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Rupturas e legado
• Mulheres de três gerações :
• “(Avó)”: empregada doméstica, “quase invisível”

• Anna Marianni: “agregada”
“a mãe que nunca a protegera de Dona Clotilde, aquele constante abandono, aquela resignação, é
preciso aceitar, minha filha” (Saavedra, Carola. Com armas sonolentas, São Paulo, Cia. das Letras p.
54)

• Maike: estudante de Português na Alemanha, questões identitárias à brasilianismo



« Por um fio » (1975), de Anna Maria Maiolino



Perspectivas narrativas

Maike na primeira pessoa
“Tudo começou no dia em que comecei a estudar português. Ou talvez tenha começado bem antes, quando
Max enfiou uma faca nas minhas costas” (Saavedra, ibid., p. 65)

“havia recebido por engano as falas de outro personagem” (Saavedra, ibid., p. 66)

“uma pele morena que definitivamente era incompatível com Alemanha” (Saavedra, ibid., p. 78)

“sentia que a minha vida estava cheia de elipses, palavras não ditas, verdades escamoteadas, que se
materializavam numa angústia, numa inquietação constante” (Saavedra, ibid., p. 100).

(Avó) e Ana na terceira pessoa
[Anna] “meio a gente meio eles, vai habitar aqui e lá, sem nunca ter um lugar seu, sem nunca saber quem é”
(Saavedra, ibid., p. 150)



Bildungsroman e a questão origem
“sua simples presença [a presença dos pais] provocava em mim um embotamento, talvez raiva,
talvez culpa, talvez algum outro tipo de rancor, como se eles tivessem me tirado alguma coisa”
(Saavedra, ibid., p. 103)
“transportava [Maike] para um lugar desconhecido, em que [...], por mais improvável que parecesse,
[ela] se sentia em casa” (Saavedra, ibid., p. 101).
“preste atenção nessa palavra, origem, a sua origem está em outro lugar” (Saavedra, ibid., p. 120)
“num casebre amarelo, onde o lado de dentro é também o lado de fora” (Saavedra, ibid., p. 121).
Romance no romance: “sobre uma moça adotada, que, apesar de não saber que é adotada intui que
há algo de errado em sua vida. E é também sobre a genealogia dessa moça” (Saavedra, ibid., p.
118).
Maike, brasilianismo: “obsessão da origem” à mobilidade, pertença múltipla, saber não racional



Olhar de dentro ou de fora
“Nos conhecemos num curso de literatura alemã, para o qual o professor havia
me convidado como uma espécie de assistente-monitora. O que ela sabe de
literatura alemã?, Henrique havia questionado logo na primeira aula, só porque
nasceu lá não significa que saiba alguma coisa. Sei o suficiente para estar
aqui, eu respondera tentando ser firme, mas me sentindo insegura, e se ele
tivesse razão?, o professor, para me apoiar, fez um pequeno discurso sobre a
importância de quem interpreta a própria cultura.” (Saavedra, ibid., p. 218-219 )
“é como um vírus, uma doença, a gente vai se acostumando, e, se você ficar
aqui tempo suficiente, um dia isso vai acontecer com você também, um dia
você acorda e deixa de ver” (Saavedra, ibid., p. 222)
Do Brasil à América Latina (perspectiva feminista)



Ancestralidade indígena latino-americana 

“Temos uma longa viagem até a ilha, que ilha? eu [avó da Avó] perguntei, ela
tem vários nomes, alguns a chamam de Mocha, outros a origem dos séculos,
mas não dê tanta importância a essas questões de nomenclatura, o nome só
serve para nos afastar do objeto” (Saavedra, ibid., p. 249).



Humanidade/animalidade: 
perspectivismo ameríndio
“concepção, comum a vários povos do continente, segundo a qual o mundo é habitado por diferentes
espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não-humanas que o apreendem segundo pontos de
vista distintos ”, Eduardo Viveiros de Castro, “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena”, O que nos faz pensar,
v. 14, n. 18, p. 225, sep. 2004.

“somos a nossa herança, uma herança gravada nas palavras dos nossos ancestrais, pensemos num
bicho qualquer, disse a avó, disse a capivara, um tamanduá, por exemplo, um tamanduá é um
tamanduá e continuará sendo um tamanduá, assim como os seus filhos e seus netos e seus bisnetos
e tataranetos, numa cadeia infinita de tamanduás, e não há nada a fazer, a não ser que, por algum
motivo, quase sempre um mero acaso, o tamanduá consiga reconhecer a narrativa que faz dele um
tamanduá, decifrá-la, e reencontrar a antiga conexão, ou seja, fazer a travessia, que é o momento em
que ele pode se aproximar de sua essência original, que é irrecuperável, pois não é feita de palavras,
se desvincular de sua herança de tamanduá e assumir a forma de outro bicho, de uma planta, de
uma pessoa, e até mesmo, preste atenção, de outro tamanduá!” (Saavedra, ibid., p. 250)



Perspectivismo, teoria da literatura e brasilialismo

“tornar-se nativo de um pensamento estrangeiro, borrando o limite entre
ambos”, Marilia Librandi-Rocha, “Escutar a escrita: por uma teoria literária ameríndia”. O Eixo e a Roda:
Revista de Literatura Brasileira, v. 21, n. 2, p. 183.

“pensar com um pensamento diferente para compreender outras
potencialidades das coisas e experimentar outras imaginações” (id. ibid, p. 184).

Perspectivismo como programa?


