carioca, mas nunca fui ao Cristo Redentor e 
meu Pão de Açúcar é só com manteiga (FIEL, p. 122). 

 

A fala de Felipe entoa um protesto que revela que a cidade é, de fato, um lugar 

estratificado, dotado de espaços reservados a grupos sociais e que apresentam certos limites 

na transitividade de sujeitos que não se adequam a suas condições. Diferente do shopping de 

Sarlo (2014), o espaço descrito aqui não é privado, mas ganha, de modo ardiloso, este status 

ao negar e privar a circulação de certos sujeitos em seus territórios. Esta urbe é, portanto, 

pública-privada ao mesmo tempo, porque o público se esvaziou, foi colocado sob suspeita. Se 

a cidade é segregada, ela também representa movimento de diferentes corpos em seus 

territórios. 

 

Milhões de pessoas passavam todos os dias, na correria, pela Central do Brasil. 
Como costumam passar aceleradas e nem olham para o lado, era o lugar ideal para 
uma conversa tranquila. Quem ia, geralmente estava atrasado por causa da demora 



69 
 

 

na viagem. Quem vinha, corria em direção à plataforma para arrumar logo uma boa 
posição e lutar por um lugar no banco na hora em que as portas se abrissem (FIEL, 
p. 147). 
 

 Aceleração, efemeridade, atrasos são marcas da cidade contemporânea. Esta, é 

esvaziada de relações pessoais, porque os sujeitos se encontram nas guerras espaciais, 

conforme descritas por Bauman, em Vida líquida (2009), onde defende a liquidez do tempo 

presente; tudo muda em uma fração de segundo, nada é feito para ser durável.  Para o 

sociólogo, vivemos em uma época em que todas as ações, pensamentos e laços afetivos 

acontecem tão rapidamente que mal conseguimos refletir sobre nossas atitudes. Trata-se da 

modernidade líquida, pois a solidez das gerações anteriores foi colocada à prova e 

questionada, resultando na vida líquida “[...] uma vida precária, vivida em condições de 

incertezas constantes. A vida líquida é uma sucessão de reinícios, e principalmente por isso é 

que os finais rápidos e indolores, sem os quais reiniciar seria inimagináveis, tendem a ser os 

momentos mais desafiadores e as dores de cabeça mais inquietantes” (BAUMAN, 2009, p. 

08).  

Se a vida líquida evidencia esta velocidade e fugacidade, o romance insiste em discutir 

a imobilidade urbana, já que o protagonista e o narrador criticam o trânsito caótico da cidade, 

o que os torna ilhados fora do espaço da favela, no centro, dentro do ônibus. A citação de Fiel 

alude ao que Augé chamou de “não lugares”, visto que a Central do Brasil é um território de 

criação humana, onde se transita sem qualquer enraizamento, vínculo social e identitário. Os 

não lugares são solitários, contrapondo a sociabilidade do lugar antropológico, a narrativa, 

então, está entrelaçada entre tais espaços, seja no que priva o viver urbano e social, seja no 

que é o espaço da construção histórica e identitária. Por esta ótica, a noção de “não lugares” se 

estende e engloba toda a urbe contemporânea, tornando-a o espaço das (in)certezas e das 

(in)conclusões, pois tudo é amorfo, transitório e ambíguo. 

O enredo de Fiel não tem a sagacidade dos temas apresentados. Embora se apresente 

resistente ao sistema e ao cânone, sua estrutura se equipara a de um clássico romance 

brasileiro, incrementado com temáticas atualizadas, sem uma ruptura, um progresso 

significante. Ao iniciar o romance, Jessé Andarilho situa o leitor da vida de Felipe antes do 

tráfico, um rapaz frequenta a igreja, bom aluno e jogador de futebol, apaixonado por Jéssica. 

Nessa linha tênue, conhecemos estórias paralelas a do protagonista como a da namorada 

Jéssica e sua mãe, dona Rita, e de tantos outros. Felipe, como já foi dito, representa o coletivo, 

por isso, é bom e está a serviço da manutenção da ordem local.  
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O que difere das outras narrativas convencionais é o desequilíbrio que dá continuidade 

à estória, já que este desequilíbrio no romance em tela não acontece na figura de um 

antagonista, mas das milícias, gangues e traficantes que querem se apoderar do espaço. Daí 

Jessé inicia um contraponto em relação daquele Felipe do início da narrativa, proporcionando 

certo envolvimento com suas estórias frente a situações indigestas. Tudo isso para narrar a 

ascensão e, sobretudo, o declínio do protagonista no tráfico, fato que acontece como 

resultante da falta da propina paga pelos traficantes à polícia, como está explicito neste 

fragmento.  

 
 
- Vamos acertar aquela parada combinada. Já fizemos a nossa parte. Só falta você 
fazer a sua. 
- Do que você tá falando? A favela tá cheia de polícia e você ainda quer arrego? 
[...] 
Naquele momento, Fiel percebeu que estava enrolado até o pescoço. Os policiais 
haviam matado o próprio companheiro para continuar recebendo o arrego. Porém, 
ele usara o dinheiro prometido para inteirar a parte do patrão. 
A solução que encontrou foi empurrar a dívida para a frente. Pediu uma semana de 
prazo para juntar a grana que devia. Só que, além de dever esse dinheiro, tinha que 
compra mais drogas, pagar o patrão e dar a parte dos gerentes e dos vapores. Tudo 
isso em uma semana. 
Como o movimento na favela estava fraco, só conseguiu pagar o patrão e mandar 
uma parte do dinheiro devido aos policiais. Irritados, eles o juraram de morte, dando 
início à caçada ao Fiel (FIEL, p. 177-8). 
 
 

Este é o ápice da narrativa. Primeiro, pelo reconhecimento do caos instalado na favela, 

que neste momento do romance já não é apenas um espaço de troca de interesses, mas um 

trincado campo de chacinas, resultante da invasão da polícia. A favela não era mais espaço 

gerenciável, pois tudo saiu do controle. A polícia, cada vez mais sedenta pela propina, passa a 

ameaçar: “vou encher tua cara de tiro, rapá. Bandido bom é bandido morto” (FIEL, p. 173). 

Como Fiel não aceitava a pressão, desafiou a polícia, foi o que faltava para o patrão perder a 

confiança e repassar o controle da favela a um outro traficante: “Os policiais queriam que a 

favela vendesse para que o arrego deles entrasse. Fizeram então um trato: receberiam em 

parcelas o dinheiro que Fiel tinha ficado devendo, mas não queria vê-lo na favela nem pintado 

de ouro” (FIEL, p. 181).  

A partir daí, Felipe entra em um estado depressivo, experimenta outros tipos de droga 

até ser resgatado por uma senhora evangélica, levando-o à sua casa e “esqueceu de sua vida lá 

fora”. Vida de guerra tomava conta da favela, a qual era inabitável para Felipe, por isso, se 

refugia na favela do Jacaré, onde se afundou no crack: “E assim, cada dia mais envolvido com 

os viciados, Felipe não se lembrava da família, dos amigos e nem mesmo de Jéssica. 

Começou a fazer parte do grupo dos alienados. Viviam em grupos, dividiam toda a droga que 
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conseguiam” (FIEL, p. 194). Após ser “capturado como um cão sem coleira” (FIEL, p. 194), 

Felipe foi levado a um abrigo, fugindo logo em seguida para a favela do Jacaré, sendo 

recapturado, espancado e abandonado por agentes da prefeitura. Felipe passa a viver a sua via 

crucis, rememorando os momentos bons da época em que ele era apenas um bom filho, 

estudante e jogador. Felipe e Fiel se desintegram, se desconstroem. 

 Mas as disputas em Antares não são exclusivamente entre territórios e sujeitos como 

vimos, também é possível estender esta discussão ao campo cultural. A pichação, por 

exemplo, é uma forma gráfica de se impor socialmente, contrária a uma ordem 

preestabelecida, e se transformou em instrumento da periferia para ter a sua voz ouvida e 

inserida em outros meios, em especial, os centrais. E ela aparece no romance como elemento 

construtivo da personalidade do Felipe, visto que foi a partir dela que conhecemos outra 

faceta do protagonista; é uma manifestação identitária e serve como recurso de demarcação 

territorial, sobretudo como um discurso que desloca a marginalidade que circunda o verbete: 

pichação. No trecho: 

 

Descobriu que a pichação estava além do que imaginava. Muito além de rabiscos em 
paredes. Conheceu pais de família que eram pichadores. Professores, médicos, 
mulheres e até mesmo policiais. Essa prática ganhara proporções enormes com a 
ajuda da internet. Agora, as pessoas faziam até eventos premiando os melhores do 
ano em diferentes categorias. Tipo: melhor topo (quem pichou mais alto no ano), 
melhor andarilho (quem espalhou mais suas marcas pela cidade), relíquia que voltou 
(pessoa antiga que voltou a pichar no ano) e outras categorias (FIEL, p. 37). 

  

Jessé Andarilho desconstrói, a partir de Felipe, a carga negativa que paira sobre a ação 

de pichar, por isso ele traz para o meio dos pichadores sujeitos que socialmente não poderiam 

ser considerados como tais, pois os perfis arrolados por Jessé mina qualquer inferiorização da 

prática, dá fôlego para que se possa discutir o lugar do cultura na contemporaneidade, visto 

que os sujeitos culturais não são os mesmo, tampouco se expressam com as mesmas artes. 

Jessé vai além desse olhar reducionista sobre a manifestação artística, ele expurga os ranços 

elitistas em querer silenciar as formas de manifestações culturais, utilizadas, por vezes, por 

sujeitos à margem socialmente.  

Ao ressignificar o olhar do protagonista sobre quem pratica a pichação, Jessé também 

ressignifica quem lê, uma vez que exterioriza esse entendimento, mas também a revela como 

forma de demarcação territorial. A citação comprova o que foi dito e ajuda na reflexão sobre 

as novas possibilidades que a pichação acomoda na contemporaneidade, pois está além dos 

muros, das casas, dos pontos proibidos da cidade. Esse picho que o romance se refere pode, 

mas não que seja a única via, representar os conflitos com os quais os grupos despossuídos 
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lidam no cotidiano. A citação refere-se ao momento em que Felipe se descobre interessado na 

pichação, que aliás já tinha praticado em outros momentos de sua vida, mas de forma 

amadora, com giz de cera, no muro do colégio e nos trens.  

“No meio da viagem, encontrou uma amigo que também tinha disputado as 

Olímpiadas Escolares. Chamava-se Artur Junior. O Juninho gostava muito de pichação e 

estava indo para a Reu, onde se reú-nem os pichadores de Coelho Neto” (FIEL, p. 35). É 

nesta Reu que conhecemos um Felipe pichador, ou melhor, o Atol, sua assinatura. A 

assinatura é uma identidade que o artista assume, não é o artista em si, mas a sua 

personalidade como tal, como pichador, no caso do romance. Acontece que para Felipe tudo 

aquilo era novidade, uma vez que pichou “somente com giz de cera nos muros do colégio e 

nos trens, quando estava com os amigos da escola” (FIEL, p. 36). Mas agora não era este o 

Felipe que conversava com o Artur Junior, era o Atol, que “juntos andaram pelas ruas 

colocando suas marcas nos muros de pedra e escalado marquises e prédios até acabarem as 

tintas. De Coelho Neto até o Barros Filho” (FIEL, p. 37).  

A leitura de Salgado (2017, p. 100) reforça a defesa de que a pichação é uma estratégia 

de disputar territorial, desde o bairro Coelho Neto até o Barros Filho é um trajeto de encontro 

e desencontro entres os gladiadores da arte de pichar, pois, “já encontramos exemplares 

múltiplos de pichação em prédios abandonados, passarelas etc., numa disputa de audácia entre 

os grupos pichadores”.  

Do mesmo modo, a disputa entre Djs também é recorrente na narrativa. Ao “guerrear”, 

revelam-se espaços marginalizados: 

 

[...] Quando percebi, já estava envolvido até os dentes. Comecei a participar das 
guerras. Do Vidigal fui parar no Complexo do Alemão, mais precisamente na Grota. 
Depois fiquei no Jacaré, passei uns tempos na Mangueirinha de Caxias. Só que o 
Dividro era muito neurótico, metia vários assaltos na pista. Aí, fui pra guerra do 
Rodo. Quando lá ficou mais tranquilo, vim pra cá. E fiquei direto aqui no Antares 
(FIEL, p. 138). 
 

Como os escritores de periferia, pichadores e DJs deambulam por espaços outros, 

expressando sua arte, registrando suas marcas. Nota-se que em ambos os casos, a narrativa 

parece querer exorcizar o discurso discriminatório sobre quem prática o picho e a guerra de 

DJs. Temos aí o assalto da palavra, seja escrita (os pichadores), como na oralidade (os DJs). 

Assim, tais sujeitos descontroem a cidade letrada, de Ángel e se impõem enquanto novos 

sujeitos discursivos, ocupando todos os espaços possíveis. Nesse caso, o olhar reducionista 

das elites dominantes cai sobre as práticas culturais que minam seu discurso de austeridade e 
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de aviltamento e são semelhantes com a realização dos saraus nas periferias brasileiras como 

o da Cooperifa ou o Tá no ponto, este último comandado pelo escritor Jessé Andarilho. 

 Desse modo, o romance contemporâneo se abastece das tensões reveladas na cidade, e 

apresenta uma relação extratexto, o que caracteriza um caminho inverso, isto é, um romance 

como efeito da cidade, já que Fiel foi escrito pelo celular, durante os longos trajetos de Jessé 

Andarilho pela cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a noção de representação está em 

suspeição pelo fato desta inclusão de novas subjetividades representar, politicamente, as 

camadas e grupos subalternizados. Daí recorre sobre esta noção uma estratégia de escritura do 

cotidiano. A cidade escrita não é mais simbólica, ela é real e geométrica e dispende forças 

com mais intensidade, é ela que está sob suspeita, sob a tutela de uma representante que por si 

só não consegue representá-la, pois a cidade na ficção contemporânea é uma bifurcação entre 

o simbólico e o material, entre ser ou não cidade, e Fiel consegue imprimir esta mão de via 

dupla, registrando a cidade em movimento, a partir de uma escrita política e desolada. 

Portanto, Jessé Andarilho apresenta a cidade atravessada pela violência, mas não 

somente aquela que vimos explicitamente transfigurada em texto, temos uma violência que 

paira sobre a narrativa que não é interna, ela não adentra pela escritura, no enredo, ela está 

sobre o texto e seu criador, como também nos membros dos espaços por ele ficcionalizados. 

Trata-se, pois, de uma violência simbólica imposta pelas fracções dominantes, as quais estão 

representadas no romance pela polícia, do sujeito que tem um olhar diferenciado sobre o 

favelado ao atravessar uma rua, ao entrar em uma loja, ou mesmo, no ônibus. Essa forma de 

violência é mais ruidosa sobre os marginalizados porque é uma relação do esquecimento, do 

abandono, da insignificância pelo Estado, pelas políticas públicas, enfim, pelo campo social. 

É ela que marginaliza a pichação, o funk, o rap e todos os favelados. 

 

3. 2 Seria esta uma alternativa? 
 

Quando se lê um romance como Fiel, a representação do natural (real) se estende. As 

cenas, as personagens e o próprio narrador parecem tão reais e tão próximos do viver urbano, 

que nos inquieta com o modo como este discurso foi incorporado, principalmente por não se 

tratar de um testemunho, diário ou autobiografia. A escritura do romance é paralela à 

realidade cotidiana e aparelhada em questões que possibilitam este contato imediato entre o 

texto e o real. Como texto pós-autônomo, a narrativa e a realidade são matérias fugidias, 
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inspiradas nos meios informativos, nos sites e blogs, o que torna a realidade cotidiana 

esvaziada, como lembra Ludmer (2013, p. 129): 

 

É uma realidade que não quer ser representada, porque já é pura representação; uma 
urdidura de palavras e imagens de diferentes velocidades, graus e densidades, 
interiores-exteriores a um sujeito, que inclui o acontecimento, mas também o virtual, 
o potencial, o mágico e o fantasmático. 
 

Ao pensarmos Fiel pela representatividade fora do romance, afirmamos que este 

revalida algumas questões em convergência com o lócus de suas realizações e 

problematizações. A representatividade que este texto revela é a dos grupos marginalizados 

que, representados por um eu-narrador-autor-personagem, assumem a voz e dão valoração 

positiva contra o modo como estes grupos foram representados ao longo da série literária, ou 

seja, contra a violência simbólica. 

Esta representatividade, que despontou com a publicação de alguns textos específicos 

no início dos anos 2000, trouxe à tona um cenário específico, a favela, contraponto a sua 

invisibilidade, mas mesmo assim, continua à margem do discurso e dos projetos sociais e 

urbanísticos. Um exemplo, de caráter pessoal, é a fotografia abaixo, a qual foi registrada em 

visita ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 2013. 

 

 

Figura 03: Exposição 33º Panorama da Arte Brasileira/ Formas únicas da continuidade no espaço
9
. 

Fonte: arquivo pessoal.  

                                                 
9 Para mais informações sobre a Exposição 33º Panorama da Arte Brasileira/ Formas únicas da continuidade no 
espaço, a curadora Lisette Lagnado apresenta o projeto em vídeo, disponível em < https://goo.gl/HbEHc6 >. 
Acesso em 13 out. 2017. 
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Trata-se da exposição “Formas únicas da continuidade no espaço”, de curadoria de 

Lisette Lagnado, que propôs uma reflexão sobre qual seria o local mais apropriado para a 

construção do museu, caso o Parque do Ibirapuera não o abrigasse sob a marquise pensada 

pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Entre as peças da amostra, as duas registradas 

chamam a atenção pelo olhar externo do artista ao exprimir a cidade de São Paulo sem 

qualquer tentativa de nos guiar pelos cenários intrínsecos. Ao que parece, o artista intencionou 

seduzir o visitante unicamente com a beleza arquitetônica, ao passo que revela sua predileção 

pelo centro, respondendo, claramente, em qual espaço da urbe o Museu de Arte Moderna 

deveria ser erguido.  

Ao representar a cidade, o artista traduz o contexto contemporâneo em arte reflexiva. 

Nesse caso, ao ocultar o sujeito em suas peças, instiga-nos a aferir que a cidade, ou melhor o 

centro, é o único interesse dos que projetam uma ideia futurística do museu. A maquete da 

direita, de forma espiral, lembrando a Torre de Babel, do livro de Gêneses e os arranha-céus 

das grandes metrópoles, é a mais angustiante e reveladora. Ela dá a sensação que não há lugar 

para o homem na cidade contemporânea onde tudo é geométrico num conjunto de cores 

monocromáticas que padronizam os centros urbanos e escamoteiam vivências e memórias.  

É neste cenário que a figura do escritor de periferia surge amplificando os discursos à 

margem, trazendo em representações como a da fotografia acima a favela e seus tipos 

humanos. A posição dentro-e-fora deste escritor na cidade lhe concede um contato direto com 

as possibilidades de negociações e agenciamentos das relações de poder. Por isso, este, ao 

escrever, apresenta saídas para se esquivar dos discursos totalizantes e aproximar o fato real 

da ficção. Quando Jessé Andarilho traz para seu texto a violência urbana sofrida pelos seus 

pares, essas provocações são percebidas porque o texto literário consegue lidar com as 

mesmas provocações anteriores de escritores que antecederam.  

A disputa interna pelo espaço alheio impõe uma tomada de posicionamento sobre os 

elementos envolvidos nessas guerras espaciais, seja a polícia (representante das classes 

dominantes), seja o morador ou o traficante ilhado em meio à zona de confrontos. Com isso, a 

narrativa desconstrói, de modo estratégico, o discurso que marginaliza os cidadãos 

socialmente. Felipe é um herói às avessas porque a sua construção ajuda a minar qualquer 

outra representação. Se a postura de Felipe é humanitária, a de seu criador é semelhante, o que 

torna o texto mais verossímil do que a cidade revela e impõe. Por outro lado, a guerra externa 

está associada ao modo como se enfrenta as barreiras, como este discurso chega ao público, 

na indústria editorial, na TV. Essa é uma disputa durável, pois é preciso, inicialmente resistir a 
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toda uma imposição social contra o subalterno, que pela ótica das classes dominantes não tem 

nada a dizer, ou melhor, ninguém se interessará com textos sobre favela, pobres, pretos e 

desocupados. 

Sendo este olhar uma arquitetura para se pensar as marcas da cidade no romance 

contemporâneo, o posicionamento político do escritor também é latente e merece ser 

destacado, visto que o texto é político por si mesmo ao se aproximar da realidade do 

cotidiano, recuperando temáticas ou incorporando outras na tessitura literária. Jessé Andarilho 

ao conduzir a narrativa revela-se um crítico das instituições sociais, seja a polícia que invade a 

favela, recebe a propina do tráfico, seja na criação de políticas públicas ineficazes, como as 

UPPs. A favela, espaço central da narrativa, é um lócus de provocações e de questionamentos 

sobre as condições de vida de suas populações sob o encarceramento social.  

Daí algumas questões: o que difere esta cidade daquela que expurgou o sertanejo para 

a imensidão da metrópole? O acesso? Mas de que acesso referimos: saúde, educação, esporte 

e lazer, cultura? As questões parecem não fazer sentido na contemporaneidade, pois o 

discurso globalizante não contempla estas camadas populares, daí essa ideia de não fazer 

sentido: como pensar o espaço sempre negado, onde sujeitos foram, historicamente, 

silenciados e violentados? A Literatura Brasileira parece não querer aceitar as dicções destes 

sujeitos. Porque ela (quase) sempre negou a voz do subalterno, voz que sempre existiu, no 

entanto, nunca com tanta força como a de agora. O que torna relevante o sentido destas 

dicções no campo de significações, uma vez que o caminho até um campo literário mais 

heterogêneo é longo, contudo, já foi mais distante. 

Portanto, a ficção que se apresenta nos primeiros anos deste século é uma proposta 

interessante para romper modelos e estéticas, mas principalmente democratizar o campo 

literário. Frente a tecnologia pós-moderna que tenta reencantar o mundo, conectando (quase) 

todos sem o incômodo de sair de casa, comprar livros sem se preocupar se em nossa cidade 

tem ou não aquele livro desejado. A tecnologia é uma alternativa para destruir a couraça, as 

barreiras (in)visíveis que segregam a escrita. Ela é aparentemente um campo possível, espaço 

de encontro, de trocas e de assimilações. Jessé Andarilho é a prova de que a ficção não tem 

limites, mas nas negociações e para a resistência que precisam ser agenciadas sabiamente para 

que o texto literária, de fato, seja apreciado com reconhecimento social, como literário, sem 

preconceitos e sem distinções. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A ficção brasileira contemporânea é um campo fértil, plural e é ocupado por sujeitos 

poucas vezes vistos na série literária. Apesar dessa presença continua um espaço estratificado, 

homogêneo, onde se inscrevem homens brancos, de classe média ou alta e residentes nas 

metrópoles. Certamente publicam em renomadas companhias editorias, têm seus livros 

divulgados em feiras e festivais, são chamados para palestrar em universidades, escolas, 

eventos importantes, ganham prestígio de um público, cada vez mais exigente. Afinal, a 

prática leitora da contemporaneidade é, de algum modo, uma ação mútua e oscila entre o 

escritor, o crítico, o editor, posto que tais funções são exercitadas livremente nos sites, nos 

blogs e nas redes sociais, onde se intensificam as resenhas, os resumos e a própria literatura 

em si.  

Essa ficção não aceita leituras tradicionais, tampouco leitores tradicionais. Sua política 

é enfrentar e deslocar o cânone, com produções que cobram o (não)lugar dos grupos 

marginalizados no cenário cultural brasileiro. Felizmente, apresenta uma nova perspectiva do 

mundo social, não pelo olhar externo, método consagrado, mas a partir de uma ótica 

subjetiva, intimista que quer escarafunchar os territórios, o sujeito, ou a si mesmo. A 

representação hiper-realista do real quer indagar, protestar e denunciar as mazelas sociais, 

principalmente as relacionadas à cidade, aos espaços e ao sujeito citadinos. É através de uma 

linguagem precisa que conhecemos e passeamos pelos caminhos labirínticos criados a partir 

de textos, de códigos simbólicos que compõe a um só tempo a urbe escrita e a real.  

A cidade, nesta ficção, é o resultado de um processo gradual do escritor 

contemporâneo, que ao interpretar a urbe não compactua com a vivencia urbana, com o 

processo de aviltamento, com a segregação. Angústia e impotência são forças motivadoras 

para o escritor capturar as experiências citadinas e transportá-las ao texto. Desse modo, é 

impossível ser um escritor convencional, reservado em sua privacidade, em sua casa, a 

observar a cidade. Ele faz a própria cidade com suas andanças, com novos métodos e 

ferramentas de escrita ao se colocar como cartógrafo da vida urbana. Um texto atento, irônico, 



78 
 

 

cínico, crítico, cidadão, que captar a urdidura e é revelador das contradições que agenciam a 

cidade e seus indivíduos.  

Jessé Andarilho apresenta a cidade do Rio de Janeiro, mas pode ser qualquer outra, 

como lócus de suas experimentações escriturais, estéticas e políticas, uma vez que o seu Fiel 

pode ser considerado um protesto contra o Estado e contra as políticas territoriais que 

segregam e exilam o sujeito em seus redutos. A cidade interpretada pelo escritor carioca é um 

espaço de interesses e negociações, mas também da comercialização, da propina e da sujeita 

das instituições brasileiras em declínio e ruína. A violência atravessa essa cidade na figura da 

polícia que invade a favela para capturar como animais os traficantes, ou na figura do 

protagonista que age violentamente para manter a ordem e o equilíbrio do território por ele 

gerenciado. A violência expressa é real e está no noticiário diariamente. Fato que ressignifica 

a noção de representação ao colocar o leitor dentro-e-fora desta cidade-gueto, violentada pelas 

hierarquias, banalizada pela globalização. 

A narrativa cumpre função social ao dessacralizar o discurso globalizante, o qual 

integra os sujeitos a uma estrutura urbana. Os espaços citadinos registrados por Jessé 

Andarilho são fluidos, efêmeros, e influenciam diretamente a formação do protagonista 

Felipe. Longe de ser uma retomada do determinismo, a escrita de Fiel não quer, ao que 

parece, provar nada, mas provocar, questionar e suscitar debates, inclusive, do próprio 

movimento literário do qual faz parte, já que a narrativa entra, de certo modo, em um espaço 

não marginal, como a mídia, a universidade. Seria o uso dessas rubricas uma estratégia de 

comercialização, um sensacionalismo igual ao da TV? Seria o escritor de periferia um 

comercializador da própria marginalidade, da própria miséria, do crime que o cerca, da falta 

de políticas públicas? 

Pensar o movimento literário por esta perspectiva é reduzi-lo ao simples registro de 

textos que tematizam a violência e o caos institucionalizado. A literatura de periferia é muito 

mais abrangente e reveladora, ela transcende o imaginário social, recria um espaço de 

interesse coletivo. Por isso, a ficção destes escritores tem mão dupla ao construir um espaço 

dentro-e-fora da narrativa, na fronteira da ficção e da realidade, questionando a si mesmo e o 

outro. Como toda ação escrita é política, a literatura de periferia enfrenta diretamente os 

agentes sociais, as instituições, a cidade, e busca a sua inserção na série literária, isto é, uma 

escrita interessada. Daí esta literatura agencia negociações sem perder sua essência, sua 

resistência, isso quer dizer que o escritor de periferia não se vendeu ao sistema para ter sua 

obra publicada, mas buscou meios para fazê-la. Sua proposta é identitária e protesta a 

identidade desassociada da marginalidade, no sentido pejorativo da palavra.  
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Ao mesmo tempo exorciza os estereótipos do sujeito e do espaço periféricos. Desse 

modo, o movimento literário forma uma linha de frente na contramão do que está posto 

socialmente, contra um sistema que maximiza os grandes centros urbanos e minimiza as 

periferias. Fiel é, portanto, um romance de descobertas, de reinvenção, de inspiração e de 

captura da realidade, que se impõe coletivamente a favor dos subalternos. Tanto a narrativa, 

como o seu autor são resultantes da cidade globalizada, da urbe moderna, babélica, movediça, 

efêmera, ambígua, labiríntica. O escritor contemporâneo desvenda, assim, as tensões, as 

provocações suscitadas no espaço da cidade indômita, cindida.  

Jessé Andarilho não parece muito interessado pela cidade em si, pois sua reflexão 

parte do entendimento dos espaços citadinos para discutir as consequências destes sobre o ser. 

Por isso, suas personagens apresentam discursos humanitários, coletivos, dotados de 

esperanças em apaziguar os espaços disputados à bala. A cidade é Antares, o Rio de Janeiro 

que não cabe no cartão-postal, mas que é registrada pela mão de quem a conhece, isto é, a 

autoimagem da periferia e do próprio escritor. Essa primazia pelo ser é uma postura 

interessante e coerente para a política do movimento literário. 

A cidade encenada no romance é uma via dupla, carregada de (in)certeza, 

(des)construções e barreiras, que aos poucos vão sendo derrubadas. Os espaços citadinos 

construídos são reveladores de subjetividades, vontades, desejos, medos, frustrações e 

(in)conclusões e visam o protesto a invisibilidade por parte das autoridades. Em tempos como 

o que vivemos, de intervenção militar, golpes políticos e midiáticos, Fiel é um texto que 

convida o leitor para participar da desconstrução, partindo de um olhar particular, contudo, 

não alheio ao contexto do qual faz parte, ele é próprio contexto. 

Jessé Andarilho juntamente com Fiel representam não só o favelado jogado à própria 

sorte, mas todos os brasileiros que reconhecem a atual (des)conjuntura do país, usurpado e 

saqueado por “donos do poder” que escravizam trabalhadores, negam direitos, silenciam 

dissidentes. Lutar contra este sistema-caos não deve ser apenas uma postura do escritor de 

periferia, mas de todos os violentados ardilosamente ao sair de casa, seja ao comprar uma 

mercadoria (com altas taxas de impostos), seja ao ter o carro roubado (para custear o tráfico 

de drogas). Enfim, a literatura é um espaço possível para o debate da situação de um povo, de 

um país. Para isso, é preciso reconhecer as múltiplas perspectivas sobre o campo social, 

reconhecer a literatura de periferia como uma via pode ser o primeiro passo.  
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