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RESUMO 
 
 

Por meio de uma abordagem comparativa, a presente dissertação discute o tema da migração 

no romance Azul-corvo (2010), de Adriana Lisboa e no longa-metragem Terra estrangeira 

(1996), de Walter Salles. Correspondendo às mudanças culturais, sociais e geopolíticas 

projetadas na pós-modernidade, essas obras tematizam os deslocamentos pelos espaços 

contemporâneos, apresentando personagens em trânsito que evidenciam crises existenciais, 

identitárias e afetivas. Assim, essas narrativas de deslocamento colocam em voga as 

concepções de identidades subjetivas e coletivas, reinscrevendo o tema do nacional, 

engendrando problematizações a respeito das experiências de exílio e, ao mesmo tempo, 

inscrevendo o olhar plural e dialógico que caracteriza as novas concepções identitárias em 

formação. É sob tais perspectivas que procuramos elucidar e analisar as figurações dos 

sujeitos migrantes que protagonizam tais narrativas, levando em consideração tanto a 

elaboração dos espaços de migração, como de seus lugares de origem e discutindo a 

incidência ou não de possibilidades de reterritorialização, a se desenhar de acordo com o 

contexto social e político específico de cada uma das obras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: literatura de migração; deslocamento; exílio; Azul-corvo; Terra 

estrangeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 

 

Through a comparative approach, this dissertation address the theme of migration in Adriana 

Lisboa's novel Azul-corvo (2010) and Walter Salles' feature film Terra estrangeira (1996). 

Corresponding to the cultural, social and geopolitical changes projected in postmodernity, 

these works discuss the displacement in contemporary spaces, presenting characters in transit 

that show existential, identity and affective crises. Therefore, these narratives of displacement 

put in vogue the conceptions of subjective and collective identities, reinscribing the theme of 

the national, engendering problematizations about the experiences of exile and, at the same 

time, inscribing the plural and dialogical look that characterizes the new identity conceptions 

in formation. According to such perspectives, we seek to elucidate and analyze the figurations 

of the migrant subjects that are staring  in the narratives, considering both the elaboration of 

the migration spaces and their places of origin and discussing the incidence or not of 

possibilities of reterritorialization, to be drawn according to the specific social and political 

context of each of the works. 

 

KEYWORDS: migration literature; displacement; exile; Azul-corvo; Terra estrangeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

Introdução .....................................................................................................................................07  

 

1. Para além do horizonte: identidades e narrativas migrantes................................................18  

1.1 Entre migrantes, deslocados, viajantes e exilados: os estranhos estrangeiros de Azul-corvo e 

Terra estrangeira.............................................................................................................................19  

1.2. Uma literatura além-mar: terras estrangeiras, lugares entre parênteses................................31 

 

2. Navegar é preciso, viver não é preciso: deslocamentos espaciais e identitário-afetivos em 

Azul-corvo e Terra estrangeira.......................................................................................................48  

2.1. Concreto líquido: míticas e marítimas origens, (des)construções e dissoluções.....................55 

2.2. Cruzando mares, atravessando desertos: (im)possibilidades e (des)encontros nos espaços de 

migração..........................................................................................................................................78 

 

3. Outros mares, outras fronteiras: o imaginário nacional em épocas de deslocamento ........88 

3.1. Viajar, perder países ................................................................................................................90 

3.2. Exílio, origem e heranças: fragmentos de uma nação ...........................................................101 

 

Considerações finais ....................................................................................................................116 

 

Referências bibliográficas...........................................................................................................120 



7 
 

Introdução 

“Viajar, perder países”. A ideia de deslocamento e de desarticulação de qualquer 

concepção previamente concebida de identidade, presente no poema de Fernando Pessoa, 

perpassa ambas as obras aqui analisadas. Seja na figura da adolescente que aposta a 

continuidade de sua vida num futuro dos mais incertos ou no jovem aspirante a ator, cuja 

desesperança conduz a uma viagem já problemática e indefinida desde o princípio, as 

narrativas de Azul-corvo (2010) e Terra estrangeira (1996) contemplam estórias de deriva, 

buscas pessoais, encontros e desencontros, apresentando o desenrolar de algumas questões 

impostas por nosso tempo no âmbito subjetivo, sem deixar de dialogar com o coletivo.  

Vivemos a era da globalização, um tempo cada vez mais acelerado, complexo, 

paradoxal e volátil. Vivemos em uma época de rápida circulação: de informação, de 

mercadorias, de pessoas. Habitamos um mundo superconectado, no qual tomamos 

conhecimento em tempo real de eventos ocorridos em qualquer parte do planeta; mesmo que 

mediado por critérios de seleção e divulgação, temos praticamente o mundo todo ao alcance 

de um clique.  

Pós-modernidade, supermodernidade, modernidade tardia, contemporaneidade. Por 

trás de qualquer que seja o termo utilizado, há sempre uma nova investida para tentar 

compreender esse momento tão complexo em que vivemos, sempre uma nova tentativa de 

captá-lo em seus detalhes mais fugidios, em sua essência.  

Vivemos num tempo de trânsito intenso, de cidades caóticas, de fronteiras diluídas, de 

espaços plurais, de identidades voláteis, de subjetividades migrantes. Numa era multifacetada, 

de relações tão intrincadas; numa era de tantas liberdades e, ao mesmo tempo tão excludente, 

nos perguntamos: como pensar as identidades, como compreender as relações? Como 

imaginar as nações? Como percorrer os espaços possíveis? Para onde ir, para onde não ir? 

A essas e a tantas outras perguntas, as produções artísticas há muito procuram 

responder. É nesse sentido que vemos se elaborarem as narrativas de Azul-corvo e Terra 

estrangeira. É assim que Vanja parece velejar num enganoso “smooth sailing” (LISBOA, 

2010, p. 94), como define sua professora em Lakewood, enquanto convive, como a própria 

narradora afirma, em um harmonioso caos linguístico e identitário, próprio de sua condição 

estrangeira. Já Paco, na esperança de encontrar um caminho para San Sebastian, viaja para a 

Portugal mítica, origem da “maior aventura de todos os tempos, a dos conquistadores” 

(THOMAS, 1996, p.39), desvelando um trágico destino que parece se estender sobre sua 



8 
 

geração ou até mesmo a toda uma pátria diante das “pequenas provas” “do dia a dia, o suor de 

gente comum” (Idem). 

 Sabemos que a contemporaneidade é uma época marcada pela intensificação do 

processo de globalização, no qual podemos destacar a importância do desenvolvimento das 

tecnologias. Tal desenvolvimento compreende o aprimoramento tanto dos meios de 

comunicação, como é o caso da internet, que tem permitido uma maior e mais imediata 

circulação de informações na esfera global, quanto dos meios de transporte, cada vez mais 

rápidos, seguros e acessíveis.  

 Podemos considerar que tais fatores são alguns dos principais responsáveis pela 

mudança no modo como percebemos o tempo e o espaço na contemporaneidade: nossa 

relação com o mundo se torna cada vez mais imediatista, o mundo parece cada vez menor, as 

distâncias mais curtas, as fronteiras parecem se diluir. A esse fenômeno David Harvey (1989)1 

chama de “compressão espaço-tempo”: 

 

À medida que o espaço se encolhe para se tornar uma aldeia “global” de 

telecomunicações e uma “espaçonave planetária” de interdependências econômicas 

e ecológicas – para usar apenas duas imagens familiares e cotidianas – e à medida 

em que os horizontes temporais se encurtam até ao ponto em que presente é tudo 

que existe, temos que aprender a lidar com um sentimento avassalador de 

compressão de nossos mundos espaciais e temporais (HARVEY, 1989, p.240 apud 

HALL, 2011, p.70).  

 

Nessa conjuntura, vemos aumentar o número de sujeitos em trânsito, cujas identidades 

plurais estão também em deslocamento. A questão da migração tem sido tema recorrente na 

literatura contemporânea, que problematiza, especialmente, a relação dos indivíduos 

migrantes com os espaços por onde circulam e, dentro desse espaço plural, com os demais 

indivíduos, migrantes e não migrantes. 

 Vivemos em uma época em que estamos de olhos e atenção voltados para o presente 

que, no entanto, passa a confundir-se cada vez mais rapidamente com o passado. O espaço 

contemporâneo, como veremos mais adiante, é um ambiente de tensão que, em face de sua 

pluralidade e inter-relacionalidade iminentes, conduz os sujeitos que por ele transitam à 

individualização e à solidão.  

 É, portanto, um espaço essencialmente contraditório aparecendo no cerne das questões 

contemporâneas. Em Cartografias de gênero: escrita e espaço na literatura contemporânea2, 

                                                           
1 No livro em que descreve a passagem da Era moderna à pós-moderna, A Condição pós-moderna (1989), o 

autor disserta a respeito do que chama de compressão das categorias de tempo e espaço, fenômeno que, segundo 

ele, é responsável por modificar toda a lógica de funcionamento da sociedade. 
2 Artigo de Sandra Regina Goulart Almeida para o livro Mulheres e literaturas: cartografias crítico-teóricas 

(2013) 
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Sandra Regina Goulart (2013), resgatando as ideias de Homi Bhabha3 (2007) afirma que 

“encontramo-nos no momento em que espaço e tempo se cruzam para produzir figuras 

complexas de diferença e identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e 

exclusão” (GOULART, p. 66). Tais dicotomias resultantes das novas relações de tempo e de 

espaço estão presentes no cerne das narrativas aqui analisadas, e pautarão, portanto, nossas 

discussões acerca do romance Azul-corvo, da autora Adriana Lisboa e o filme Terra 

estrangeira, de Walter Salles e Daniela Thomas. 

No romance de Adriana Lisboa, a personagem narradora, Vanja, nos conta a sua 

experiência de deslocamento em busca do pai de forma que vemos ganhar corpo em seu relato 

as principais questões trazidas pela contemporaneidade: percepções alteradas em relação ao 

tempo e ao espaço, além das caras consequências que o estranhamento em relação a esses 

elementos traz para a vida afetiva e para a identidade dos sujeitos migrantes. Em Terra 

estrangeira, acompanhamos Paco em sua viagem cujo objetivo primeiro respondia, conforme 

veremos, a um desejo de retorno às origens e que, ironicamente, o coloca logo a princípio em 

uma condição precária, marginalizada e até mesmo perigosa – o que acaba por conferir ao 

filme em alguns momentos uma atmosfera de suspense e ação. 

Desse modo, tanto a narrativa de Azul-corvo, quanto a de Terra estrangeira trabalham 

com questões ligadas aos deslocamentos de seus protagonistas, saltando aos olhos temas 

como migração, desterritorialização, e desenraizamento. Assim, os personagens evidenciam 

todo o desconforto do estar em trânsito, deflagrando crises de identidade e de pertencimento, 

denunciando violências; endossando a deriva por um lado, e revelando redenções e encontros 

por outro. Além disso, a partir de uma abordagem mais minuciosa, destacamos em ambas as 

obras um importante enclave com o tema do nacional(ismo), que, apesar desse contexto 

globalizado (e justamente por causa dele) pode se revelar ainda como um fator de peso para as 

narrativas brasileiras, mesmo para aquelas que tratam de deslocamento, ainda que aparecendo, 

conforme veremos, em uma perspectiva contrapontística. 

No caso do longa-metragem, expõem-se as dificuldades e perigos de ser estrangeiro 

num tempo em que, embora o mundo esteja cada vez mais conectado - e por isso mesmo, as 

tensões em relação à preservação de territórios, identidades e tradições parecem aumentar 

exponencialmente, reconduzindo visões reducionistas e estereotipadas do outro, fomentando, 

assim, ódio, preconceito e violência. Se por um lado os espaços contemporâneos se 

caracterizam pela aproximação de diferentes locais geopolíticos, facilitando trocas culturais 

                                                           
3 Crítico indiano radicado nos Estados Unidos, é professor na Universidade Harvard. 
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entre eles, por outro, podemos observar também a formação de um ambiente cuja natureza 

propicia, em alguma instância, o surgimento de sentimentos de cisão e exclusão.  

É o que temos visto especialmente nos últimos anos, momento em que se vem 

registrando um crescimento de discursos conservadores e opressores em muitos países pelo 

mundo. Basta que se observe as propostas xenofóbicas de um candidato à presidência dos 

Estados Unidos4; o crescimento de grupos extremistas e terroristas5, que há muito assolam o 

oriente médio e que, mais recentemente, tem assombrado todo o mundo com seus ataques 

devastadores; e, no Brasil, podemos citar a forte crise econômica e política que tem 

fragilizado a democracia e favorecido a proliferação de discursos que flertam com as ideias 

fascistas, como podemos constatar a partir do aumento da popularidade alcançada por 

políticos fundamentalistas religiosos e ultraconservadores6, cujos ideais se baseiam na 

segregação e na limitação de direitos de grupos de sujeitos que integram as parcelas 

historicamente menos favorecidas da sociedade. 

Ao contrário da produção de Walter Salles, a narrativa de Adriana Lisboa, ainda que 

pautada pelo desconforto e pelo desajuste, caminha no sentido de revelar a riqueza em que 

pode consistir a experiência do trânsito na medida em que permite lançar sobre o mundo um 

olhar plural, amplo e generoso, em constante construção; um olhar atento à pluralidade de 

caminhos e de interseções que se abrem àquele capaz de dialogar com a alteridade, libertando-

se, assim, da “diferença” e indo ao encontro da imagem projetada por Adorno ao afirmar que 

a casa é passado: “Seguir Adorno é ficar longe de ‘casa’, a fim de olhá-la com o 

distanciamento do exílio, pois há mérito considerável em observar as discrepâncias entre os 

vários conceitos e ideias e o que eles produzem de fato” (SAID, 2003, p.58). 

Para além das estórias de deslocamento e desterritorialização, identificamos em ambas 

as narrativas aspectos em comum, dos quais partiremos para tratar do tema da migração. Em 

primeiro lugar, observamos que tanto Paco como Vanja são personagens órfãos de mãe, que, 

                                                           
4 Donald Trump foi candidato à presidência dos EUA no ano de 2016, sendo eleito e assumindo o comando do 

país oficialmente no início de 2017. Uma das principais propostas do candidato envolve a construção de um 

muro na fronteira com o México, objetivando impedir a entrada de estrangeiros. 
5 Atualmente, o mais poderoso e ameaçador desses grupos é conhecido pelo nome Estado Islâmico, que 

originou-se em 2013, no Iraque, a partir da organização terrorista Al-Qaeda. Esse e outros grupos rebeldes atuam 

especialmente na Síria e no Iraque contra os regimes governamentais vigentes, mas sua influência e violência se 

estendem por todo Oriente Médio e têm travado uma guerra, cujas motivações, além dos interesses políticos, 

estão relacionadas à intolerância religiosa, ao ódio e às conturbadas e invasivas disputas por influência 

internacional protagonizadas por países poderosos, especialmente pelos Estados Unidos. 
6 Políticos relacionados a organizações religiosas e a ideias conservadoras, militares, policiais e ruralistas 

compõem hoje grande parte da câmara dos deputados. Tendo aumentado significativamente nas últimas eleições 

(2014), esse grupo ameaça o princípio do Estado laico e dissemina discursos de ódio e preconceito em relação às 

chamadas minorias, representando também um grande perigo para os direitos das mulheres, dos homossexuais e 

dos negros, por exemplo. 



11 
 

impelidos pelo trauma da perda de um – e único – ente querido, optam por migrar. Nos dois 

casos, essa viagem, conforme veremos, pode ser entendida como uma tentativa de retorno às 

origens, correspondendo também a novas possibilidades de imaginar sua pátria.  

Além disso, é importante ressaltar que, em ambas as narrativas, os personagens 

principais não têm acesso à figura paterna e o sujeito cuja ausência deflagra a necessidade do 

movimento é a mãe, visto que não há menção ao pai de Paco em Terra estrangeira e, em 

Azul-corvo já fica anunciado desde o princípio que Vanja e o pai não se conhecem. Nesse 

sentido, podemos entender que as viagens por eles empreendidas correspondem, mais que a 

um desejo de retorno às origens, a uma busca de reconhecimento e de legitimidade, que irá se 

refletir na relação travada com os espaços, mais especificamente, com os países para onde 

migram. 

Podemos entender que as figuras materna e paterna funcionam, nas duas narrativas, 

como metonímias que reconduzem e, ao mesmo tempo rompem com a antiga ideia, ainda hoje 

presente, de seus papeis sociais. Enquanto a mãe representa a casa, numa referência à 

segurança e à relação de afetividade com a pátria – não à toa – mãe, o pai, aquele, cuja falta 

deslegitima um sujeito, aquele que se deseja encontrar, representa o mundo que se almeja 

ganhar e que, no entanto, embora em medidas distintas, revela-se frustrado na experiência do 

exílio para ambos os protagonistas. Daí o rompimento com aquilo que seria esperado dessas 

figuras, já que a falta das referências maternas acaba conduzindo esses sujeitos a descaminhos 

desenhados em seu trânsito e o pai não se inscreve senão no lugar do desencontro, da 

frustração e das impossibilidades, encarnadas nas agruras do exílio. 

Assim, veremos Vanja e Paco ingressarem no que podemos considerar uma projeção 

de bastardia7, na medida em que experienciam toda a hostilidade e a incomunicabilidade a que 

estão expostos os sujeitos migrantes tanto nos Estados Unidos da excludente América (do 

norte) como na Portugal dos filhos bastardos brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-

verdianos: filhos ilegítimos da colonização, tão renegados e diminuídos como a própria ex-

pioneira expansionista o é pelo restante da Europa.  

Dessa forma, podemos entender o espaço de migração como um plano que irá se 

revelar não só problemático, mas também ambíguo: nas duas narrativas há uma presença 

bastante categórica da paisagem marítima, que, podendo representar esperança e ao mesmo 

tempo desalento, apontando para a reterritorialização ou para a confirmação de uma condição 

                                                           
7 Tema da atual pesquisa de Maria Fernanda Garbero de Aragão (UFRRJ) 
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bastarda e excludente, será por nós debatida junto às questões e à crise do sujeito migrante e 

de sua(s) nacionalidade(s). 

Aqui, cabe assinalar que a presente pesquisa privilegia um diálogo entre dois campos 

distintos, porém complementares da produção cultural: a literatura e o cinema. Acreditamos 

que a aproximação proposta entre um livro e um filme que tratam de maneiras tão 

semelhantes e ao mesmo tempo tão diferentes do tema migração responda, também, ao caráter 

plural e interconectado de nosso tempo, que favorece a troca de informação e a 

interpenetração de gêneros, inclusive na arte. 

 A modernidade, juntamente com a evolução da tecnologia e com as mudanças na 

forma de entender o espaço, o tempo e de pensar o sujeito e as nações, contribuiu para o 

aparecimento de outros meios de produção e disseminação de cultura. E, já que foi a partir da 

modernidade, com o desenvolvimento dos meios de transporte, que o mundo assistiu a uma 

intensificação nos movimentos de massas, não é de se estranhar que os meios culturais 

também tenham se expandido a ponto de serem capazes de atingir o público de forma mais 

extensiva e democrática.  

Nesse contexto se deu o surgimento e a rápida ascensão do cinema, que, assimilado 

pela lógica capitalista, logo se tornou um bem de consumo bastante disseminado e, como toda 

forma de manifestação artística, coloca em pauta questões ideológicas, sociais e culturais. No 

caso do Brasil, assim como historicamente ocorreu na literatura, o cinema também aparece 

como uma importante narrativa associada ao discurso de nação. Diferente, é verdade, daquela 

outrora proposta por Alencar, a narrativa nacional que verificamos nessas produções se 

encontra, agora, inscrita no contexto deslocado da contemporaneidade, conforme veremos 

mais adiante. 

A literatura produzida no Brasil, durante muito tempo, se confundiu com a portuguesa, 

assim como a identidade desse país e de sua população, filhos da miscigenação que se deu 

principalmente entre portugueses, índios e os escravos trazidos da África no período colonial. 

No entanto, na primeira metade do século XIX, com a proclamação da independência, 

assistiu-se a uma preocupação com a fundação de uma identidade nacional que pudesse 

afirmar o Brasil como um país, marcando sua diferença em relação a seu antigo colonizador e 

aos demais países da América Latina. Um dos principais meios que se encontrou para dar 

conta da fundação e da afirmação dessa “identidade brasileira” foi a produção literária.  

 Assim teve início o romantismo, primeira das chamadas “escolas literárias” brasileiras 

“eminentemente interessadas” (CÂNDIDO, 1975) em construir o Brasil enquanto um país 
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independente, e que viria a configurar, pela primeira vez, a literatura brasileira como um 

sistema, conforme afirma Antônio Cândido8 (1975). Tendo como objetivo claro a criação e 

disseminação de uma narrativa fundacional, e, reforçado pelo fato de ser esta uma 

manifestação cultural mais restrita e, por isso mesmo, considerada erudita, reconhecemos que 

a literatura tem sido um importante meio cultural de representação e disseminação do 

imaginário nacional, principalmente entre as classes mais abastadas. 

 Desde o final do século XX, uma nova temática já despontava na literatura brasileira, 

parecendo encerrar um ciclo de longa exploração da temática do nacional em nossas 

produções. Por volta da década de 1960, juntamente com o crescimento demográfico das 

grandes metrópoles brasileiras, a literatura nacional encontra terreno fértil na representação 

dos grandes centros urbanos e das questões que permeiam esse espaço, resgatando, assim, 

uma abordagem de caráter mais realista e social, aproximando-se da que já havia sido feita 

pelos escritores regionalistas em 1930. Com a abertura política, em meados da década de 

1970, ganha lugar uma literatura de cunho mais psicológico, configurando uma subjetividade 

em crise (SCHOLLHAMMER, 2001, p.27). 

A partir da década de 1980, parecendo talvez pegar carona no interesse pelas grandes 

cidades, começou-se a expandir as fronteiras dessa literatura para além do território nacional e 

das amarras nacional(istas). Hoje, na literatura produzida no Brasil, verifica-se uma 

polarização entre duas grandes tendências, conforme Karl Erik Schollhammer aponta em 

Ficção Brasileira contemporânea (2011). Ao falar sobre as tendências na literatura 

contemporânea brasileira, o crítico ressalta a importância da evocação da “presença” como 

uma tentativa de reinvenção das “formas históricas do realismo literário” e chama a atenção 

para as diferentes maneiras pelas quais essa demanda se concretiza entre os ficcionistas 

(SCHOLLHAMMER, 2001, p.14). 

De acordo com o autor, essa necessidade de dialogar sobre e com o real irá consistir, 

por um lado, numa tentativa propriamente dita de reinvenção do realismo, através de uma 

abordagem de cunho mais social, e, por outro, no desenvolvimento de uma perspectiva mais 

subjetiva e de inscrições literárias mais banais: 

 

Essa demanda de presença é um traço que, para alguns – Marcelino freire, Luiz 

Ruffato, Marçal Aquino, Nelson de Oliveira, Fernando Bonassi, entre outros – se 

evidencia na perspectiva de uma reinvenção do realismo à procura de um impacto 

numa determinada realidade social, ou na busca de se refazer a relação de 

responsabilidade e solidariedade com os problemas sociais e culturais de seu tempo. 

Para outros – Rubens Figueiredo, Adriana Lisboa, Michel Laub e João Anzanello 

                                                           
8 Formação da literatura brasileira, volume 1. 
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Carrascoza -, evocar e lidar com a presença torna-se sinônimo de consciência 

subjetiva e de uma aproximação literária ao mais cotidiano, autobiográfico e banal, o 

estofo material da vida ordinária em seus detalhes mínimos (SCHOLLHAMMER, 

2001, p.15). 

 

O que parece ser uma divisão intangível entre dois sentidos distintos para a produção 

literária e artística, no entanto, não deve ser encarado como uma exclusão, antes, como uma 

complementação, visto que, como também nos lembra Karl Erik, “A literatura que hoje trata 

dos problemas sociais não exclui a dimensão pessoal e íntima, privilegiando apenas a 

realidade exterior; o escritor que opta por ressaltar a experiência subjetiva não ignora a 

turbulência do contexto social e histórico” (SCHOLLHAMMER, 2001, p.15-16). 

Essa convergência entre os dois fatores - social e psicológico - que em alguma medida 

determinam estéticas literárias distintas, parece definir de forma bastante eloquente a obra 

literária por nós discutida na presente pesquisa. Dessa forma, podemos entender que, por um 

lado, Azul-corvo integra o grupo das obras que não parecem preocupar-se especificamente 

com a questão representativa de nossa identidade nacional ou realidade social, cedendo 

espaço à abordagem de questões mais subjetivas.  

Por outro lado, porém, o romance de Adriana Lisboa também nos conduz a reflexões 

de nível coletivo no que tange às questões culturais e sociais envolvidas no tema da migração, 

constituindo-se uma narrativa cosmopolita, uma vez que seu enredo gira em torno de 

personagens em deslocamento, tanto físico como emocional e identitário, além de resgatar o 

tema da ditadura militar. Tais características, conforme veremos nos próximos capítulos, não 

obliteram por completo a abordagem das questões nacionais, antes as deflagram, já que essas 

acabam por ganhar relevante importância nas trajetórias dos sujeitos migrantes dessas 

narrativas.  

 Esse tipo de abordagem não é exclusividade da literatura, sendo verificada também no 

cinema, com a alta incidência de filmes inspirados em trajetos e relatos de viagens, em que 

consistem os chamados road movies, que têm se mostrado bastante rentáveis para a indústria 

cinematográfica e que, no cinema nacional, encontra investidura em Walter Salles, diretor de 

Terra estrangeira.  

 O road movie é uma categoria cinematográfica cujo estilo surge a partir da inspiração 

no lendário romance On the road (1957), no qual o escritor norte-americado Jack Kerouac 

procurou libertar-se das amarras literárias de sua época, causando choque e comoção ao 

escrever sobre o “submundo” das cidades e estradas norte-americanas. A repercussão foi 

grande e, após o impacto inicial, o livro de Kerouac atingiu um sucesso tão estrondoso, que 

chegou a nomear (e influenciar) toda uma geração, pelo próprio autor denominada beat.  
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 Os filmes inspirados na obra de Kerouac têm como protagonistas sujeitos que saem de 

uma situação de crise cujo trânsito costuma associar a ideia da aventura do deslocamento 

físico a uma (trans)formação subjetiva desses sujeitos a desenhar-se ao longo da jornada, a 

partir da solução de cada pequena situação-problema que compõe a narrativa. Assim, é certo 

que os road movies representam um desafio na medida em que procuram explorar as 

experiências dos viajantes através da tentativa de resgatar a narrabilidade dessas experiências, 

há muito apontadas por Benjamin como fadadas ao desaparecimento. Além disso, há de se 

reconhecer que esse gênero se encontra inscrito em uma tradição no cinema brasileiro, 

bastante adepto das narrativas de viagem. 

 Associado à ideia do “botar o pé na estrada”, as narrativas on the road, conjugam a 

importância do registro das experiências pessoais, em uma perspectiva catártica bastante 

distante da utilitária apontada por Benjamin, com a sugestão de um movimento contínuo a 

engendrar questões subjetivas e afetivas. Veremos que não é só em Terra estrangeira que esse 

deslocamento pelas grandes estradas acontece; em Azul-corvo, as viagens feitas de carro com 

Fernando, conforme veremos, serão essenciais para Vanja na compreensão de seu espaço de 

migração e, logo, em sua reterritorialização. Motivados pelo desencantamento em que se 

encontram esses personagens em seus lugares de origem, o trânsito se inicia, sendo 

posteriormente fomentado pelos encontros repetidamente interditados devido à sua condição 

estrangeira. 

 Movimentando-se, seja pelas estradas que poderiam levá-los a lugares com mais 

esperanças de encontros, seja pelas grandes cidades estrangeiras, que a todo momento 

evidenciam seu descompasso, Vanja e Paco precisam se reinventar enquanto sujeitos e, assim, 

iniciam uma longa “Odisseia” em busca de um lugar em que possam encontrar sua casa, seu 

abrigo, sua segurança, sua nova identidade. Assim como nas narrativas cinematográficas on 

the road, esses personagens têm seus movimentos impulsionados pela crise a qual o 

deslocamento procura, em alguma medida, resolver.  

No cinema nacional, Walter Salles teve bastante êxito com tal categoria ao produzir, 

por exemplo, filmes como Central do Brasil (1998) e Diários de motocicleta (2004), clássicos 

road movies, que foram sucesso de público e crítica no país e até mesmo no exterior. Mais 

recentemente, o diretor participou, ainda, da adaptação internacional para o cinema do 

romance que deu início a essa nova vertente da narrativa de viagem: homônimo do livro 

escrito por Kerouac, o filme On the road – em português, Na estrada, dirigido por Walter 

Salles, foi lançado em 2012. 
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Embora não possa ser considerado um exemplo clássico de road movie, Terra 

estrangeira não deixa de flertar com a ideia de traduzir narrativamente uma experiência de 

viagem, aqui muito mais próxima do fracasso e da errância - física e emocional –, a bem da 

verdade, do que do deslocamento interno rumo ao encontro subjetivo do autoconhecimento e 

da autodescoberta que caracterizam esse estilo narrativo.  

Um dos pontos fortes do filme, porém, parece consistir justamente na intercessão de 

dois fatores aparentemente excludentes entre si: Terra estrangeira consegue conectar uma 

dramática estória pessoal, cheia de humanidade e profundamente comovente a uma questão 

coletiva, remetendo a problemas sociais, remontando, inclusive, às suas origens. É assim que, 

caminhando lado a lado com as emoções proporcionadas pelo forte enredo que possui, o longa 

de Walter Salles e Daniela Thomas retrata contundentemente a crise política e econômica de 

1990, denunciando as “heranças” da colonização e propondo uma reflexão a respeito do 

Brasil ali representado. 

Em relação ao diálogo aqui proposto entre literatura e cinema, vale tecer ainda 

algumas considerações. Desde o seu surgimento, o cinema tem operado em conjunto com a 

literatura, provocando mudanças e estimulando a reinvenção da forma, de modo a estabelecer 

não uma cisão, mas uma complementação entre esses dois modos de produção culturais tão 

importantes em nossa sociedade. 

 Reconhecemos que a contemporaneidade, com suas tecnologias cada vez mais 

avançadas e especialmente com o espaço democrático, interconectado e instantâneo da 

internet, tem possibilitado uma maior troca entre esses meios culturais, cuja interlocução 

imediata entre si e com o público vem modificando não só a forma de fazer literatura, como 

também o mercado editorial e a maneira como as obras impressas são pensadas, distribuídas, 

recebidas e percebidas pelos leitores. 

Constatamos que o crescimento da acessibilidade à internet revolucionou as formas de 

comunicação, a circulação das notícias e das artes, e, consequentemente, mudou nossas 

relações com o mundo, com a memória e, como não poderia deixar de ser, com a própria arte. 

Nesse sentido, verificamos uma consolidação no diálogo entre cinema e literatura e uma 

maior interação com público e crítica, representada, por exemplo, pelos pesquisadores cuja 

publicação e circulação foi facilitada através da criação dos periódicos online. Tudo isso 

devido ao fato de a internet conferir maior facilidade na troca de impressões e discussões a 

respeito das produções culturais: tudo quase que simultaneamente à divulgação das obras.  
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 Diante da constatação dessa interpenetração entre cinema e literatura e do estímulo 

que o meio digital exerce sobre ambos, torna-se inevitável também a discussão a respeito da 

linha tênue existente entre cultura e entretenimento fomentada nessa época em que a marca 

principal das produções é o hibridismo e a grande acessibilidade ao público. 

 Por isso, também, acreditamos ser enriquecedora a proposta de diálogo entre uma 

obra literária contemporânea, há pouco produzida e discutida, cujas impressões ainda não se 

fixaram, e uma premiada produção cinematográfica, que obteve grande sucesso na época de 

seu lançamento e cujo roteiro foi editado e publicado com a contribuição de um intelectual9 da 

área das letras acostumado a circular por diversos gêneros e meios de comunicação, em uma 

pesquisa que abordará o tema da migração e, por consequência, investigará as questões de 

pluralidade identitária, também favorecidas pelo avanço da globalização e intensificadas mais 

recentemente pelo fenômeno do crescimento da internet. 

Nesse sentido, pretendemos analisar o romance Azul-corvo e o longa-metragem Terra 

estrangeira, estabelecendo uma comparação entre o imaginário nacional de dois períodos 

distintos e investigar de que forma se dão as experiências migratórias dos personagens nos 

diferentes contextos e destinos, procurando compreender ainda o hibridismo e a inter-

relacionalidade acarretados pela contemporaneidade, também presente no cerne das nossas 

discussões sobre migração e trânsito. 

Visando atender ao objetivo principal proposto por essa pesquisa, utilizaremos, para 

nortear o nosso debate sobre deslocamento e migração, fontes provenientes de outros campos 

do saber. Assim, sociólogos, antropólogos e filósofos compõem parte significativa do nosso 

recorte bibliográfico: a partir das considerações tecidas por Stuart Hall e Marc Augé acerca da 

contemporaneidade e da globalização, buscamos elucidar as transformações que esta tem 

operado em relação às categorias de tempo e espaço. Auxiliados por autores como Edward 

Said e George Simmel, cujas obras tratam do estrangeiro como categoria, procuramos 

entender de que forma tais mudanças têm exercido influência sobre as identidades dos sujeitos 

em trânsito, que protagonizam as obras a serem investigadas.  

 Em relação à análise dessas obras, nos beneficiaremos do trabalho que tem sido feito 

pela crítica literária atual e por outros pesquisadores que procuram tratar da literatura de 

deslocamento a fim de acrescentar novas considerações e abordagens. Assim, dialogamos 

com críticos renomados como Silviano Santiago, a quem muito interessam as questões 

multiculturais e seus desdobramentos na literatura brasileira; bem como com 

                                                           
9 Millôr Fernandes 
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pesquisadores/professores atualmente empenhados em debater tal tema na academia, entre os 

quais figuram: Eurídice Figueiredo, Karl Erik Schollhammer, Beatriz Resende, Stefania 

Chiarelli, Paloma Vidal, Alexandre Graça Faria, Flávio Carneiro, entre outros. 

 

1. Para além do horizonte: identidades e narrativas migrantes 

                

 Esse capítulo aborda algumas questões sociais consideradas importantes para a 

realização da presente pesquisa. Nessa seção, ganham destaque determinadas transformações 

estruturais implicadas no processo de globalização envolvendo tempo, espaço e identidades 

individuais e coletivas, partindo das considerações tecidas por Stuart Hall em Identidade 

cultural na pós-modernidade (1992), às quais se somarão, mais adiante, colocações de 

Edward Said sobre exílio e nação e as ponderações de Silviano Santiago em relação ao lugar e 

às identidades da américa latina, na tentativa de dar conta dos sujeitos migrantes aqui 

estudados em suas especificidades. 

Também encontra lugar nesse capítulo uma discussão a respeito da formação das 

nações e de suas identidades, bem como o tratamento acerca da fragmentação do sujeito 

contemporâneo e do enfraquecimento das identidades culturais, encaminhando-se reflexões 

em relação à contemporaneidade e elucidando-se as vantagens e os desafios que essa época 

representa para as identidades e para as produções artísticas que nela se pautam e com ela 

dialogam.  

Dessa forma, buscamos contextualizar em termos culturais a produção cada vez mais 

frequente de uma literatura de migração, que já é considerada uma vertente de destaque entre 

as obras contemporâneas no Brasil. Nesse sentido, procuramos, ainda, introduzir a 

problematização das experiências e as crises dos sujeitos em deslocamento que protagonizam 

obras aqui analisadas, além de elucidar quem são esses personagens migrantes e sob que 

perspectivas os estudaremos. 

Na segunda parte, procuramos debater a literatura brasileira contemporânea segundo 

sua tendência desterritorializante, partindo do geral para o específico. Chegando às narrativas 

de Adriana Lisboa, serão abordadas questões biográficas e, em diálogo com a crítica literária 

atual, traços estilísticos da autora. Além disso, o cinema brasileiro será colocado em pauta a 

partir da abordagem da produção cinematográfica em um período político, econômico e 

culturalmente conturbado no Brasil. 
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1.1. Entre migrantes, deslocados, viajantes e exilados: os estranhos estrangeiros10 de Azul-

corvo e Terra estrangeira. 

 

Conforme já mencionado, reconhecemos que as mudanças estruturais que recaem 

sobre a sociedade contemporânea têm provocado uma profunda transformação na nossa forma 

de encarar o mundo e a nós mesmos. Assim como se deu na modernidade a queda da ideia de 

uma identidade una e imutável, construída pela ideologia iluminista, que surgiu por volta do 

século XVIII e vigorou por um longo período de tempo, agora também o mundo passa por um 

momento de questionamento das identidades coletivas e de desvelamento das opressões 

culturais e dos silenciamentos operados nas sociedades desde o início da Era moderna. 

Nesse sentido, consideramos valioso o olhar lançado a esses fenômenos pela 

perspectiva do estrangeiro. Tematizando a questão da migração e outros processos que a 

envolvem, como o deslocamento e os desenraizamentos, tanto o filme Terra estrangeira, de 

Walter Salles e Daniela Thomas, quanto o livro Azul-corvo, de Adriana Lisboa propõem uma 

problematização acerca das crises instauradas em torno das identidades culturais e individuais 

dos sujeitos deslocados que protagonizam essas narrativas. 

 Em ambas as produções, o tema central é a desterritorialização dos personagens, dada 

a partir da ausência da figura materna. Os enredos giram em torno de todas as questões que o 

tema traz a reboque: os conflitos identitários, a questão do espaço físico, a tentativa de 

conciliação entre a cultura de origem e a “nova cultura” a que estão expostos os sujeitos 

migrantes, passando por questões linguísticas e existenciais, além das questões familiares que 

se desvelam e se avolumam, especialmente em relação às figuras materna e paterna, a partir 

desses conflitos. 

 Acreditamos que Terra estrangeira e Azul-corvo cumprem o difícil papel da 

representação da alteridade, ao mesmo tempo que atentam para as transformações subjetivas 

experienciadas nas migrações. As narrativas evidenciam o eterno trânsito de personagens 

complexos que não se encontram senão em um entre-lugar ocupado por sujeitos diaspóricos e 

de culturas sempre híbridas. 

A referida compressão espaço-temporal que, acelerando os processos globais, faz com 

que o mundo pareça menor e o tempo se configure como um eterno “aqui e agora”, no qual 

vemos confundir-se os limites entre passado, presente e futuro, encontra-se no cerne das 

questões abordadas por essa pesquisa. Na medida em que tal fenômeno se acentua, não é 

                                                           
10 Expressão utilizada por Stefania Chiarelli como título de disciplina de mestrado por ela ministrada em 2015 na 

Universidade Federal Fluminense. 
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difícil perceber uma profunda mudança nos processos de fundação e perpetuação da lógica da 

tradição na qual se pautam as identidades culturais desde que delas temos conhecimento.  

 Em Identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall elucida as mudanças 

conceptuais pelas quais têm passado os conceitos de sujeito e de identidade, bem como 

aquelas que dizem respeito às identidades culturais em que se (re)conhece o sujeito pós-

moderno. Ele ilustra de que forma aquilo que se entende como sendo a identidade dos 

indivíduos acompanha as transformações da sociedade e também vai se modificando. 

A queda do sujeito cartesiano, que imperou durante todo o século XVIII, teve início a 

partir dessas mudanças na forma de perceber a sociedade e o próprio indivíduo. Através da 

consciência de que aquela concepção hermética e limitadora de identidade não podia mais dar 

conta de definir indivíduos mais variáveis e complexos, cujo contato com outras partes do 

mundo e, claro, com outras culturas e ideais foi favorecido com o correr da modernidade, uma 

nova ideia de identidade começa a ganhar força.  

Principalmente a partir da segunda metade do século XX, período que Hall (1992) 

chama de modernidade tardia, nota-se que o sujeito passa a refletir as mudanças sociais e 

tecnológicas do período, que, mais do que uma desagregação daquela antiga concepção de 

sujeito, acabaram por provocar o seu deslocamento (HALL, 2011, p. 34). Assim, “o ‘sujeito’ 

do Iluminismo, visto como tendo uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando 

nas identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas do sujeito pós-moderno” 

(HALL, 2011, p. 46). 

 Dessa forma, graças ao alargamento das perspectivas sociais com as quais o sujeito 

passou a ser confrontado, suas potencialidades identitárias também se ampliaram: 

 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está 

se tornando fragmentado; composto não de uma, mas de várias identidades, algumas 

vezes contraditórias ou não resolvidas. Correspondentemente, as identidades, que 

compunham as paisagens sociais ‘lá fora’ e que asseguravam nossa conformidade 

subjetiva com as ‘necessidades’ objetivas da cultura, estão entrando em colapso, 

como resultado de mudanças estruturais e institucionais (HALL 2011, p. 12-13).  

 

Essas mudanças estruturais e institucionais a que Hall se refere estão no cerne das 

sociedades pós-modernas, cujo centro também tem sido constantemente deslocado, revelando 

seu caráter multifacetado e dialógico, agora menos sujeitas às imposições culturais 

provenientes de um determinado centro difusor de poder, que durante muito tempo ditou 

exclusivamente um padrão, limitando as identidades culturais.  

É certo que essas tendências mais gerais se apresentam de maneiras diferentes em cada 

cenário, de acordo com suas especificidades. No Brasil e nos demais países colonizados, por 
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exemplo, há de se levar em consideração as fortes inscrições das relações de poder e 

dependência, tanto econômica quando cultural, dadas no violento e contínuo processo de 

imposições sofridas pelos povos desses países ao longo de sua colonização e até mesmo 

depois dela. No entanto, reconhecemos também que as influências da globalização têm 

contribuído para o debate e para a reflexão em torno de todo esse processo e, assim, têm 

permitido o esboço de um novo caminho cultural e identitário que conjugue todos os 

referenciais outrora impostos, que hoje, inegavelmente, compõem a identidade desses povos, 

e aqueles que foram silenciados e renegados, cuja luta pela legitimidade vem sendo resgatada 

também graças ao poder descentralizador, em maior ou menor escala, exercido na 

contemporaneidade. 

 Especificidades à parte, parece correto afirmar que a mudança de concepção de 

identidade na lógica cartesiana, que já havia se iniciado na modernidade, mesmo que em 

medidas e com manifestações distintas, potencializou-se com o advento da globalização. Com 

a continuidade temporal enfraquecida e com a tendência de diluição de fronteiras, trazida pelo 

encurtamento das distâncias, virtuais ou físicas, podemos destacar como um dos vetores de 

mudança instaurados na sociedade o deslocamento das identidades coletivas, aquelas que 

abrangem as identificações dos indivíduos com as nações e com a cultura. 

É de extrema importância para o desenvolvimento dessa pesquisa levarmos em 

consideração as mudanças estruturais que a globalização exerce sobre o coletivo. Da mesma 

forma que atuam sobre os sujeitos, essas mudanças e as novas combinações de espaço-tempo 

trazidas pela atual conjuntura, transformam o que sempre entendemos por identidades 

culturais, provocando profundas alterações, cujo principal sentido aponta para o 

enfraquecimento das identidades nacionais, conceito que também difere de sentido quando se 

comparam países ricos àqueles (sub)desenvolvidos no processo colonizador e que versará no 

debate das obras literária e cinematográfica, sendo abordado mais detidamente adiante. 

Sabemos que a categoria de identidade nacional possui, em sua essência, uma ideia de 

fixidez, unicidade e impermeabilidade que se mostra incompatível com o mundo 

contemporâneo globalizado. Segundo Benedict Anderson11 (1991), as nações e suas 

respectivas culturas nacionais, antes de entidades políticas seriam, na verdade, “comunidades 

imaginadas” que se baseiam, entre outros aspectos, em mitos fundacionais e tradições 

inventadas, além da imposição da homogeneização de uma língua e de costumes próprios de 

uma parcela da população, que é então tomada como padrão. Dessa forma, é certo que tais 

                                                           
11 Ideias discutidas pelo autor no livro intitulado Comunidades Imaginadas. 
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características eleitas para pautar a identidade de uma nação não deem conta de representar de 

forma democrática todo o povo que a compõe, especialmente no caso de países que sofreram 

processo de colonização, cujas raízes culturais foram amplamente invisibilizadas no contato 

com a cultura e com os costumes dos colonizadores, resultando, ao contrário, em um processo 

de “(trans)formação” cultural opressor.  

Conforme o próprio termo já deixa claro, “comunidades imaginadas” remete a um 

conjunto de crenças, costumes e tradições arquitetadas em algum momento na história de uma 

nação com o objetivo de fundar e reforçar uma identidade de um coletivo, a fim de criar uma 

identidade nacional própria, que a diferencie das outras. Ao passo que distingue sua cultura, 

seu povo e suas crenças dos demais países, a narrativa imaginada das nações e suas tradições 

se revelam, no entanto, falaciosas, uma vez que, sabidamente, nenhum povo ou nação 

edificou-se sobre raízes puras e primordiais que persistam intocadas até os dias atuais. 

O discurso da cultura nacional apresenta um duplo caráter: ao mesmo tempo em que 

cria e procura fortalecer uma história de glórias, ele se vê na iminência de ceder às mudanças 

do presente, das quais não pode escapar. Nisso consiste o paradoxo das identidades nacionais: 

elas se equilibram na corda bamba entre passado e futuro, de forma que seus ritos de retorno 

ao passado evidenciam tanto seu desejo de “purificação”, de sua vontade de livrar-se do outro 

e da ameaça que este representa para a sua identidade (HALL, 2011, p.57), quanto de sua 

aspiração a um lugar de poder e de alta representatividade, que a conduzam e a mantenham no 

posto do universalismo, que servirá de parâmetro para as demais nações: 

 

Os nacionalismos do mundo moderno são expressões ambíguas [de um desejo] por... 

assimilação no universal... e, simultaneamente, por... adesão ao particular, à 

reivindicação das diferenças. Na verdade, trata-se de um universalismo e de um 

particularismo através do universalismo (WALLERSTEIN, 1984, apud HALL, 2011 

p.58). 

 

Podemos notar o conflito travado entre tal postura e a lógica globalizante da 

atualidade, a qual, conforme sabemos, exerce uma influência caleidoscópica sobre as 

identidades, inclusive sobre as nacionais. Stuart Hall mostra como, a partir da modernidade, 

essas identidades nacionais têm se enfraquecido e dado lugar a outras identidades e culturas 

marcadas pelo hibridismo.  

E, se, na modernidade, as mudanças trazidas pelo crescimento da indústria e pelo 

surgimento das tecnologias impactaram na concepção que até então se tinha em relação ao 

tempo, o encurtamento das distâncias, questão presente já na modernidade que, no entanto, 

potencializou-se e ganhou destaque na contemporaneidade devido ao vertiginoso 
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desenvolvimento tecnológico dessa época, proporcionou uma mudança estrutural e definitiva 

na categoria que entendemos por espaço. 

Assim, o espaço, suas novas concepções e formas de organização têm atuado como 

um importante vetor de mudança não só nas ideias de formação cultural e nacional, mas 

também no âmbito subjetivo, refletindo-se talvez de forma mais rápida, impactante e, por isso 

mesmo, incômoda nas identidades dos sujeitos. Nessa conjuntura, podemos entender que, em 

contrapartida aos esforços das nações para preservar sua identidade cultural, vivemos uma 

época em que a ocorrência de migrações parece intensificar-se. 

Acreditamos que o fenômeno cada vez mais intenso da migração ocupa um lugar 

significativo nessa engrenagem contemporânea a partir da qual os sujeitos vêm se tornando 

mais voláteis, plurais e deslocados diante da infinidade de combinações prováveis entre os 

mais diversos costumes e tradições culturais diante dos quais são colocados e que sobre eles 

exercem influência. Isso porque é justamente nos espaços de migração que esses sujeitos são 

diretamente confrontados com uma alteridade que provoca, sobretudo, desajuste frente à 

tensão instaurada no contato com o outro e com a cultura desse outro.  

A migração, as condições e espaços que a envolvem, bem como os efeitos que 

produzem são, conforme já sabemos, temas que tem estado em voga na produção literária e 

artística atual. Estando no cerne dos conflitos experienciados pelos personagens do romance e 

do longa metragem que compõem o corpus dessa pesquisa, a investigação e o debate acerca 

dessas questões irão nortear nosso estudo. 

Parecendo responder à tendência do aumento do deslocamento de sua época, muitos 

escritores contemporâneos integram o contingente de sujeitos migrantes, como é o caso de 

Adriana Lisboa. Tal experiência se reflete, logicamente, em seus processos de escrita. Dado o 

seu papel de crítica, discussão e debate acerca das questões sociais e políticas de seu tempo, 

não é de surpreender que os sujeitos migrantes e os espaços pelos quais transitam sejam os 

grandes temas da literatura produzida em todo o mundo nesse início do século XXI. 

Podemos entender que Vanja e os demais personagens migrantes que compõem a 

narrativa de Azul-corvo, bem como os protagonistas de Terra estrangeira, Paco e Alex, fazem 

parte do cada vez mais extenso grupo de sujeitos em deslocamento, cujas migrações são 

motivadas antes por razões subjetivas que por questões políticas e econômicas, 

caracterizando, assim, um novo tipo de migração, entendida por Stuart Hall (2003) como uma 

“nova diáspora”.  
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A “nova diáspora”, forma como Hall nomeia essa nova tendência de fluxo global de 

pessoas, é associada pelo autor à experiência diaspórica dos povos caribenhos no período que 

se seguiu à segunda grande guerra, a respeito da qual comentaremos mais adiante. Esse novo 

tipo de migração tem se intensificado nas últimas décadas num plano sociocultural a que Hall 

chama pós-colonial e se diferencia em um aspecto importante da experiência diaspórica 

ocorrida nos séculos anteriores. 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a experiência diaspórica primeira é sempre 

coletiva e se dá, em geral, de maneira forçada, seja por causa de guerras ou por fatores 

políticos e sociais. Além disso, conforme o próprio Stuart Hall enfatiza, os povos que viveram 

a diáspora colonial tenderam a manter-se em grupos fechados com o objetivo de preservar 

suas raízes.  

Dessa maneira, a principal diferença entre essas duas experienciações diaspóricas 

consiste na relação que esses sujeitos deslocados estabelecem com suas origens. No caso das 

migrações que caracterizam a nova diáspora, os sujeitos parecem antes em trânsito do que 

deslocados, já que, não imbuídos do instinto de preservação de suas raízes, acabam por 

aumentar a sua porosidade, favorecendo e ampliando, assim, o diálogo com as alteridades 

distintas que com eles convivem em seus espaços de migração.  

Esse processo, no entanto, não se revela menos problemático ou complexo que o 

outro. A partir desse diálogo entre alteridades e identidades, o sujeito em trânsito passa por 

uma involuntária e dolorosa (re)construção identitária tanto no âmbito subjetivo como 

coletivo, que irá se estender, inclusive, para o âmbito pessoal e familiar, como veremos 

acontecer tanto em Azul-corvo, como em Terra estrangeira, através da configuração de novas 

relações afetivas e de famílias provisórias, muitas vezes compostas por outros migrantes. 

De acordo com os apontamentos feitos por Stuart Hall em seu livro Da diáspora 

(2003), pós-colonial é um termo “universalizante” que assim pode ser compreendido na 

medida em que “se refere ao processo geral de descolonização, que, tal como a própria 

colonização, marcou com igual intensidade as sociedades colonizadoras e as colonizadas (de 

formas distintas, é claro)” (HALL, 2003, p.108). Ainda segundo o autor, tal termo não se 

restringe a delimitar uma determinada sociedade ou época, mas propõe uma releitura da 

colonização “como parte de um processo global essencialmente transnacional e transcultural – 

e produz uma reescrita descentrada, diaspórica ou ‘global’ das grandes narrativas imperiais do 

passado, centradas na nação” (HALL, 2003, p.109).  
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A partir dessa nova configuração de entendimento e fundação das nações, ganha lugar 

uma ideia de construção cultural, social e identitária pautada na interconexão e na 

descontinuidade, em que o outro aparece como uma “exterioridade construtiva” do eu; mais 

especificamente falando, assinala a inter-relação cultural estabelecida entre o colonizador e o 

colonizado. Essa concepção, até então renegada pela lógica iluminista, reconhece “as duplas 

inscrições do encontro colonizador, o caráter dialógico de sua alteridade, o caráter específico 

de sua diferença, a centralidade das questões narrativas e o imaginário da luta política” 

(HALL, 2003, p.115). 

Podemos entender, portanto, que o pós-colonial descrito por Hall opera não com a 

fratura, mas com interseção entre polos distintos das formações sociais, culturais e nacionais, 

especialmente dos países colonizados ou de alguma forma dominados por outras nações 

durante os últimos séculos. E, conforme veremos manifestados nas estórias contadas pelos 

protagonistas de Azul-corvo e de Terra estrangeira, até mesmo em tal conjuntura, podemos 

identificar resquícios sobreviventes de uma “hegemonia colonial indireta”, já que, conforme 

assinala Hall, esses conflitos passam “a ser vividos e ‘re-trabalhados’ nas várias crises 

‘internas’ dos Estados e sociedades pós-coloniais.” (HALL, 2003, p.110), perdurando a partir 

do que o sociólogo chama de seus “efeitos secundários”, palimpsestos neocoloniais nos quais 

se reinscrevem continuamente os conflitos socioculturais encabeçados pelo colonialismo. 

Consideramos importante tal perspectiva pós-colonialista uma vez que as narrativas 

aqui analisadas trabalham em alguma medida com essas heranças colonialistas – no caso de 

Terra estrangeira - e imperialistas – no caso de Azul-corvo. Assim, além dos já conhecidos 

conflitos que cercam a figura do estrangeiro desde os séculos passados, questões relacionadas 

aos conflitos socioculturais referentes a esse contexto pós-colonial, tão presentes nas 

trajetórias dos personagens dessas narrativas, também serão abordados com a devida atenção 

ao longo dessa dissertação. 

Veremos que os personagens das narrativas evidenciam o lugar “entre” ocupado pelo 

estrangeiro em seu trânsito. Obrigados a negociar sua identidade cultural e suas referências 

identitárias próprias com aquelas encontradas nesse novo espaço, esses estrangeiros acabam 

por desestabilizar, no plano concreto, a ideia de nação e, no plano subjetivo, sua identidade e 

seu pertencimento. O sujeito migrante do qual falamos opera, portanto, o que Hall chama de 

“tradução cultural”, dissolvendo as fronteiras físicas e culturais e apontando para uma 

interpenetração desses elementos a nível global, o que, em momento algum consiste num 

processo fácil, prazeroso e muito menos definitivo. 
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Além de se caracterizem pelas marcas pós-coloniais que carregam, especialmente se 

levarmos em conta o modo como esses indivíduos se relacionam com o outro lado de sua 

herança cultural, tão distinta e ao mesmo tempo tão próxima das histórias de seus países, esse 

grupo de sujeitos migrantes que está no cerne de nossas investigações também se destaca, 

como já mencionado anteriormente, por ter seus trânsitos motivados por fatores subjetivos. 

Nessa medida, podemos associar esses sujeitos migrantes, em alguns aspectos, à figura do 

viajante contemporâneo, descrito por Marc Augé. 

No livro Não Lugares (2012), Augé, trabalha com a ideia da “supermodernidade”, 

terminologia por ele utilizada para caracterizar o momento em que vivemos atualmente, com 

a proliferação e crescimento dos grandes centros urbanos e com a intensificação (e 

aceleração) do trânsito de indivíduos. De acordo com o antropólogo, é por meio de sua 

circulação cotidiana que esses indivíduos se tornam produtores, não de forma ativa, mas como 

consequência dos apagamentos que lhe são impostos, dos chamados “não lugares”, na medida 

em que reduzem os espaços por onde transitam a meros lugares de passagem: lugares esses 

não praticados, com os quais não travam relações e, dessa forma, não se inscrevem social, 

cultural e politicamente. 

 Para o autor, “a supermodernidade (que procede simultaneamente das três figuras do 

excesso que são a superabundância factual, a superabundância espacial e a individualização 

das referências) encontra naturalmente sua expressão completa nos não lugares” (AUGÉ, 

2010, p.101), diferenciando-se, assim, da modernidade baudelairiana. Ainda de acordo com 

Augé, se a modernidade contempla a imbricação do moderno e do novo, nos “não lugares” da 

supermodernidade há sempre uma referência identitária e cultural, que, no entanto, não faz 

mais do que autorizar “a coexistência de individualidades distintas, semelhantes e indiferentes 

umas às outras.” (Idem), de forma a produzir o apagamento dos referenciais não hegemônicos, 

revelando, assim, a faceta mais ambígua da contemporaneidade. 

É nesse sentido que podemos apontar semelhanças entre esses indivíduos e os sujeitos 

migrantes das narrativas aqui analisadas. Deslocados espacial e subjetivamente, dado seu 

trânsito físico e sociocultural, esses personagens se encontram imersos em um espaço que não 

lhes pertence e com o qual sua relação sempre será descontínua, em alguma medida solitária, 

e, mesmo nos casos mais positivos, irá se revelar minimamente incompleta e paradoxal. 

Dessa forma, ressaltamos a relevância do entendimento e do debate acerca desse 

espaço de migração para que melhor possamos compreender as experiências dos sujeitos 

deslocados que protagonizam essas narrativas em seu conturbado trânsito por cidades 
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contemporâneas carregadas de história e também de estórias individuais. Assim, veremos que 

mais do que esvaziado de práticas e sentidos, esses espaços de migração se mostram cada vez 

mais plurais de práticas distintas: algumas vezes excludentes entre si, assim como, veremos 

mais adiante, será o motivo da deriva experienciada por Alex e Paco em Terra estrangeira; e, 

em outras ocasiões, capazes de dialogar e, por meio de trocas positivas, passíveis de 

construírem-se umas às outras na lógica da negociação, conforme constataremos ocorrer com 

Vanja em Azul-corvo. 

É, portanto, entre essas figuras brevemente elucidadas que se inserem os sujeitos em 

deslocamento aqui estudados. Ao mesmo tempo em que esses personagens compõem o grupo 

de indivíduos migrantes pós-coloniais, definidos por Hall, também flertam, por outro lado, 

com a figura do viajante contemporâneo, protagonista das experiências de solidão e 

esvaziamento que têm sido empreendidas na circulação pelas grandes metrópoles mundiais.  

A evocação dessas duas figuras – o viajante contemporâneo, elucidado por Augé e o 

sujeito da nova diáspora pós colonial de que fala Hall – parece responder à ambígua situação 

em que se encontram não só os protagonistas das narrativas aqui estudadas, mas os sujeitos 

deslocados que, de um modo geral, têm sido tema das narrativas hoje produzidas no Brasil.  

Ao final do século XX, ganha espaço nas narrativas brasileiras ficcionais de viagem a 

ambígua imagem do viajante contemporâneo, dividido entre a solidão, a incomunicabilidade e 

o desajuste experienciados numa nova espécie de exílio e as possibilidades de aprendizado, 

emancipação, reencontro e redescoberta - de si e de sua própria nação - potencialmente 

contidas na ideia de transitoriedade, semelhante àquela aproveitada pelos já mencionados 

road movies. 

É certo que se o tema viagem carrega consigo a ideia de deslocamento, mesmo que de 

maneira indireta ou inconsciente, engendra, em se tratando de um trânsito transfronteiriço, a 

questão nacional. Com as imagens dos sujeitos deslocados que figuram na literatura 

contemporânea não é diferente. De cunho introspectivo, a relatar a precariedade e a 

clandestinidade do estrangeiro; de caráter ao mesmo tempo subjetivo e realista, procurando 

descrever as paisagens rasuradas de encontros e desencontros em que consistem seus espaços 

de migração; por meio de impressões tanto afetivas quanto concretas. Seja na evocação de 

uma história coletiva da nação que se pretende superar – como é o caso da ditadura militar, 

constantemente revisitada por Vanja ao longo de sua narrativa – ou na constatação de uma 

realidade desalentadora e insuportável da qual se tenta fugir – como a situação retratada em 

Terra estrangeira, as narrativas de viagem produzidas na contemporaneidade parecem 
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reinscrever o tema da identidade nacional a partir da exposição dos conflitos gerados na 

tensão entre o local e o global, entre o nacionalismo e o estrangeirismo, entre a identidade e a 

alteridade explicitados na experiência de deslocamento dos sujeitos migrantes – e brasileiros - 

que as protagonizam. 

Nesse contexto, conjugando questões subjetivas e coletivas – especialmente aquelas 

relacionadas às heranças coloniais e neocoloniais estabelecidas entre seus países de origem e 

de destino, os personagens do romance de Adriana Lisboa e do longa-metragem dirigido por 

Walter Salles parecem habitar algum lugar entre os emigrados e os exilados de que fala 

Edward Said em Reflexões sobre o exílio (2003). Nesse ensaio, o intelectual palestino elucida 

toda a dor e contradição envolvidas na experiência dos exilados e das demais figuras 

deslocadas de suas origens – refugiados, emigrados e expatriados, bem como reflete a respeito 

do motivo pelo qual tais vivências tanto têm inspirado a literatura em todo o mundo. 

Conforme veremos mais detidamente ao longo dessa dissertação, esses sujeitos em 

trânsito se encontram em uma situação ambígua, caracterizada, por um lado, pela 

possibilidade de escolha (de sair de seu próprio país) e, por outro, pela experienciação do 

exílio, dada em maior ou menor grau entre os personagens de Terra estrangeira e Azul-corvo 

sem, no entanto, carregar o peso do banimento. 

Veremos que, mais do que indivíduos em circulação pelas grandes cidades 

globalizadas – em busca de oportunidades de emprego, por questões estudantis ou 

simplesmente por lazer, os sujeitos migrantes que protagonizam as narrativas aqui analisadas 

estão, na verdade, em busca de uma origem mítica para presentificar a ausência de algo 

imprescindível para ambos: suas referências afetivas e identitárias potencialmente contidas 

nas figuras do pai, a quem Vanja procura e nas origens da mãe, a quem Paco acaba de perder. 

Constitui-se, assim, uma metáfora em torno da morte da figura materna, que, nesse sentido, 

pode ser lida como um parto, impelindo os indivíduos aos seus trânsitos e os expondo às 

crises e angústias deles provenientes. 

Embora tenha sua morte deflagrada logo no início em ambas as narrativas, a figura 

materna revela-se como um dos pilares que as sustentam. E é por meio de sua ambivalente 

inscrição social que verificamos a inserção de uma projeção de bastardia sobre as trajetórias 

dos protagonistas de Azul-corvo e Terra estrangeira.  

Em nossa sociedade patriarcal, a figura materna é uma das mais complexas facetas 

assumidas pelas mulheres, sendo, ainda hoje, encarregada da responsabilidade da instrução e 

da educação dos filhos. Em ambas as narrativas, a figura feminina, tão preterida e subjugada 
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socialmente, é colocada em uma situação antitética, se a encararmos como fonte única de 

referência e afetividade que, abruptamente, se rompe para filhos sem pai, como é o caso de 

Vanja e Paco. 

Em sua pesquisa atual12, Maria Fernanda Garbero analisa a relação entre a 

“personagem mãe” e sua presença na elaboração dos sujeitos bastardos em narrativas 

marginais contemporâneas. Reconhecida a importância dessas mães para as obras aqui 

analisadas e, aproveitando a abordagem de Fernanda Garbero, investigamos também a 

representatividade assumida por Suzana e Manuela nos trânsitos de Vanja e Paco. 

 Recortada pelo trágico papel assumido por essas mulheres e pela perspectiva marginal 

tanto dessas mães, como desses filhos, a construção desses personagens, para além das 

ponderações sobre identidade e alteridade, nos conduz a uma reflexão acerca dos papeis 

sociais e dos conflitos que se estabelecem em torno dessas figuras familiares, discutidas mais 

adiante, a partir das especificidades de cada uma das narrativas. 

Assim, estamos diante de duas estórias de migração que, embora se delineiem a partir 

de um ponto em comum e de uma busca semelhante, constituem trajetórias migratórias 

bastante diferentes entre si. Por isso, é importante destacar as diferenças entre esses sujeitos e 

entre as condições de seus deslocamentos, já que essas serão determinantes para o desenrolar 

das duas narrativas.  

Vanja é uma adolescente de apenas treze anos, sua migração se dá, nos anos 2000, de 

um Brasil economicamente estável para um estado norte-americano acostumado a receber 

inúmeros imigrantes ilegais à procura de oportunidades de emprego e melhoria de vida. 

Nascida nos Estados Unidos, filha de imigrantes legalizados e, portanto, legítima cidadã 

americana, Vanja é recebida em solo estrangeiro por Fernando, homem que, legalmente, é seu 

pai; e, pouco depois de chegar ao país, já frequenta normalmente a escola.  

Não obstante as dificuldades que enfrenta em relação à convivência com uma nova 

cultura e com um espaço geográfica e climaticamente tão distinto, verificamos que o diálogo 

de Vanja é facilitado por questões como o domínio da língua, sua idade, típica de 

transformações, e, principalmente, pelo fato de ser legalmente uma cidadã americana, embora 

nem ela própria se considerasse como tal.  

Esse último fator é o que diferencia, na própria narrativa, a situação de Vanja da de 

Carlos, por exemplo, o menino salvadorenho, cuja identidade em negociação estará sempre 

atravessada pelo fantasma da clandestinidade e por todas as interdições que essa traz a 

                                                           
12 Do útero ao subsolo: maternidade e bastardia nas representações míticas e composições identitárias dos jogos 

de rasura. 
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reboque. Maria Isabel Edom Pires13 pontua que esse imigrante, cuja afirmação da identidade 

passa pela necessidade de validar sua presença por meio de papeles, figura mais marginal e 

mais vulnerável na medida em que a afirmação de sua nova identidade só pode acontecer pela 

via da negação de sua identidade primeira. 

Além disso, outro elemento que marca fortemente a interdição de Carlos, é a barreira 

linguística. O spanglish falado pelo menino, e por grande parte dos imigrantes hispano-

americanos que buscam o american dream, assinala mais ainda a sua condição estrangeira, 

aumentando sua distância em relação ao desejado pertencimento, especialmente em um país 

como os Estados Unidos, que recebe tantos imigrantes ilegais e onde é comum a 

estereotipação e a segregação desses sujeitos.  

Para a pesquisadora, a família de Carlos e os conflitos vividos pelo menino, que 

ganham bastante destaque na narrativa, juntamente com a recuperação da memória coletiva da 

ditadura militar, são as duas vias pelas quais se inscreve a questão da clandestinidade no 

romance de Adriana Lisboa (PIRES, 2014, p.396), ficando, dessa forma, os conflitos de Vanja 

mais associados a questões subjetivas, típicas da literatura do Eu. 

Já em Terra estrangeira, a ideia da clandestinidade é fortemente marcada na 

elaboração dos dois grandes protagonistas, Paco e Alex, além do incisivo destaque que 

ganham as questões sociais que contextualizam a existência e o trânsito desses personagens. 

Às interdições impostas pela circulação ilegal de Paco em território português, soma-se o seu 

envolvimento com contrabando e, é claro, o lugar ocupado por seu país de origem no início 

dos anos 1990, época em que se dá sua história de migração. Proveniente de um país 

econômica e politicamente falido, sua origem brasileira não facilita em nada o trânsito por 

terras estrangeiras. Assim, a falta de esperanças e a aporia encarnadas no personagem Paco 

irão se converter, ao fim da narrativa, na constatação do fracasso absoluto, culminando em 

uma fuga desesperada e também clandestina pelas estradas que o levariam à saudosa Espanha 

de sua mãe.  

No decorrer desses trânsitos tão semelhantes e ao mesmo tempo tão distintos entre si, 

vemos se inscrever em ambas as narrativas, a partir das crises identitárias deflagradas pelos 

protagonistas, a problemática cultural que cerca os países envolvidos nas estórias contadas. É 

dessa maneira que Azul-corvo e Terra estrangeira dialogam como os conceitos de identidade, 

diferença e pertencimento engendrados nos processos coloniais e imperialistas que marcaram 

a história da construção da América Latina. 

                                                           
13 No artigo “Em viagem: sobre outras paisagens e movimentos no romance contemporâneo”, publicado na 

revista ELBC. 
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Vanja, Carlos, Alex e Paco irão refletir a problemática relação dos sujeitos 

globalizados cuja formação identitária e cultural se travou numa relação sincrética, de 

tradução cultural, mediada e fortemente determinada pelas relações de poder sustentadas pelo 

colonialismo, no caso de Portugal, e pelo imperialismo, no caso dos Estados Unidos. 

Conforme Stuart Hall14 já havia alertado, essas relações históricas imperiais são 

constantemente retrabalhadas nos momentos de independência e pós-colonial, representando 

mais uma etapa de luta cultural, de revisão e de reapropriação a ser travada pelos países 

dominados sem, contudo, corresponder a um retorno completo à sua origem absoluta. (HALL, 

2008, p.34). 

Podemos entender que essas questões se reinscrevem a todo momento no cenário 

globalizado das grandes cidades por onde circulam sujeitos em trânsito. Assim, na busca por 

um lugar no mundo depois da morte de suas mães, compreendendo algo de viajantes, 

deslocados e exilados, esses sujeitos migrantes que protagonizam as narrativas aqui analisadas 

encarnam crises e conflitos provenientes da erosão que atualmente atinge a antiga concepção 

de soberania da nação e têm de lidar com os paradoxais sentimentos de (não) pertencimento e 

de (des)identificação que pairam ao redor da figura do estrangeiro. 

 

 

1.2. Uma literatura além-mar: terras estrangeiras, lugares entre parênteses 

 

Ao falar sobre essa nova tendência da literatura, Homi Bhabha pontua que esta pode 

ser entendida como “o estudo do modo pelo qual as culturas se reconhecem através de suas 

projeções de alteridade, isto é, pelo encontro com o outro o qual pouco conhecemos” 

(BHABHA, 2007, apud GOULART, Sandra Regina, 2013, p.68). Assim, a “transmissão de 

tradições nacionais” e o reforço das identidades culturais baseadas em uma ideia fechada de 

nação, que já foram prioridades na literatura, agora dão lugar a narrativas “transnacionais de 

migrantes, colonizados ou refugiados políticos” (Idem), revelando a condição fronteiriça e 

descentrada do sujeito contemporâneo. 

No Brasil, temos observado a explosão de produções literárias cujo tema envolve 

viagens ao exterior, migração e deslocamento. Eurídice Figueiredo15 (2010), chama a atenção 

                                                           
14 Considerações feitas no subcapítulo “Pensando a diáspora. Reflexões da terra no exterior” em Da diáspora: 

identidades e mediações culturais (2003). 
15 Artigo intitulado “Desterritorialização na narrativa brasileira do século XXI”, de Eurídice Figueiredo para o 

livro Representações da etnicidade: perspectivas interamericanas de literatura e cultura (2010). 
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para o fato de que a América Latina, tanto quanto o oriente, sempre esteve determinada pelo 

olhar europeu, que se encarregou durante o período de colonização -  e até mesmo depois 

deste – de representá-la.  

Assim incidiu sobre o Brasil e seu imaginário nacional, cujos escritores, como afirma 

Flora Sussekind (1990), acostumaram-se a ver seu país projetado sob a perspectiva do outro, 

um olhar taxativo, de fora para dentro. Dessa forma, à postura do autor que percorre e 

descreve o território brasileiro, desde o romantismo até o século XX, parecia corresponder um 

desejo de fundar uma identidade própria, a chamada brasilidade (SUSSEKIND, 1990, p.21). 

Para Eurídice Figueiredo, essa busca por uma “autenticidade brasileira” teria se 

concretizado em nossa literatura, principalmente ao longo do século XX, a partir da afirmação 

do nacionalismo/regionalismo em oposição ao cosmopolitismo/universalismo, no entanto, ela 

cita autores como Guimarães Rosa e Murilo Mendes, que, mesmo cosmopolitas, inspiraram 

suas obras nas regiões de seu país, problematizando a dicotomia entre local e global, de forma 

a comprovar “que o regional coexiste com o universal, dispensando (ou questionando) o 

nacional” (FIGUEIREDO, 2010, p.253). 

 É seguindo esse caminho que, nesse início de século, a literatura brasileira tem se 

produzido obras desterritorializantes: voltadas para outras partes do mundo e menos 

preocupadas em delimitar uma identidade, seja subjetiva ou nacional, do que em explorar as 

possibilidades e as crises dos sujeitos em trânsito. Observando os autores brasileiros 

contemporâneos que produzem narrativas ficcionais de viagem, constatamos que grande parte 

deles possuiu algum tipo de experiência migratória, nos permitindo associar essa escrita que 

prioriza um certo universalismo em detrimento de uma preocupação nacionalista às vivências 

dos próprios escritores que, de acordo com Eurídice Figueiredo, 

 

[...] percorrem territórios estrangeiros e os inscrevem no corpo espaço textual, 

provocando uma inovação ao mesmo tempo formal e temática, tendo em vista a 

força do apelo nacional(ista) na literatura brasileira (FIGUEIREDO, 2010, p.253). 

 

Além da própria Adriana Lisboa, podemos citar Bernardo Carvalho, Chico Buarque, 

Paloma Vidal, Carola Saavedra, Daniel Galera, entre outros autores cujas narrativas de 

deslocamento possivelmente refletem, de alguma maneira, seus próprios deslocamentos. O 

projeto Amores Expressos, do qual, além de Adriana Lisboa, alguns dos escritores acima 

citados fizeram parte, pode ser tomado como um exemplo da rentabilidade dessa temática 

para a literatura brasileira contemporânea. Lançada em 2007 pela Companhia das Letras, uma 

das maiores e mais importantes editoras do Brasil, a iniciativa tinha como proposta levar 
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dezessete autores brasileiros a dezessete diferentes cidades do mundo para que escrevessem 

estórias de amor ambientadas nesses espaços.  

Os dez romances resultantes do programa comprovam também o interesse que a 

condição do estrangeiro desperta na atualidade. Embora o projeto tenha recebido muitas 

críticas e nem todas as obras tenham atendido às expectativas da editora, adiando a publicação 

de alguns dos romances, como ocorreu a própria Adriana Lisboa, a proposta contou com a 

produção de romances bem sucedidos e de grande repercussão, como é o caso de O filho da 

mãe (2009), escrito por Bernardo Carvalho em sua visita a São Petersburgo.  

De acordo com Eurídice Figueiredo, a tendência da produção dessa literatura de 

trânsito no Brasil pode se justificar pela “mudança de paradigma tanto da literatura brasileira, 

quanto da posição ocupada pelo Brasil e pelos brasileiros no seu estar no mundo” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 254), país de imigrantes, que passou a produzir emigrantes, 

motivados a deixar o país por fatores políticos e econômicos, especialmente a partir dos anos 

1980 (idem). 

A mudança em relação aos movimentos migratórios, aliás, não é o único resultado da 

forte crise que se abateu sobre o Brasil no final dos anos 1980 a nos interessar. Nesse mesmo 

contexto, a quebra da Empresa Brasileira de Filmes, a Embrafilme, juntamente com a 

extinção de diversos outros órgãos de incentivo à cultura16, representou uma grande e 

lamentável perda para o cenário cultural brasileiro.  

A Embrafilme, empresa de economia mista com capital majoritariamente estatal, foi 

criada em 1969 durante o regime militar com o objetivo de incentivar, difundir nacional e 

internacionalmente e, especialmente, de controlar as produções cinematográficas da época. 

Reconhecendo o cinema, como qualquer outro meio cultural / artístico, como uma potencial 

fonte de disseminação de conhecimento e ideologias, o regime militar buscava, através de 

práticas de incentivos financeiros, atender ao seu projeto nacionalista, bem como ampliar o 

controle exercido sobre tal atividade no Brasil. 

Apesar do jugo ditatorial militar, a Embrafilme foi, à época, a maior financiadora do 

cinema brasileiro, e desempenhou, naquele momento, um importante papel no cenário 

cultural, alavancando a produção cinematográfica no país, especialmente a partir de 1973, 

com a gestão de Roberto Farias17. Além disso, a Empresa Brasileira de Filmes era também 

responsável pela disseminação dos filmes nacionais no exterior e por sua distribuição em 
                                                           
16 Além da Embrafilme, a Fundação Nacional das Artes (FUNARTE), a Fundação do Cinema Brasileiro (FCB), 

e o Conselho de Cinema (COCINE) também foram vítimas da crise dos anos 1990 e da postura neoliberal 

adotada após a abertura política no Brasil. 
17 Também cineasta, ligado ao projeto Cinema Novo, esteve à frente da Embrafilme entre os no 1974 e 1979. 
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território nacional através da “garantia de exibição”18; nessa época estima-se que o público do 

cinema brasileiro teria dobrado de 30 para 60 milhões de espectadores, chegando a atingir 

30% de seu próprio mercado em 197819. 

No entanto, a intensificação da crise econômica que atingia o país no início dos anos 

1990 provocou uma drástica mudança de perspectiva em relação à então vigente política 

econômica brasileira. Nesse momento, proliferam-se os discursos a favor de uma ideologia 

neoliberal, caminhando em um sentido contrário às práticas de intervenção do Estado em 

diversos setores da sociedade, inclusive no meio cultural. Tendo os incentivos suspensos pelo 

então presidente eleito, Fernando Collor de Mello, endividada e tendo de concorrer com as 

produções cinematográficas estrangeiras, a quebra da Embrafilme se concretiza, provocando 

uma queda vertiginosa no número e na qualidade das produções nacionais. 

Assim, podemos constatar a coincidência entre a atmosfera pós-utópica que se instaura 

sobre a produção cultural nesse período e a crise que se abate sobre o cinema nacional. Com a 

crise, até mesmo o otimismo em relação ao cinema nacional, encabeçado pelas ideias de 

Glauber Rocha, acaba perdendo força. Após o impeachment de Collor, no entanto, com a 

retomada dos investimentos e incentivos do novo governo, o cinema nacional ganha 

novamente fôlego a partir de 1992. Aumentando sua produção e o número de expectadores, 

tendo atingido seu ápice entre 1995 e 2001, esse período ficou conhecido como a “Retomada 

do Cinema Brasileiro”, no qual se insere o lançamento de Terra estrangeira.  

Analisando as temáticas dos filmes lançados nesse período, para além dos incentivos 

financeiros, Luiz Zanin Oricchio20, aponta como fator de grande contribuição para o sucesso 

de público conquistado na retomada, o interesse pelas histórias nacionais e pela redescoberta 

de temáticas brasileiras. Assim, acreditamos que a inscrição de tais temáticas nas produções 

cinematográficas possa ser, talvez, explicada por um desejo de superação dos traumas 

políticos e socioeconômicos acumulados pelo país até aquele momento. 

No caso de Terra estrangeira, que embora tenha sido lançado em 1996, tem sua 

produção datada no início de 1990 (período anterior à retomada), o que vemos não é bem uma 

tentativa de superação dessas questões, antes uma constatação do mau momento brasileiro. 

Aqui, a inscrição da temática do nacional se dá, justamente, por meio da retração das crises e 

da descrença dos tempos pós-utópicos, sendo sua problematização levada até suas raízes 

coloniais, conforme veremos se evidenciar nos trânsitos precários dos protagonistas por 

                                                           
18 Obrigatoriedade instituída por cota de tela para produto nacional. 
19 De acordo com o historiador americano Randal Johnson. 
20 Cinema de novo (2003) 
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Portugal. Assim, constatamos que o longa produzido por Walter Salles em 1990, mesmo de 

tom pessimista e enquanto reflexo do mau momento pelo qual passava o país, figura entre as 

narrativas que abrem caminho para a recuperação das produções cinematográficas perdidas. 

Resgatando os acontecimentos do final do século XX, percebemos que é diante da 

crise que se instaura no Brasil nesse conturbado período que assistimos não só a um 

movimento emigratório nunca antes visto no país, conforme aponta o próprio Walter Salles, 

como também ao total desmoronamento de todas as ilusões e esperanças até então nele 

depositadas. Parecendo acompanhar a atmosfera pós-utópica21 que se instaurava sobre a 

sociedade brasileira, a produção artística também passou a apostar na desesperança, 

teoricamente abandonando o território brasileiro e o apelo nacionalista e partindo para terras 

estrangeiras.  

Esse parece ser o caso de Terra estrangeira, filme cujo enredo reflete o sentimento de 

desalento e exasperação que paira sobre a população brasileira no final do século XX, 

correspondendo à postura adotada à época por parte significante dos produtores culturais, 

escritores e intelectuais no Brasil. A obra parece conjugar as problemáticas fragmentação do 

sujeito contemporâneo e hibridização da cultura, bem como a posição do brasileiro diante da 

crise econômica e política daquele momento, que, pela primeira vez, modificou a lógica 

migratória do país. 

Na apresentação do roteiro de Terra estrangeira, publicado em 1996, a equipe 

produtora do filme conta como surgiu sua ideia: partindo da imagem de “um casal à deriva, 

encalhado numa praia deserta”, percebeu-se que aquele era um emblema do novo exílio 

brasileiro, o econômico:  

Pouco a pouco percebemos que essa imagem era um emblema do exílio. Não mais o 

exílio político dos anos da ditadura, mas um novo, econômico, que vem 

transformando o Brasil dos anos noventa num país de emigração, pela primeira vez 

em quinhentos anos. Aqui surge a imagem da terra estrangeira como uma solução 

também idealizada, para a ausência de perspectiva, de auto-imagem, de identidade 

(THOMAS, 1996, p.5).  

 

 

A história de migração de Paco reflete ainda, a partir dessa crise econômica e de 

identidade, o impulso de se abandonar os projetos coletivos e partir em direção a um encontro 

                                                           
21 O termo pós-utópico foi pela primeira usado em referência à produção cultural no Brasil por Haroldo de 

Campos em meados de 1980 para se referir à época que se sucedeu ao modernismo. Com tal termo, o autor 

pretende definir “o sentimento geral de uma época marcada pela descrença no projeto estético e ideológico 

proposto pelo modernismo” (CARNEIRO, 2005, p.13). Como bem pontua Flávio Carneiro no artigo “Das 

vanguardas ao pós-utópico: ficção brasileira no século XX”, o termo é bastante rentável na função de marcar a 

gritante diferença entre o imaginário presente na produção artística da primeira metade do século, no qual 

predominada o princípio combativo da esperança do projeto modernista, e àquela a que temos assistido 

especialmente a partir dos anos 1980, período pós-ditadura.  
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consigo mesmo:  em busca de uma nova vida possível nos tempos pós-utópicos, nos quais o 

que parece restar é somente um retorno ao passado por meio de um olhar crítico, visando 

antes o rompimento de projetos estéticos e ideológicos que a construção de novos.  

No artigo intitulado “Das vanguardas ao pós-utópico: ficção brasileira no século XX”, 

Flávio Carneiro (2005) sugere que a melhor definição para a diferença entre os imaginários 

das duas épocas seja o deslocamento: de posturas ideológicas e dos próprios projetos 

particulares de forma que, segundo ele, abandonou-se o posto de “missionário” e, 

preocupando-se menos com as rupturas e transformações radicais, passou-se a priorizar a 

sobrevivência ao próprio presente (CARNEIRO, 2005, p.19). 

É a essa postura que parece corresponder Paco, personagem do filme de Walter Salles 

que, tendo assistido à morte de todas as suas esperanças e utopias em solo brasileiro: sem 

mãe, sem rumo, sem dinheiro, decide partir em busca de algo que nada tem de concreto, de 

coletivo ou de patriótico: Paco procura um sonho, um alento, uma possibilidade de vida, não à 

toa, em outro país, em uma terra estrangeira, onde talvez possa encontrar uma maneira de 

(sobre)viver ao seu presente. 

Em Reflexões sobre o exílio, depois de chamar a atenção para toda a angústia e 

desconforto contidos na ideia de exílio, Edward Said afirma que “às vezes, o exílio é melhor 

do que ficar para trás ou não sair: mas somente às vezes” (SAID, 2003, p.51). Pensando na 

trajetória de Paco, podemos associar a condição em que ele se coloca a uma espécie de 

autoexílio, de forma que, diante da incapacidade de continuar a lidar com o seu presente e 

com a realidade em seu país, ele escolha migrar.  

Embora Paco escolha sair e deixar sua terra natal, ele o faz impelido por um 

movimento de retorno ao lugar mítico de suas origens, na tentativa de encontrar-se, de 

resgatar algo que se perdeu: uma utopia, que, conforme veremos, persistirá como nada além 

de uma utopia, já que a Portugal imaginada, conforme irá se revelar na narrativa, não 

corresponde a uma origem à qual se possa retornar para resgate de qualquer sentido. Além 

disso, é a partir da condição de estrangeiro assumida em sua migração que ele vivenciará 

todas as dores e perigos de estar em outra terra, a qual não se mostrará mais acolhedora ou 

bem definida que o Brasil. Desamparado pela lei e pelo coletivo, com o qual não é capaz de se 

identificar, a não ser com os outros estrangeiros, é com a também brasileira e imigrante Alex 

que Paco encontra alguma conexão: ambos deslocados, ambos marginalizados, explorados, 

violentados.  
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Partindo do debate a respeito das questões sociais que motivaram a produção do filme 

e que nele aparecem como ponto de partida da história de desesperança e deriva a ser contada, 

procuramos, de certa forma, reconstruir um caminho traçado pelas produções artísticas no 

brasil a partir desse momento pós-utópico. Assim, buscamos entender de que forma vem se 

construindo o conflito entre local e global, entre nacionalismo e estrangeirismo no imaginário 

brasileiro, de que maneira esses fatores ajudaram a alterar, conforme afirma Eurídice 

Figueiredo, a posição dos brasileiros no mundo, operando mudanças tão profundas na lógica 

da produção de literatura no século XXI, que vem cada vez mais obedecendo a uma tendência 

desterritorializante e aparentemente despretensiosa de preocupações nacionalistas.  

Podemos entender a presença dessas características nas produções artísticas 

contemporâneas brasileiras como um reflexo da ambiguidade dos tempos em que vivemos. A 

partir das mudanças estruturais ocorridas na contemporaneidade, especialmente aquelas que 

envolvem as concepções de tempo e espaço, não é difícil perceber a imensa contradição que 

se constrói em torno das identidades e alteridades em constante troca, nem o conflito que se 

tem estabelecido em torno dos imaginários nacionais. 

Conforme sabemos, ao mesmo tempo em que proporciona a convivência e o diálogo 

entre múltiplas identidades e culturas, numa perspectiva multiculturalista, o espaço 

contemporâneo acaba estimulando, por outro lado, a necessidade do reforço das identidades 

nacionais. Com o objetivo de preservar a ideia estanque de determinada comunidade 

imaginada – limitada e soberana, conforme apontou Benedict Anderson, assistimos à 

proliferação de discursos segregacionistas e preconceituosos, que, pretendendo conservar a 

suposta “pureza” das nações, se empenha em afastar e hostilizar qualquer referência exterior, 

encarada como ameaça. 

Fruto do caráter estrutural da contemporaneidade, essa ambiguidade tão patente nos 

dias atuais também se manifesta em nossas produções artísticas. Assim, dentro de uma 

tendência desterritorializante aparentemente despreocupada com a construção e recondução 

de uma identidade nacional que vem despontando na literatura desde o início do século, 

podemos encontrar nessas narrativas de deslocamento, a partir das experiências pessoais de 

sujeitos migrantes, além da abordagem de questões como o hibridismo identitário e o entre-

lugar ocupado pelos personagens dessas narrativas, uma reflexão a respeito do imaginário do 

Brasil e da representação de nossa identidade nacional, aspectos a serem também discutidos 

ao longo da presente pesquisa.  
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Como aponta Sandra Regina Goulart em investigação que promove sobre a literatura 

brasileira contemporânea, houve um aumento significativo, principalmente a partir dos anos 

2000, na produção de obras literárias cujos autores tenham passado por uma experiência de 

deslocamento. Suas narrativas, autobiográficas ou não, aparecem, grande parte das vezes, em 

primeira pessoa e partilham o caráter autorreflexivo, quase confessional de um indivíduo 

centrado no Eu, que, de tão descentrado em si, tão refletido, misturado e ao mesmo tempo tão 

inacessível ao outro, busca entender-se através de seus relatos, evidenciando todo o conflito 

do estar em trânsito e contribuindo ainda mais para a desestabilização de uma ideia de centro 

e de nacionalismo. 

Esse parece ser o caso da obra Azul-corvo, de Adriana Lisboa, autora brasileira, que já 

morou na França, passou algum tempo no Japão e hoje reside nos Estados Unidos, onde 

escreve e traduz ficção. Em entrevista22 com Hélder Beja, quando perguntada a respeito da 

possível influência de seu histórico de trânsito sobre as questões migratórias, recorrentes em 

alguns de seus livros23, a autora reconhece a importância de sua condição como imigrante nos 

Estados Unidos para a sua produção literária: 

 

Acho que essa ideia de você procurar no mundo, de pertencer a um lugar, é um tema 

que me fascina. Para quem é imigrante esse lugar não existe, porque você deixou a 

sua pátria e se desloca para um lugar onde, por mais tempo que passe lá, você nunca 

vai pertencer, porque os códigos culturais são outros, a língua é outra. É uma 

posição meio híbrida que me interessa bastante (LISBOA, 2013). 

 

Em consonância com as impressões registradas pela autora, Azul-corvo explora 

questões culturais, espaciais e linguísticas, produzindo um diálogo com a realidade desses 

sujeitos migrantes que tão deslocados se sentem nessas terras estrangeiras. Nesse sentido, 

podemos enxergar no romance de Adriana Lisboa, junto às conjecturas poéticas e ficcionais 

traçadas pela autora, uma tentativa de apreensão da experiência real desses indivíduos em 

trânsito. 

Tendo em vista o panorama literário nacional contemporâneo, podemos afirmar que 

existe hoje na literatura brasileira uma demanda por formas de dialogar com o real. Para Karl 

Erik Schollhammer, essa demanda pode ser entendida como um reflexo da dificuldade dos 

autores em lidar com a urgência de capturar e de articular sobre uma realidade conturbada que 

acontece agora e que a todo momento se modifica.  
                                                           
22 Entrevista concedida pela autora às vésperas do lançamento de Hanói, em setembro de 2013, publicada no 

blog “Ponto final”: <https://pontofinalmacau.wordpress.com/2013/09/27/tem-alguma-coisa-oriental-na-minha-

forma-de-pensar/> 
23 Além de Azul-corvo, Rakushisha (2007) trata da viagem de dois brasileiros ao Japão e em Hanói (2013), a 

autora também trata da questão da migração nos Estados Unidos por meio de referências asiáticas e latino-

americanas. 
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Essa nova incidência de um realismo estaria, segundo o autor, relacionada não apenas 

às maneiras já conhecidas do estilo, mas se daria, também, no modo como esses escritores 

inscrevem questões como memória histórica e realidade pessoal e coletiva. Diante da 

“intuição de uma impossibilidade que estaria impedindo-os de intervir e recuperar a aliança 

com a atualidade” (SCHOLLHAMMER, 2009, p.14), os autores contemporâneos estariam, de 

acordo com Karl Erik, esboçando uma tentativa de reinvenção do realismo. 

Ainda segundo ele, essas tentativas aparecem divididas em duas grandes tendências: 

de um lado estariam narrativas que propõem um impacto na realidade social e que, parecendo 

predominantes no atual cenário literário, aproximam-se mais das formas antigas de realismo; 

de outro, narrativas que procuram lidar com o presente a partir da evocação de uma 

consciência subjetiva, afastando-se da esfera social e aproximando-se de fatos mais cotidianos 

e individuais. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a prosa que Adriana Lisboa constrói aproxima-se 

dessa última vertente, diferenciando-se de obras que inscrevem a representação do espaço 

contemporâneo pelo já óbvio e saturado viés da violência ou da miséria, por exemplo. No 

artigo “De baratas, moluscos e peixes” (2013)24, Paloma Vidal discute a prosa de Lisboa, 

avaliada pela crítica em geral como constituída de uma leveza e delicadeza que, voltadas para 

a memória, em um ritmo tranquilo e vagaroso, acabam por revelar um intimismo e um trato 

temporal pouco comum nas propostas literárias recentes.  

 Apesar de retratar aspectos bastante palpáveis do espaço contemporâneo, incluindo-se 

aqui a própria questão da migração, a obra da autora se distancia de características mais 

impactantes e bárbaras de nossa sociedade, como os crimes, a violência e a miséria das 

grandes cidades. Embora parte da crítica atual tenda a desqualificar o tipo de literatura que 

não demonstra tal preocupação em retratar e resgatar o tema do nacional, Paloma Vidal vê 

com grande entusiasmo a escrita de Lisboa que, segundo ela, seria “uma escritora disposta a 

reconstruir histórias” e “identifica que há nesse resgate não só um retorno a uma forma 

literária anterior, mas também um enclave aos aspectos mais cristalizados da vida 

contemporânea” (VIDAL, 2013 p.301). Para ela, o estilo leve que também classifica como 

“elegante” e “sofisticado” de Adriana Lisboa evidencia  

 

[...] uma maneira deslocada de ser contemporâneo, em que a ideia mesma do 

contemporâneo é posta em xeque por meio de temporalidades superpostas, quando 

se enreda presente com passado, relendo um por outro, criando fios, teias, filigranas 

que delicadamente os ligam, numa série metafórica vinculada ao aspecto artesanal 

                                                           
24 O referido artigo compõe o livro O futuro pelo retrovisor: inquietudes da literatura brasileira contemporânea, 

organizado por Stefania Chiarelli, Giovana Dealtry e Paloma Vidal.  
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da escrita, como tecido, urdidura, criação minuciosa e atenta ao detalhe mínimo, que 

a própria obra sustenta romance após romance (VIDAL, 2013, p.301). 

 

 É por meio do trato relativizado em relação ao tempo e da exploração que faz do 

espaço transfronteiriço que a obra de Lisboa, assim, como a maioria das narrativas 

desterritorializantes produzidas hoje na literatura brasileira, toca os aspectos contemporâneos, 

deixando de priorizar a ideia de representação nacional, tão arraigada na produção literária 

brasileira desde sua fundação.  

Nas narrativas de Adriana Lisboa, as inscrições das questões nacionais, em geral, se 

darão pela via subjetiva; no caso específico de Azul-corvo, a partir da inscrição tanto da crise 

identitária situada fora do país e da evidenciação de sua condição estrangeira, como pelos 

contextos políticos em que se inserem os pais de Vanja. Dessa forma, podemos entender que, 

alargando sua visão para outros territórios, a autora contribui, juntamente com os demais 

autores de narrativas desterritorializantes, para a modificação do que entendemos hoje por 

literatura nacional. 

Em países periféricos como o Brasil essa modificação aparece como um problema, já 

que a estética naturalista, buscando retratar com objetividade a realidade social e política do 

país, perdurou durante longos anos; assim, convencionou-se esperar de sua literatura um 

comprometimento com questões sociais e políticas locais. No entanto, como bem assinala 

Flora Süssekind (SÜSSEKIND, 1984, p. 33), muitos autores, na tentativa de retratar uma 

realidade social, acabam incidindo no erro de generalizar a sociedade brasileira e os 

problemas a que buscam retratar, desconsiderando, assim, a pluralidade de realidades e a 

complexidade das mais variadas questões enfrentadas por cada camada específica da 

população.  

 Logo, no afã de produzir uma literatura crítico-social, muitos autores acabam 

incorrendo no antigo equívoco da generalização não só da suposta realidade que retratam, 

como, por conseguinte, da ideia de nação e, mais extensivamente, do próprio conceito de 

função da literatura, “agregadora e conservatória, tal como foi pensada desde o romantismo” 

(VIDAL, 2013, p. 304). 

 Caminhando num sentido oposto a essa discutível função da literatura, de forma 

menos engajada e mais intimista, pautando suas narrativas em um incessante diálogo entre 

passado, presente e futuro, podemos considerar que a escrita de Adriana Lisboa acaba 

correspondendo à faceta mais característica da contemporaneidade: o caráter deslocado, de 

que fala Agamben.  
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Em seu livro O que é o contemporâneo? e outros ensaios (2009), o filósofo italiano 

defende a ideia de que a contemporaneidade é constituída por fraturas e descontinuidades, 

sendo caracterizada especialmente pela relação de encontro entre os tempos; encontro esse 

que proporciona o embate entre gerações e permite que se lance um olhar anacrônico sobre 

seu tempo, viabilizando o diálogo e a revisitação da tradição a partir de um olhar deslocado. 

 Se, para o filósofo, o contemporâneo é um tempo antes anacrônico do que 

cronológico, cuja principal implicação é o estar desconectado, flutuando entre “o ainda não e 

o não mais”, podemos enxergar na literatura de Adriana Lisboa um imenso ponto de contato 

com o seu tempo, sem, contudo, ceder às mais impactantes e violentas imagens, tão 

recorrentes no tempo e no espaço em que insere suas narrativas. 

Os textos de Lisboa consistem em um equilíbrio entre a quebra da tradição de um 

compromisso nacionalista e o caráter deslocado de seu tempo. Se por um lado, a autora se 

afasta dos assuntos mais iminentes e agressivos que flutuam em torno de qualquer 

representação que hoje se faça das grandes cidades; por outro, ela toca, ainda que de forma 

sensível, as questões contemporâneas principalmente por meio da exploração da memória, 

que sempre aparece orientando de alguma forma suas narrativas e as histórias de seus 

personagens. 

 Desse modo, reconhecemos em Adriana Lisboa o emprego de uma estética 

primordialmente intimista que, de alguma forma, não deixa de ser engajada. Na medida em 

que provoca uma reflexão sobre questões importantes em nosso tempo por meio de uma 

escrita intimista, como forma de mitigar o tratamento das questões contemporâneas, a autora 

toca, por exemplo, o tema da ditadura militar brasileira, das organizações comunistas, das 

perseguições políticas, chegando às mortes e ao exílio: a partir das rememorações do 

personagem Fernando e dos registros feitos por Vanja em Azul-corvo. É, portanto, através de 

uma oscilação entre passado e presente, de uma superposição desses tempos que a autora 

costuma tecer suas narrativas, utilizando a memória como alicerce da harmonização que 

procura. 

 Da mesma maneira, vemos também em Azul-corvo a construção da estória de 

migração de Vanja, que é contada pela própria personagem, oscilando entre flashbacks que 

vão desde a época em que tinha apenas treze anos e decidira migrar até os dias atuais em que 

se constrói a narrativa, nove anos mais tarde. É através dessa sobreposição de tempos, 

sentimentos e resoluções, que a menina deixa entrever suas angústias e incertezas e revela seu 
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amadurecimento enquanto narra o que podemos chamar de processos de desterritorialização e 

reterritorialização pelo quais acompanhamos Vanja passar ao longo da narrativa. 

 Denilson Lopes (LOPES, 2007, p. 303), em um capítulo de A delicadeza: estética, 

experiência e paisagens, em que propõe uma leitura de Sinfonia em branco (2001), aproxima 

o romance de Adriana Lisboa da estética das obras de Guimarães Rosa que, ao relatar a 

passagem do homem rural para o meio urbano, o faz com leveza, fugindo da típica catástrofe 

opressora presente no relato de um desterrado.  

 Desse modo, o autor sugere que tanto em Buriti, obra de Guimarães utilizada por 

Lopes para exemplificar a relação com a obra de Adriana Lisboa, como em Sinfonia em 

branco, os personagens consistem em figuras que “podem oferecer para o presente não o peso 

da decadência, mas a leveza de uma continuidade frágil feita dos restos evanescentes do 

passado” (VIDAL, 2013, p. 303). 

 Considerando o caráter temático de Azul-corvo, e a forma como a autora constrói a 

personagem Vanja e sua narrativa, podemos estender à obra as conclusões de Denilson Lopes 

sobre Sinfonia em branco que, em nosso entendimento, juntamente com outros livros da 

mesma autora, compõem uma linhagem literária menos voltada para o retrato da violência das 

relações e das experiências trazidas pelos novos tempos do que para o registro dessas 

mudanças baseadas na memória, no cotidiano e no intimismo a partir dos quais a autora 

constrói suas narrativas e personagens.  

  Em consonância com Luciene Azevedo (2004), é possível afirmar que Azul-corvo, 

assim como os demais livros de Adriana Lisboa, fundamenta num olhar voltado para o 

passado uma possível forma de encarar o presente, construindo assim uma narrativa de 

temporalidades superpostas, que, mais do que simplesmente contar uma estória, aponta para o 

incessante diálogo que os personagens travam em seu íntimo, revelando uma outra forma de 

encarar o mundo: menos imediatista e factual, e mais intimista, desvelando o processo de 

autoconstrução e conhecimento em que consiste a elaboração narrativa desses sujeitos. 

 Tal qual os personagens de Guimarães outrora fizeram, Vanja evidencia em seus 

relatos uma lenta e delicada metamorfose subjetiva e uma paulatina (re)construção identitária 

como consequência de sua migração. No caso específico de Vanja, constatamos que sua 

evolução é fruto da negociação cultural por que passa em seu processo migratório. A 

personagem narradora vai definindo a paisagem daquele novo lugar a partir dos relatos de 

suas impressões sobre o clima, a arquitetura, a cultura e a vida em geral em Lakewood, 

Colorado.  
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 No entanto, não é difícil perceber que tais impressões da narradora são compostas em 

grande parte por memórias afetivas evocadas pelo mais íntimo subjetivo de Vanja, cujas boas 

recordações da infância e da vida ao lado da mãe, a única que até então julgara possível, 

encontram-se ambientadas no Rio de Janeiro e no mar de Copacabana. Essa perspectiva 

comparativa operada memorialística e poeticamente será a base da reconstrução identitária 

operada pela menina ao longo da narrativa. 

Com os traços poéticos e a delicadeza com que costuma tecer os fios da memória em 

suas narrativas, Adriana Lisboa, no entanto, parece não agradar a todos. No já referido livro 

em que comenta o atual panorama literário brasileiro, Karl Erik Schollhammer, baseando-se 

nos romances Os fios da memória (1999), Sinfonia em branco (2001), Um beijo de colombina 

(2003), Rakushisha (2007) e Caligrafias (2004), faz críticas em relação à escrita da autora 

única, aliás, dentre os autores analisados a quem realmente o crítico reprova. Para ele, Lisboa 

se utiliza excessivamente de processos metalinguísticos e autorreflexivos que, de acordo com 

sua concepção, estariam levando a literatura brasileira contemporânea à exaustão.  

Para o autor, nos romances supracitados, Adriana Lisboa se perde no jogo de 

referenciação erudita de elementos literários, musicais e das artes plásticas, expressões, 

segundo ele, utilizadas pela autora, através da “sensibilidade delicada” do que considera uma 

escrita feminina, na composição de narrativas cujo foco estaria voltado para os “pormenores 

do universo doméstico” (SCHOLLHAMMER, 2009, p.135). Além disso, o autor ainda critica 

“o uso exagerado de imagens metafóricas e arroubos líricos que acabam por se converter em 

preciosismo. (Idem, p.138). 

De fato, os romances da autora parecem construir-se a partir de inspirações literárias 

por ela referenciadas ao longo de suas obras. Além das referências assinaladas por Karl Erik: 

Virginia Woolf em Os fios da memória, Manuel Bandeira em Um beijo de colombina, 

Thomas Mann em Sinfonia em Branco e Matsuô Bashô em Rakushiha, Azul-corvo, um ano 

depois de publicada a crítica do autor, vem engrossar o coro das narrativas de Lisboa que 

partem da própria literatura. Aqui, um poema de Marianne Moore aparece não só como 

inspiração para o título do romance, como também para a elaboração narrativa, conforme a 

própria autora declara em entrevista ao Correio Brasiliense por ocasião do lançamento do 

mesmo. 

Karl Erik defende que, para escrever literatura hoje, é necessária uma “vontade 

iconoclasta e profanadora que não poupe nem mesmo a própria literatura, sem a qual não se 

evita a sacralização do literário, ou pior, o apelo emocional e o lugar-comum no qual o jogo 
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referencial também acabou por se converter” (SCHOLLHAMMER, 2009, p.138). Em Azul-

corvo, no entanto, ao contrário dessa sacralização do literário esvaziada de sentido e de 

criatividade que o crítico aponta como característica da escrita de Adriana Lisboa, a autora 

constrói uma narrativa rica em referenciais culturais dos mais diversos, que parecem atar as 

duas pontas do romance, correspondendo à transição da personagem narradora da infância à 

vida adulta. 

Nesse sentido, podemos entender ainda Azul-corvo como um romance de formação a 

constituir-se na vacilante condição transfronteiriça da migração, no qual o desenvolvimento 

psicológico e identitário da menina não ocorre de forma equilibrada e contínua, antes, aos 

trancos, em espasmos, como aponta a própria protagonista. Tal visão parece se confirmar ao 

longo do relato de Vanja, no qual podemos perceber a convivência dos lados infantil e adulto 

da personagem.  

Contando a estória de uma menina órfã de treze anos que, embora precise amadurecer 

rápida e repentinamente, não deixa de manifestar as contradições, turbulências e aprendizados 

típicos da puberdade, é na superposição contrastante entre as poéticas memórias da infância e 

as inscrições de um intenso e desestabilizador contato com a realidade do presente que 

Adriana Lisboa insere as referências formadoras do caráter moral, subjetivo e psicológico de 

Vanja.  

Inscritas afetivamente, as referências musicais, culturais e até linguísticas (também 

transfronteiriças) de Suzana, aparecem articuladas na construção da identidade e da 

personalidade de Vanja, juntamente com os registros da paisagem de Denver, o contato com 

uma realidade tão diferente e as novas percepções e aprendizados da menina, incluído aí o 

poema de Marianne Moore, elemento importantíssimo para o equilíbrio de Vanja na situação 

de migração, conforme veremos mais adiante.  

As referências herdadas da matriarca aparecem espalhadas ao longo da narrativa. Em 

determinado momento, ao falar das lembranças da mãe, Vanja relata suas constantes viagens à 

Barra do Jucu, apontando referências culturais de Suzana que tanto a fascinavam: 

 

Minha mãe colocava Janis Joplin para tocar e aumentava o volume e esticava a 

cabeça para fora da janela do Fiat 147 e cantava junto, como se estivesse num filme:  

Freedom’s just another word for nothing left to lose, 

Nothing don’t mean nothing honey if ain’t free, now, now. 

Mesmo quando eu ainda não entendia a letra (“Liberdade é apenas uma outra 

palavra para nada mais a perder / Nada significa nada meu bem se não for livre), 

ficava hipnotizada pelo transe de minha mãe. Ela parecia uma outra mulher, que me 

fascinava e amedrontava[...] (LISBOA, 2010, p.32). 
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Aqui a própria letra da música não parece inserida despropositadamente, trazendo desde o 

início da narrativa uma inserção de mãe e filha em uma forma desprendida de conduzir a vida.  

 Nessa perspectiva, outro fator de destaque é o linguístico:  

 

Foi ela quem me ensinou o inglês e o espanhol. Era o que ela sabia fazer[...] e 

achava um desperdício não deixar para mim, de graça, como herança em vida, 

qualquer conhecimento que fosse. Eram inglês e espanhol porque ela havia morado 

nos Estados Unidos, nos estados do Texas e do Novo México, durante vinte e dois 

anos[...] (LISBOA, 2010, p.26). 

 

As inserções poéticas na narrativa de Adriana Lisboa muitas vezes encontram 

expressão, é verdade, na simplicidade dos acontecimentos cotidianos: nos diálogos entre 

Vanja e Fernando, nos registros dos passeios de Vanja pelo subúrbio de Lakewood, na 

descrição de um jantar ou de um dia na escola. Esses fragmentos, no entanto, se revelam 

eloquentes no contexto dialógico proposto pelo romance, ao contrário do que Karl Erik 

acredita ocorrer quando afirma encontrar nas obras da autora uma: “redundância do banal e 

imagens poéticas já exauridas”. 

Para não falar apenas em banalidades e em linguagem poética, cabe assinalar que antes 

da construção de uma narrativa caracterizada como feminina graças ao seu caráter de 

sensibilidade e simplicidade, Azul-corvo é uma narrativa de deslocamento de autoria feminina 

que, assim como outras em seu tempo, vem propondo a transgressão dos papéis de gênero, tão 

arraigados em nossa sociedade, a partir da tematização da circulação do sujeito feminino por 

espaços públicos da contemporaneidade.  

Para os sujeitos femininos, circular pelos híbridos e multifacetados espaços 

contemporâneos, mais do que sinônimo de libertação do espaço privado, equivale à tomada do 

poder de determinação acerca da própria identidade e à conquista do direito de decisão de seu 

próprio futuro, coisa que a personagem Vanja faz, aliás, desde muito cedo, antes mesmo de 

perder a mãe e decidir por conta própria realizar seus planos migratórios. Além disso, o 

rompimento da relação de poder com a figura paterna, operada por Vanja, conforme veremos 

no próximo capítulo, também concorre para a superação desses papéis sociais que Karl Erik 

parece querer reforçar ao definir como “feminina” a escrita poética de Adriana Lisboa. 

No contexto multicultural e interrelacional da pós-modernidade, mais do que tomar 

rédeas de sua identidade, podemos afirmar que esse sujeito feminino em trânsito compreende 

o potencial de transformação de sua identidade, seja na esfera subjetiva ou coletiva. Assim, 

essas identidades deixam de ser fixas e delimitadas por cerceantes papéis sociais e passam a 

se construir na pluralidade dos contatos culturais e afetivos que ali se delineiam. 
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Nesse sentido, acreditamos que Adriana Lisboa não pretende se comprometer em seus 

textos com a fixação de nenhum tipo de identidade, temporalidade ou de papel social. Sua 

desconstrução passa tanto pelo caráter subjetivo como pelo coletivo, tanto pelo espacial como 

pelo temporal, revelando-se seja na negação da representação de uma identidade nacional, 

através da ruptura com um tempo linear e com relatos fiéis a uma realidade material ou por 

meio da construção de personagens híbridos que escapam a qualquer lugar-comum 

previamente estabelecido.  

É desse modo que Adriana Lisboa aponta para o caráter transnacional e transgressor 

de uma literatura que reflete, assim como seus personagens, a dupla e muitas vezes antitética 

experiência contemporânea do trânsito através de uma narrativa de temporalidades 

superpostas, cuja base fundamenta-se em relatos de cunho muito mais afetivos do que 

realistas. 

 A autora evidencia em Azul-corvo, por meio dos relatos de Vanja, uma série de 

aflições “nacionais” e inquietações subjetivas que incidem sobre os sujeitos em deslocamento 

na era pós-colonial, como caracteriza Stuart Hall. Essas aflições nacionais e subjetivas que 

atingem os sujeitos migrantes, bem como suas relações com os espaços de migração, serão 

aprofundadas mais adiante a partir da abordagem das trajetórias dos personagens de Azul-

corvo e de Terra estrangeira, dialogando com as considerações de Stuart Hall sobre a 

experiência diaspórica e com as problematizações acerca do espaço contemporâneo. 

 Por ora, vale assinalar certos aspectos importantes em que se aproximam as duas 

produções artísticas aqui analisadas. Além do evidente tema da migração, que conduz as 

narrativas antes num sentido de explorar o caráter multifacetado da composição das 

subjetividades bem como das culturas, do que leva a uma tentativa de representação do 

nacional; tanto o romance quanto o filme contam uma história partindo do mesmo ponto: um 

desejo de retorno às origens, que acomete os personagens depois de deflagrada a ausência 

provocada pela orfandade.  

O desejo de retorno, conforme veremos, se pautará pela tentativa de tornar novamente 

presente tal ausência tão dolorosa, respondendo a uma falta de orientação, de esperança e de 

referências identitárias, conjunto de fatores subjetivos responsáveis pelo vazio e desnorteio 

que levam tanto Vanja como Paco a migrar.  

Constatamos assim que, na expectativa de que a recuperação do passado e o encontro 

com outro funcionem como uma mola a impulsioná-los para o futuro, os órfãos das duas 

narrativas escolhem empreender uma viagem de busca. Vanja, tal qual Paco, ao perder a mãe, 
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vê se dissolver a possibilidade de uma vida feliz caso fique parada no mesmo lugar, “ponto 

fixo no espaço” (LISBOA, 2010, p.65), já que sua terra nada mais pode lhe oferecer. A partir 

de tal motivação, os espaços de migração irão se configurar ao longo da narrativa como 

espaços contraditórios e hostis, onde os protagonistas experienciam toda a dor e as incertezas 

implicadas no estar em trânsito. 

Ao usar a imagem de um ponto fixo no espaço, Vanja evoca também toda a 

transitoriedade de que tratam as narrativas aqui analisadas e nos deixa sugerida sua 

ambiguidade já que, não obstante toda a crise e sofrimento contidos na ideia da migração e 

evidenciados pelos personagens, fica também clara a esperança depositada nas possibilidades 

que um novo espaço pode oferecer. 
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2. Navegar é preciso, viver não é preciso: deslocamentos espaciais e identitário-afetivos 

em Azul-corvo e Terra estrangeira 

 

A migração não é um fenômeno novo. Desde a antiguidade, temos notícias de povos 

que migravam em busca de outras terras para povoar e governar, formando grandes impérios e 

associando povos dos mais diversos costumes e crenças, como se viu na Era Alexandrina. No 

início da Era moderna, foi a vez das grandes navegações, empreitada dos países Europeus de 

organização social e econômica já mais adiantadas que, em busca de novas rotas de comércio 

e de riquezas naturais ainda não exploradas em outras terras, estenderam seu domínio à África 

e às Américas, iniciando um processo de colonização que duraria por pelo menos três séculos 

antes das independências dos países a se formarem a partir dessa dominação. 

Anos após os processos de independência dos países colonizados, podemos constatar 

que ainda prevaleceram severas influências, principalmente nos âmbitos econômico e cultural, 

entre grande parte desses países e seus antigos colonizadores. Essa é a conjuntura que se 

observa no final do século XX e início do XXI, período no qual vimos crescer e se modificar 

o fenômeno da migração.  

Especialmente no século XX, por razões políticas e econômicas, a explosão migratória 

envolvendo, entre outros fatores, exportação de mão de obra, refugiados de guerra e, mais 

tarde, exilados pelas ditaduras latino-americanas, levaram grandes contingentes de pessoas a 

deixar seus países de origem e a procurar em outros um lugar seguro em que pudessem se 

instaurar, na maioria das vezes sem intenção ou previsão de retorno. 

Em meio a esses casos, podemos destacar o fenômeno nomeado por Stuart Hall como 

“diáspora negra afro-caribenha”, iniciada no pós guerra em 1948, configurando-se como o 

resultado identitário-cultural das migrações de caribenhos para a Grã-Bretanha. O conceito da 

diáspora elucidado por Hall em Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais (2008), nos 

será útil para pensar a condição do estrangeiro nos dias atuais.  

Para Hall, a forte preservação de um elo de migrantes como o dos caribenhos com o 

seu local de origem, seus costumes e cultura, favorecidos por mecanismos como a memória 

cultural e a tentativa de fortalecimento da identidade nacional frente ao diferente, marcam a 

experiência desses indivíduos que se viram obrigados a abandonar sua terra. 

No entanto, pesquisas têm mostrado que as fontes de identificação desses sujeitos 

migrantes vêm aumentado a cada geração, o que leva Hall a concluir que “Na situação da 

diáspora, as identidades se tornam múltiplas. Junto com os elos que as ligam a uma ilha de 
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origem específica, há outras formas centrípetas” (HALL, 2008, p. 26 - 27), de modo que estes 

estrangeiros ficam fadados a nunca conseguir retornar às suas “origens” e, ao mesmo tempo, 

não se sentem pertencentes à “nova” cultura por completo. 

O que observamos nessa conjuntura é a formação de uma inextricável teia 

embaraçando-se nos conceitos de identidade, pertencimento e diferença, conduzindo, dessa 

forma, a uma definitiva mudança na ideia já problemática de identidade cultural. Stuart Hall 

nos lembra, ainda, que não há nada de novo nesse fenômeno de hibridismo cultural, uma vez 

que, segundo ele: “A distinção da nossa cultura é manifestamente o resultado do maior 

entrelaçamento e fusão, na fornalha da sociedade colonial, de diferentes elementos culturais, 

africanos, asiáticos e europeus” (HALL, 2008, p. 31). 

Fica clara, portanto, a já “impura” formação cultural dos países colonizados, fruto de 

um entrelaçamento de culturas do qual não se pode reaver uma origem, antes, nos deparando 

com diversas delas. Nisto consiste a gênese do processo ao qual Hall chama de 

transculturação, que se desenvolve a partir da “zona de contato”, de acordo com o qual 

“grupos subordinados ou marginais selecionam e inventam a partir de materiais a eles 

transmitidos pela cultura metropolitana dominante” (HALL, 2008, p.31). 

Desde o período da colonização, processo em que, é importante lembrar, predominou 

a imposição de uma cultura considerada dominante – a do colonizador – sobre aquela 

considerada inferior – a do colonizado, dos negros e índios, no caso da América, passando 

pelo que ficou conhecido como neocolonialismo, no qual, como o próprio nome deixa claro, 

se repete a lógica colonialista, até os processos atuais de migração, percebemos mais 

claramente que é a partir de brechas deixadas pelas culturas “dominantes” que parece ocorrer 

a negociação cultural entre os povos.  

Apesar de as fontes de identificação, no caso da diáspora negro-afro caribenha do pós 

guerra, terem aumentado, o autor chama a atenção para o caráter ambíguo dessa tendência, 

uma vez que, enquanto caribenho que se tornou caribenho em Londres - e não no Caribe, ele 

próprio revela identificar-se não somente com os caribenhos, com os quais mantém a 

chamada “identificação associativa” (2008), mas também com as ditas minorias étnicas 

britânicas, com os locais de assentamentos e com outros migrantes, com quem divide a 

qualidade de ser estrangeiro (HALL, 2008, p.27). 

No século XXI, temos assistido a um aumento no trânsito mundial de pessoas, que, de 

acordo com Hall, corresponde à formação de uma “nova migração” (2003), se atentarmos 

para as motivações, antes pessoais do que políticas ou econômicas, que têm predominado 
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entre os sujeitos migrantes nesse início de século. Cabe assinalar que, apesar da observação 

desse atual aumento nas migrações motivadas por fatores subjetivos, evidentemente, questões 

políticas e econômicas não deixaram de ser razões expressivas para a migração. 

 Não obstante as óbvias diferenças na situação a que estão expostos esses novos 

migrantes, compostos em geral por turistas e estudantes, e aqueles que compunham a maior 

parte do contingente migrante no século passado, entre os quais se compreendem, em sua 

maioria, exilados políticos,  refugiados de guerra e importação de mão de obra para serviços 

pesados e mal remunerados; observamos que possuem em comum a experienciação do duplo 

(não) pertencimento e do hibridismo identitário e cultural, partilhando a condição do sujeito 

que se situa em um lugar entre: a “cultura original”, de onde provém, e a cultura do espaço 

pelo qual transitam.  

Na atual conjuntura do mundo globalizado, podemos entender ainda que essas 

características de flutuação a que estão expostos os sujeitos migrantes estão sujeitas à 

potencialização pela facilidade da circulação de informações e pela patente possibilidade da 

constante circulação por outros espaços. Isso porque acreditamos que tais fatores são 

responsáveis por ampliar a rede de contatos entres esses e outros estrangeiros, estendendo 

também as possibilidades tanto de identificação quanto de desajuste desses sujeitos. Em Azul-

corvo, a convivência de Vanja com imigrantes dos mais diversos lugares e tipos: do amigo 

salvadorenho à colega de classe indiana, pode ser lida como um exemplo, em Terra 

estrangeira, podemos observar esse fenômeno a partir do encontro entre brasileiros, cabo-

verdianos, angolanos, etc. 

Desse modo, outro relevante ponto de contato entre os sujeitos migrantes que 

protagonizam as duas narrativas está na sua tendência de identificação com outros 

estrangeiros, também deslocados em seus espaços de migração, assim como ocorria/ocorre 

com os migrantes da diáspora de que fala Hall: “todas tentando cavar um lugar junto, digamos 

à sua barbariedade” (HALL, 2008, p. 26-27). Tanto no romance quanto no filme, os 

personagens deslocados que protagonizam a estória encontram em outros estrangeiros seu 

ponto de conexão com o novo espaço em que habitam e, conforme veremos, traçam, a partir 

desse contato, um caminho de pertencimento e uma possibilidade de identificação que 

residem no diálogo e no seu grau de porosidade. 

Nas duas narrativas referidas, os personagens migrantes que, em muito se tocam e em 

muito se distanciam, além das motivações para suas viagens, sem dúvida têm em comum esse 

sentimento de não pertencimento, que se manifesta tanto no lugar de origem como no lugar de 
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destino, além do fato de só serem capazes de, em alguma medida, se reconhecer e se firmar 

naquela nova terra ao travar relações com outros estrangeiros, de forma que todos reiteram 

seu estrangeirismo e partilham seu deslocamento ao mesmo tempo em que tentam se 

encontrar naquele contexto. 

Em Azul-corvo, se Vanja empreende uma viagem a partir de condições confortáveis e 

favoráveis, dadas por sua classe social e sua educação, os demais personagens estrangeiros 

que compõem a sua história de migração aparecem em uma posição mais subalterna: além de 

imigrantes nos Estados Unidos, a família de Carlos é ilegal no país e, assim como Fernando, 

ex fugitivo de perseguição política no Brasil, realizam, para sobreviver, serviços mal 

remunerados e legados à parcela mais pobre e necessitada da população.  

No caso de Terra estrangeira, Paco se encontra numa posição ainda mais vulnerável, 

já que, para chegar a Portugal, acaba se envolvendo em um esquema de contrabando, que vai 

ditando os acontecimentos do filme e conferindo ao longa um toque de ação e adrenalina, 

aproximando-o também da estética dos filmes noir. Nessa perigosa teia de interesses e crimes, 

nosso protagonista conhece Alex, que, no início da narrativa, trabalhava em um restaurante 

onde cansou de ser explorada e humilhada. Também brasileira e marginalizada, a personagem 

se vê envolvida na situação quando seu companheiro, Miguel, é assassinado, depois de tentar 

furar o esquema, roubando o dinheiro do contrabando para que pudessem deixar Portugal e a 

situação precária em que lá viviam.  

Aqui, vale assinalar a relação que podemos estabelecer com o romance Estive em 

Lisboa e lembrei de você (2009), de Luiz Ruffato, resultante do projeto “Amores expressos”, 

da Companhia das Letras. Nesse livro, que foi adaptado para o cinema, com roteiro e direção 

de José Baranhona, e lançado no ano de 2015, o autor constrói uma narrativa acerca das 

experiências de um brasileiro que migra para Portugal na esperança de ascender socialmente. 

Também na obra de Ruffato, a realidade que Serginho, mineiro de Cataguases, encontra ao 

desembarcar na capital portuguesa, é muito diferente daquela que se esperava: ao contrário do 

que ouvia dizer em sua cidade interiorana, Lisboa se revela um ambiente hostil, especialmente 

para um estrangeiro. 

Serginho, que parte para Lisboa em um momento de crise existencial e financeira, 

também depois da morte da mãe, acaba, tal qual os personagens de Terra estrangeira, 

submetido à exploração e à marginalização. Lá, ele conhece o lado mais cruel e obscuro do 

país europeu, testemunhando diariamente a estória de prostituídos e drogados, inclusive se 

envolve afetivamente com uma prostituta brasileira que conhecera por acaso. Trabalhando 



52 
 

como garçom em um restaurante simples, conhece outros imigrantes provenientes 

principalmente das ex-colônias de Portugal: todos de alguma forma marginalizados e 

submetidos a humilhações.  

No longa dirigido por Walter Salles, é em meio a esse emaranhado de migrantes e 

migrações, de outras línguas, culturas e costumes, convivendo e combinando-se, que esses 

estrangeiros passam, cada vez mais, a vivenciar o que podemos considerar um paradoxo do 

pertencimento, já que, por um lado, os elos com suas “origens” são cada vez mais parcos e 

enfraquecidos, e, por outro, ainda não possuem – e talvez nunca venham a possuir por 

completo, conforme veremos – um vínculo essencial que os faça se sentir totalmente 

pertencentes àquele novo espaço. 

Stuart Hall (2008) observa que a própria ideia de nação fragmentou-se com o advento 

da globalização. Em “Pensando a diáspora”, ele aponta que na nova fase pós 1970 da 

globalização, por ele chamada de “fase transnacional”, as formas de operação de poder 

econômico, embora irregulares, estão mais globais: “Essa nova fase ‘transnacional’ do 

sistema tem seu ‘centro’ cultural em todo lugar e em lugar nenhum. Está se tornando 

‘descentrada’” (HALL, 2008, p.35).  

 Isso significa dizer que, para além do âmbito econômico, as questões culturais e 

nacionais estão caminhando para um “descentramento”. Portanto, é lícito afirmar que na 

época pós-colonial, como Hall define o tempo em que vivemos, não há mais apenas um único 

centro difusor de cultura e identidades responsável por ditar inelutavelmente seus protocolos 

em todo o mundo, como ocorreu durantes os séculos de colonização, nos quais a Europa 

determinava quem eram os orientais e os latino americanos ou na fase conhecida como 

neocolonialismo, quando os Estados Unidos tomaram o lugar central de poder cultural e 

econômico e passaram, de forma análoga, a determinar quem eram os americanos e a que 

interesses a América deveria servir.  

Embora essa lógica de poder neocolonialista ainda não tenha deixado de existir, 

especialmente quando exercida, segundo interesses das grandes potências mundiais, sobre as 

regiões mais pobres e, portanto, vulneráveis, há de se reconhecer que hoje outros focos 

culturais têm revelado sua riqueza e ganhado destaque nos cenários nacionais e internacionais, 

multiplicando assim as fontes de influência e aumentando a representatividade das 

manifestações artísticas, principalmente nos países periféricos, ex-colônias e que 

historicamente tiveram sua cultura silenciada e/ou apagada por violentos processos de 

imposição cultural.  
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O que hoje se tem verificado, portanto, é uma marcha em retomada, ainda que 

paulatina, dessas culturas que outrora foram renegadas. Ainda que modificadas pela 

devastadora força colonial, é de grande importância que tais formas culturais possam se 

legitimar, encontrando espaço para delinear uma emancipação em relação àquela imposta por 

seus colonizadores. 

Segundo Silviano Santiago (2004), opondo-se à estruturação de uma antiga ordem 

cultural, nas últimas décadas, vem ganhando força uma nova e segunda forma de 

multiculturalismo, que representa, por um lado, a luta política dos migrantes nas megalópoles 

pós-modernas e, por outro, os marginalizados nos estados-nações. O movimento das mulheres 

negras no Brasil é um exemplo desses novos espaços culturais, que vêm se expandindo graças 

à acessibilidade e ao imenso alcance da internet, e que atuam na reconstrução de uma ideia de 

nação, antes imaginada apenas pela elite intelectual:  

 

A cultura nacional estaria (ou deve estar) ganhando uma nova reconfiguração que, 

por sua vez, levaria (ou está levando) os atores culturais pobres a se manifestarem 

por uma atitude cosmopolita, até então inédita em termos de grupos carentes e 

marginalizados em países periféricos (SANTIAGO, 2004, p.59). 

 

 Não queremos afirmar com isso, que as elites culturais perderam total influência para a 

formação da identidade nacional nem que os Estados Unidos ou a Europa deixaram de exercer 

poder sobre os países que foram suas “colônias”, basta que se observe a força da atração que 

ainda exercem sobre países como o Brasil, conforme vemos nas obras aqui analisadas.  

Essa atração, de cunho socioeconômico e também cultural pode ser entendida como 

resultado histórico. Além de melhores condições sociais e econômicas encontradas na Europa, 

podendo representar um mundo de oportunidades, culturalmente, o continente europeu 

sempre foi um lugar de vanguardas, inspirando um desejo quase mítico nos países formados a 

partir de sua colonização, conforme veremos se revelar nos personagens de Terra estrangeira. 

Já os Estados unidos, como potência hegemônica de poder consolidado desde o fim da guerra 

fria, passaram a ser vistos, economicamente, como a terra das oportunidades nas Américas, 

além de importar massivamente suas práticas culturais e seu estilo de vida para todo o mundo, 

através do amplo alcance de seu cinema e televisão, por exemplo, incutindo o chamado 

American dream, que, em Azul-corvo, veremos representado na família de Carlos. 

Não obstante todos esses fatores que ainda hoje exercem indiscutível atração sobre 

esses lugares, podemos afirmar que esse poder tem sido exercido de outra forma no pós-

colonialismo; de forma menos centralizada e, portanto, mais enfraquecida. Graças à 

globalização, vemos surgir uma nova ideia de identidade nacional. Uma ideia não soberana, 
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na qual os países colonizados – e imigrantes provenientes desses países - encontram espaços 

para negociar, em alguma medida, suas culturas de origem com a cultura dos colonizadores, 

por eles absorvida durante tanto tempo, num processo dialógico de transculturação, em que 

consiste a experiência diaspórica dos estrangeiros de que fala Hall:  

 

[...] é importante ver essa perspectiva diaspórica de cultura como uma subversão dos 

modelos culturais tradicionais orientados para a nação. Como outros processos 

globalizantes, a globalização cultural é desterritorializante em seus efeitos. Suas 

compressões espaço-temporais, impulsionadas pelas novas tecnologias, afrouxam os 

laços entre a cultura e o ‘lugar’ (HALL, 2011, p. 36, grifo nosso). 
 

 É certo que essa possibilidade de negociação facilitada pela época pós-colonial está 

longe de se realizar de maneira homogênea. Dessa forma, há inúmeros povos que, mesmo 

hoje, sofrem com estratégias de deslegitimação em torno da reivindicação de poder, por sua 

própria voz, definir a si e a sua cultura. No Brasil, o caso dos índios pode ser citado como 

exemplo de um povo que procura, com bastante dificuldade, inscrever-se social e 

culturalmente, mas raramente obtém esse espaço, permanecendo preso aos estereótipos que 

em muito diminuem sua importância e sua riqueza cultural e que seguem a promover contra 

eles todo tipo de violência.  

Embora de extrema importância, essa reinscrição das violências coloniais, porém, não 

figura com umas das principais questões em Azul-Corvo e, em Terra estrangeira, aparece 

inscrita através dos estereótipos e da precariedade de condições que cerca os trânsitos ali 

desenrolados. Esse segundo caso será abordado mais adiante. Por ora, a fim de traçar uma 

abordagem mais geral em torno do panorama das migrações na contemporaneidade, cabe 

chamar a atenção para as mudanças positivas que, ainda que paulatinas, têm se desenhado em 

boa parte dos contextos cultural e nacional a serem por nós estudados na presente dissertação. 

Assim, retomando as considerações de Hall a respeito do que chama “globalização 

cultural”, é possível afirmar que, numa perspectiva pós-colonial, assistimos, como resultado 

do crescente movimento transnacional, à formação de novos espaços geopolíticos, de aspectos 

multiculturais e desterritorializantes, que mudaram de forma definitiva a ideia de espaço, de 

sujeito e de identidade. Orientando-se por tais mudanças, novas teorias a respeito da formação 

dos espaços contemporâneos passaram a ser pensadas nas últimas décadas.  

Nessa conjuntura, Marc Augé figura como um importante teórico ao elucidar uma 

categoria de espaço primordial para o entendimento do cenário contemporâneo e para a 

compreensão das relações interpessoais nesse contexto: os não-lugares, cuja acepção e 
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características nos ajudarão a pensar o sujeito migrante, sua conduta e os vínculos que 

estabelecem com tais espaços.  

Veremos ao longo da próxima seção como a paradoxal relação travada pelos sujeitos 

contemporâneos com os espaços de circulação cada vez mais rápidos e fugidios das grandes 

cidades ocupa um lugar importante nos processos de crise do contexto migratório dos 

personagens Vanja e Paco. Seja através da solidão sentida em meio a multidões, seja por meio 

da complexa experiência de não pertencimento mesmo quando se está entre duas ou mais 

culturas, esses espaços de que trata Augé se revelarão de grande importância para ambas as 

narrativas. 

 

 

2.1. Concreto líquido25: míticas e marítimas origens, (des)construções e dissoluções 

 

Com base nas prévias constatações feitas sobre as ideias de nação, cultura e identidade, 

bem como os movimentos migratórios ocorridos na pós-modernidade, podemos afirmar que o 

espaço contemporâneo parece ser um dos elementos que mais passa por modificações e 

maiores implicações traz nessa época de grande trânsito mundial de massas e de informações. 

É a respeito da elaboração desses espaços de migração nas narrativas de Azul-corvo e Terra 

estrangeira que pretendemos tratar na presente seção.  

A partir da explanação e do debate acerca de tais espaços, iniciaremos nossa discussão a 

respeito da subjetividade dos indivíduos deslocados nas narrativas investigadas; isso porque, é 

no intercruzamento desse espaço multifacetado e do tempo, cada vez mais acelerado, que, 

conforme veremos, se descortina a subjetividade dos sujeitos em trânsito, trazendo intrincadas 

diversas questões a respeito das quais também pretendemos tratar nesse capítulo.  

Ao migrar, no âmbito do deslocamento espacial, o indivíduo passa por um processo de 

estranhamento em relação ao lugar e ao outro; tal experiência, no entanto, transcende a esfera 

espacial e opera profundas mudanças nos sujeitos em trânsito, transformando não só as suas 

identidades, mas também sua relação com os espaços, com os demais sujeitos que habitam 

esses (não) lugares.  

Tanto em Azul-corvo como em Terra estrangeira, os personagens vivenciam esse duplo 

deslocamento (espacial e subjetivo) e revelam, ao longo das narrativas, cada um à sua 

maneira, um desajuste tanto em relação ao espaço quanto à cultura desse novo lugar em que 

                                                           
25 Expressão utilizada por Vanja (p.94) para aproximar sua experiência migratória do ato de velejar. 



56 
 

tentam fixar-se, passando por uma experiência de desabrigo e solidão, frutos não só do 

estranhamento, mas também da dificuldade de se firmar subjetivamente nesse espaço e, 

portanto, de nele reconhecer-se. 

Procuramos, neste capítulo, discutir principalmente os deslocamentos espaciais dos 

personagens, investigar as paisagens em que se constroem as narrativas das duas obras 

abordadas na pesquisa e refletir sobre as relações travadas nesses e com esses espaços. Assim, 

priorizaremos nesta seção a problematização acerca dos espaços contemporâneos, sem, 

contudo, deixar de tocar as questões do deslocamento subjetivo.  

Em artigo intitulado “O olhar do estrangeiro”, no qual discute primordialmente a 

questão da representação na contemporaneidade, Nelson Brissac Peixoto (1988) alerta sobre o 

processo de esgotamento para o qual se tem caminhado nessa época fortemente marcada pelo 

crescimento vertiginoso da velocidade e da superficialização (das paisagens e das relações) 

que essa época traz a reboque. Para o autor, as razões de tal esgotamento estariam 

relacionadas a um “novo olhar”, uma nova forma de percebermos o mundo, imposta pelas 

cada vez mais rápidas e esvaziadas paisagens urbanas. 

   Partindo da ideia do olhar, cuja lógica estaria corrompida na medida em que, cada 

vez mais, vem perdendo sua característica de descobrir sentidos nesses tempos de 

superexposição e espetacularização em que vivemos, o autor coloca em debate a constituição 

da própria realidade. Para ele, as mudanças operadas pela contemporaneidade na estrutura 

urbana, na arquitetura, nos meios de comunicação e transporte seriam os grandes responsáveis 

por essa crise que envolve não só a representação da realidade, mas sua própria concepção:  

 

O indivíduo contemporâneo é em primeiro lugar um passageiro metropolitano: em 

permanente movimento, cada vez para mais longe, cada vez mais rápido. Esta 

crescente velocidade determinaria não só o olhar, mas, sobretudo o modo pelo qual a 

própria cidade, e todas as outras coisas, se apresentam a nós (PEIXOTO, 1988, 

p.361). 

 

 

Entendendo o indivíduo contemporâneo como um passageiro metropolitano que 

percorre o espaço urbano sempre em alta velocidade, o autor lê na relação do olhar desses 

sujeitos em trânsito com tal cenário contemporâneo um achatamento das paisagens, 

resultando na perda de profundidade e significação dos elementos colocados sob nosso olhar.  

Também nesse mesmo sentido, de acordo com Nelson Brissac Peixoto, estariam 

caminhando as formas de representação, aqui entendidas não só arquitetônica, mas, sobretudo, 

culturalmente: perdendo sua razão de ser, uma vez que a imagem deixa de reproduzir para 

transformar-se ela própria no real. É dessa maneira que o autor justifica inclusive a 
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transformação que, segundo ele, tem sofrido a linguagem – e a essa concepção podemos 

estender a literatura - na contemporaneidade, cada vez mais próxima da categoria signo e mais 

esvaziada de sentido. 

Após duras críticas à cultura contemporânea, a qual considera esgotada, banalizadora 

da imagem e repetitiva, o autor questiona se ainda seríamos capazes de enxergar através de 

todo o esvaziamento de sentido operado pela repetição. A resposta para essa pergunta parece 

ter sido dada pelo próprio autor no mesmo ensaio ao retomar a figura do flâneur do século 

XIX para explicar a ideia nela contida: a de “um olhar capaz de captar as coisas como elas 

eram” (PEIXOTO, 1988, p.362). Ao recuperar tal figura, Brissac aponta uma esperança que 

acreditamos residir no olhar inaugural do estrangeiro, aquele a que tudo explora, perscrutando 

com atenção e interesse, sendo, dessa forma, capaz de recuperar os sentidos mais ocultos e 

esquecidos. 

O flâneur de que fala Benjamin, cujo principal modelo foi a personagem baudelairiana 

da Paris da modernidade, surgiu com o desabrochar das grandes cidades a partir da revolução 

industrial. Sua principal característica consiste na relação de gozo que essa figura estabelece 

com o cenário citadino e com a multidão que com deleite observa.  Sua fascinação pelo 

cenário caótico citadino, pela abundância de espaços de convivência, de comércio, e dos bens 

de consumo, embalando uma vida movimentada e fugaz, conduzem o flâneur à exploração, à 

caracterização e ao descobrimento de novas formas de experienciar e de gozar desse espaço 

público e coletivo. 

O flâneur da modernidade é, portanto, aquele sujeito que circula pelas cidades, com 

entusiasmo exploratório, testando suas múltiplas possibilidades. Essas possibilidades se 

encontram atreladas principalmente ao desenvolvimento da indústria e do comércio, que, por 

favorecerem a abundância tanto de serviços quanto de bens materiais, multiplicaram a 

produção não só de objetos, mas de lojas, feiras, cafés e de tantos outros espaços coletivos, de 

caráter multifacetados onde o flâneur se sente em casa. 

Se, com o passar do tempo, a modernidade e o impacto que suas novidades trouxeram 

para a sociedade no século XIX foram superados, nesse início de século XXI, novas 

mudanças vêm se sucedendo no cenário urbano, nos meios de transporte e, consequentemente, 

na relação entre as pessoas que dividem esses espaços. Desse modo, conforme já discutido 

nas seções anteriores, outras relações e desafios também vêm se estabelecendo, especialmente 

na esfera identitária, seja ela coletiva ou individual.  



58 
 

No tocante ao crescimento dos grandes centros urbanos e à configuração multifacetada 

que se têm verificado na consolidação desses espaços em todo o mundo, um importante 

elemento a se considerar é a velocidade de que fala Nelson Brissac - não só do deslocamento, 

mas da vida que ali se leva e dos olhares ali lançados, que têm esvaziado de sentido as 

percepções e representações dos habitantes e/ou visitantes das grandes cidades. Tal 

constatação assinala a necessidade de um outro viés através do qual se deve procurar enxergar 

esses espaços de circulação, numa época tão marcada por descontinuidades e pelo 

esfacelamento até mesmo das tão consolidadas identidades coletivas. 

É nessa perspectiva que podemos, em alguma medida, associar os sujeitos em trânsito 

que protagonizam as narrativas de Azul-corvo e de Terra estrangeira à figura do flâneur 

evocada por Nelson Brissac. No caso de Vanja, Alex e Paco, a motivação certamente é 

contrária a dessa figura inspirada nos personagens baudelairianos, já que, nas narrativas aqui 

analisadas, passa ao largo da ideia de gozo. Consistindo, em Azul-corvo, na tentativa de 

superação da hostilidade imposta por seu espaço de migração (e de circulação); e, em Terra 

estrangeira, na luta pela sobrevivência, dada na fuga em relação aos perigos oferecidos 

também pelo lugar para onde migra e por onde circula, a relação travada pelos protagonistas 

com esses espaços, ao contrário do que ocorre com a figura do flâneur, será de tensão e 

desconforto.  

Por força dos paradoxais sentimentos que a transitoriedade impõe concomitantemente 

aos indivíduos migrantes e que a todo o momento precisam conciliar, esses sujeitos fazem do 

espaço público das grandes cidades pelas quais transitam, tal qual o flâneur do século XIX, 

uma paisagem de investigação, um enigma a ser desvendado e eternamente (re)construído ou 

superado em sua fugacidade. É dessa forma que, convivendo lado a lado, as manifestações 

antitéticas do desajuste e da possibilidade de encontro, do pertencer e do não pertencer, do 

aqui e do lá, do exílio e do nacionalismo moldam o ímpeto da exploração e da descoberta 

contidos na figura do migrante pós-colonial, figura que, a partir dessa postura, talvez possa 

redimir a saturação e a superficialização que hoje parece tomar conta das grandes cidades. 

Verificamos, contudo, que essa potencialidade contida no olhar inaugural do 

estrangeiro irá se desdobrar de formas bastante distintas nas trajetórias dos personagens do 

romance de Adriana Lisboa e do filme de Walter Salles, a começar pela representação 

dicotômica dos espaços de origem e de migração de seus protagonistas. Enquanto Vanja 

migra de uma paisagem marítima rumo a um espaço desértico, podemos entender que Paco 
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executa um movimento inverso, já que sai de um lugar muito mais árido, a cidade de São 

Paulo, em direção à marítima Lisboa. 

 Apesar de sua inscrição invertida, ora como espaço de migração, ora como local da 

partida, podemos entender ambas as paisagens marítimas evocadas pelas narrativas – o mar de 

Copacabana, no caso de Azul-corvo e o mar de Lisboa, no caso de Terra estrangeira - como o 

espaço mítico a que correspondem, de alguma forma, as origens de seus protagonistas. 

Não obstante a dupla inscrição da questão da origem nas duas obras, podendo, em 

Azul-corvo, tal conceito equivaler tanto ao local de nascimento de Vanja (os Estados Unidos) 

quanto ao lugar ao qual sempre pertenceu (o Brasil, representado pelo bairro de Copacabana) 

e, em Terra estrangeira, podendo ser associado tanto à terra natal de Paco (o Brasil) como à 

Portugal (terra da qual “se originou” o seu próprio país), em nossa abordagem, trabalharemos 

com a ideia da paisagem marítima enquanto espaço mítico no qual se inscrevem as origens 

desses personagens. 

 Essas origens míticas são entendidas, portanto, no caso de Vanja, como o arcabouço 

identitário e afetivo, memorialisticamente evocado, onde se inscreve a presença materna, 

podendo ser entendido, inclusive, como uma metáfora para o ambiente líquido do útero, lugar 

no qual a menina pautará sua sobrevivência no espaço hostil para onde se dá sua migração 

depois de impelida para o mundo em decorrência da morte de Suzana.  

Já para Paco, as origens míticas estão associadas à ancestralidade coletiva de toda uma 

nação, localizada em Portugal, no útero que teria gerado as primeiras das muitas viagens 

expansionistas a partir das quais iniciou-se todo o processo colonial que até hoje dita a 

realidade dos países dominados.  Por ora, trataremos a respeito da oposição entre as paisagens 

marítimas e a paisagem desértica compostas em ambas as narrativas. 

No romance de Adriana Lisboa, o espaço de migração em que ocorre a busca da 

protagonista corresponde à paisagem desértica e inóspita, responsável por seu desconforto e 

incomunicabilidade. Já a paisagem marítima, espaço do qual parte, está associada a um 

refúgio, lugar de paz e acolhimento, onde estão inscritas as memórias da infância e onde se 

encontra fortemente marcada a presença da mãe, imagens a todo momento evocadas e 

revisitadas por Vanja. 

Em Azul-corvo, acompanhamos a saída de Vanja do bairro de Copacabana, lugar que, 

não obstante as dores e perdas ali materializadas, se configura para ela como um ambiente 

seguro e confortável. Entendemos que tamanha segurança e confiabilidade seja inspirada em 
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virtude de seu caráter marítimo, já que a menina se revela, a partir das rememorações de 

infância, que a todo momento se interpõem aos seus relatos, uma grande amante do mar.  

De Copacabana, Vanja migra para uma cidade seca e desértica que em tudo contrasta 

com a paisagem marítima do Rio de Janeiro. Não demora muito para que a narradora nos 

revele o constante desconforto que sente em relação a Denver, paisagem estranha com a qual 

se vê obrigada a dialogar, sem conseguir, contudo, acessá-la com êxito. Aqui a paisagem 

natural, o clima e a arquitetura da cidade aparecem como primeiras fontes de estranhamento e 

inquietações:  

 

Plana, lisa, seca, tediosa, poeirenta, contínua, constante, chata, sem graça: essa seria 

minha primeira impressão da planície, nos meses por vir. O que existia ali era uma 

ditadura do espaço, uma infinidade de chão para a direita, uma infinidade de 

montanhas para a esquerda, uma infinidade de céu encapotando tudo (LISBOA, 

2010, p.22). 

 

A incapacidade de compreensão desse espaço inóspito implicará também uma 

inacessibilidade dos códigos desse novo ambiente que consequentemente a conduzirá a uma 

incomunicabilidade a ser posteriormente superada, tanto em relação ao espaço como com às 

pessoas: uma solidão imposta pelo espaço, dirá a menina, que, com efeito, se encontra situada 

no entre-lugar do sujeito que procura fixar-se numa terra estrangeira, num espaço estranho.  

Em Azul-corvo, a construção e a percepção de Vanja em relação a ambos os espaços que 

se contrapõem ao longo da narrativa – a paisagem marítima de Copacabana e a desértica de 

Denver - terão grande importância para o seu desenvolvimento subjetivo, a ser também 

discutido na presente pesquisa. Constatamos que tanto a crise identitária deflagrada em seu 

trânsito, como as transformações pelas quais passa a personagem migrante rumo à superação 

dessa crise e à sua reterritorialização, encontram-se alicerçadas em cada um desses polos 

espaciais.  

Em artigo26 que fala sobre as figurações do deslocamento na literatura das Américas, a 

pesquisadora Zilá Bernd chama a atenção para o caráter complementar que as categorias de 

território e deslocamento assumem no mundo globalizado. Para ela,  

 

os conceitos de territorialização e desterritorialização não devem ser vistos em 

termos de oposição binária, mas de passagens necessárias nos processos de 

construção identitária, pois desterritorializações são sucedidas por movimentos de 

reterritorialização que não apenas restauram o território cultural perdido, mas o 

enriquecem com elementos novos (BERND, 2007, p.90). 

 

                                                           
26 “Figurações do deslocamento nas literaturas das Américas”, publicado na revista Estudos de Literatura 

Brasileira Contemporânea. 
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Assim, podemos afirmar, portanto, que a narrativa de Azul-corvo se desenha em torno 

de dois grandes momentos: o de total estranhamento e desabrigo provocados pela nova 

paisagem e pela cultura do outro, e o momento de negociação entre a identidade cultural de 

origem de Vanja e a cultura daquele novo espaço, que, por conseguinte, se estenderá à 

(re)construção de sua própria identidade, o que, conforme constatamos, somente se torna 

possível a partir do desenvolvimento de relações afetivas. 

Essa transição, dada na esfera subjetiva da personagem, que engloba suas relações com 

outros sujeitos migrantes e a recuperação de uma história familiar (e coletiva), será melhor 

discutida posteriormente. Por hora, abordaremos as percepções afetivas da protagonista em 

relação à paisagem marítima e à desértica, procurando apontar caminhos para a 

reterritorialização por ela trilhada. 

Logo que chega a Denver, tamanho é o estranhamento de Vanja, que somente pode ser 

aliviado pela identificação da presença de elementos transnacionais, como a cadeia mundial 

de restaurantes McDonald’s. Em um dos trechos em que relata sua chegada à cidade, dando 

continuidade aos comentários que tecia sobre o clima seco do Colorado em comparação à alta 

umidade da cidade carioca, na tentativa de estabelecer alguma conexão entre ambos os 

espaços, Vanja elenca alguns elementos próprios desses lugares, procurando uma 

correspondência entre eles: “Em Copacabana, Rio de Janeiro, havia baratas, amendoeiras, 

mosquitos, maresia, pombos. Igrejas, Supermercado Mundial. McDonald’s. Em Lakewood, 

Colorado, Havia coelhos, cães da padaria, corvos. Igrejas. SuperTarget. McDonald’s” 

(LISBOA, 2010, p.19-20). 

Tamanho desconforto com o espaço desértico pode ser explicado pela atração que a 

paisagem marítima exerce sobre a protagonista. Isso porque, conforme veremos no romance 

de Adriana Lisboa, o mar, em sua fluidez, pode ser entendido como uma alegoria para a 

esperança, a se delinear na capacidade de percepção em torno da potencialidade do eterno 

retorno de suas águas. É certo que essas águas que circulam pelos grandes mares nunca são as 

mesmas e, justamente por esse motivo, sempre oferecem novas e múltiplas possibilidades de 

encontro, de crescimento, e de conquistas. Ainda que possam também em seu fluxo trazer 

marés ruins, há contido, no vai-e-vem dessas águas, um potencial de renovação, de segundas, 

e terceiras, e quartas, e infinitas chances: uma promessa, enfim, de algo que constantemente 

se reinicia.   

Embora isso não seja dito de forma objetiva pela narradora, podemos entender esse 

apego de Vanja à simbologia marítima por meio de pistas que ela vai deixando ao longo da 
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narrativa. Na passagem em que a menina descobre o paradeiro de Fernando, sua primeira 

observação é em relação à localidade do estado do Colorado: “longe do mar, de todas as 

praias, no oeste do Estados Unidos da América” (LISBOA, 2010 p. 57); em seguida, Vanja 

abre um mapa à procura da cidade de Denver, observando a geografia do lugar e calculando a 

distância que teria de percorrer para que pudesse novamente ver o mar: 

 

No mapa, havia montanhas em formato de fungos cruzando o Colorado de norte a 

sul. Sombras verdes indicando florestas e uma grande mancha marrom indicando a 

planície. Para chegar ao mar e suas conchas eu podia ir até a Califórnia ou até o 

Golfo do México. Parecia um pouco longe (LISBOA, 2010, p. 57). 

 

 Também podemos extrair de outros trechos a confirmação da importância que essa 

referência marítima representa para a menina, principalmente daqueles que a reportam à sua 

infância, ambientada na praia de Copacabana:  

 

Penso em Copacabana. Fecho os olhos e mesmo que eu escute Acoustic Arabia e 

tenha acendido um incenso japonês destinado a templos zen-budistas, o que chega 

aos sentidos, via memória, é um cheiro vago de maresia, um gosto vago de picolé de 

fruta misturado com areia e água do mar. E o ruído das ondas fervendo na areia, e a 

voz do vendedor de picolé sob o sol úmido do Rio (LISBOA, 2010, p.28). 

 

Essa passagem nos revela ainda a força da memória afetiva e sua relevância enquanto 

estratégia de sobrevivência de Vanja nos primeiros meses de viagem. Mantendo uma vida 

orientada por essas lembranças do passado, é na evocação de todo esse universo marítimo e 

tropical que a menina tenta se refugiar nos momentos mais difíceis. 

 Em meio às inúmeras digressões de Vanja em relação ao mar, uma delas se direciona 

para o horizonte que, quando criança, observava distraidamente enquanto brincava com seu 

baldinho vermelho, sua peneira, pá e ancinho amarelos, instrumentos com os quais construía, 

na areia molhada, e no seu íntimo, seu universo particular. É então que a menina comenta que 

aquele horizonte, e o que quer que houvesse depois dele, nunca antes havia despertado seu 

interesse, ao contrário do mar e daquilo que havia para além de sua superfície. Vanja segue 

sua digressão, rememorando as fantasias de criança, quando imaginava os animais: peixes, 

crustáceos, moluscos, e todo um universo que acreditava existir mar adentro, nas ilhas 

distantes com as quais sonhava na infância:  

 

[...] um mundo de sombras diferentes, um mundo de velocidade e sons diferentes, 

onde animais muito diferentes de mim existiam. O mundo dos peixes, das algas, dos 

moluscos, das conchas azul-corvo – como as que eu leria num poema bem mais 

tarde, toda uma outra vida, outro registro[...] (LISBOA, 2010, p. 29, grifos nossos) 
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Mais adiante, a narradora menciona novamente o poema: The Fish, de Marianne 

Moore, ao qual se referia naquele e em tantos outros momentos anteriores. Revela, ainda, ser 

esse o seu poema favorito dentre os muitos que leu nos livros de poesia na biblioteca pública 

de Denver, onde passava horas buscando proficiência leitora e aprimorar o inglês, que, por 

mais dominado que fosse, seguia denunciando seu estrangeirismo.  

Nessa ocasião, podemos entender o porquê da importância de tal poema e também, a 

motivação para o título da narrativa: The Fish reportava a menina à paisagem marítima de 

Copacabana, às esculturas na areia, aos animais aquáticos e a todos os elementos que, de 

alguma forma, a faziam sentir-se em casa: “Quando eu lia aquele poema chamado The Fish, 

os peixes, era transportada para um mundo de cores, de movimentos primordiais. Havia nele 

caranguejos como lírios verdes e chapéus-de-sapo submarinos. E um oceano turquesa de 

corpos. E as conchas azul-corvo” (LISBOA, 2010, p.93). 

Com o passar do tempo, além do poema e das recordações da infância, um outro fator 

se mostra essencial para a adaptação de Vanja: a exploração da cidade. Conforme a menina 

vai circulando e conhecendo os espaços daquele ambiente inóspito, mais possibilidades vão se 

descortinando e mais nossa narradora vai se abrindo ao diálogo com a alteridade. É, portanto, 

através de andanças pela cidade que a menina procura se inteirar daquele novo espaço e 

encontrar nele o seu lugar.  

Tal atitude acarretará um paradoxal sentimento de (não) pertencimento, próprio dos 

sujeitos que circulam pelo espaço contemporâneo. Se, por um lado, o choque provocado pelas 

diferenças encontradas naquele novo ambiente intensifica no sujeito migrante a saudade que 

sente de casa, por outro, o conduz, paulatinamente, a uma (trans)formação que irá se fixar na 

essência desse sujeito.  

As primeiras andanças de Vanja, realizadas de patins pelas ruas do bairro, com o 

objetivo de (re)conhecer a cada dia aquele lugar, aparecem como um momento de observação 

construtiva e como uma tentativa de apropriação desse novo espaço que a todo momento 

provoca a evocação de memórias de cotejo com a cidade do Rio de Janeiro. Se por um lado 

essas caminhadas produzem em nossa narradora uma exacerbação de sua identificação 

enquanto brasileira, intensificando a sensação de deslocamento e o estranhamento por ela 

vivenciados ao transitar pelas ruas do subúrbio de Denver, por outro, são responsáveis por 

descortinar as potencialidades positivas dessa paisagem inicialmente tão hostil:   

 

Surgiu de algum lugar um par de patins usados, e quando havia qualquer fiasco de 

nuvem no céu deixando o sol um pouquinho menos veemente eu saía de patins pela 

vizinhança. Um quarteirão a mais por dia. Alargando meu círculo de influência. 
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Marcando meu território que não era meu, como um animal bem-intencionado e 

equivocado marcaria usando seus fluidos corporais. (LISBOA, 2010, p. 20-21) 

 

 Aqui reside uma das principais diferenças entre o flâneur da modernidade e o migrante 

que acreditamos em alguns aspectos se aproximar dessa figura na contemporaneidade, como 

parece ser o caso de Vanja. Enquanto o primeiro encontra gozo e sentido na observação 

despretensiosa da multidão, o novo a observa com certo receio, encarando o diferente, pelo 

menos à primeira vista como algo intimidador, mas, no entanto, latente de possibilidades. É 

no descortinar dessas possibilidades, juntamente com os laços afetivos, que irá se dar a 

reterritoriaização operada pela menina. 

Seja nos passeios de patins ou nas viagens de carro que fazia com Fernando nos fins 

de semana, Vanja expandia suas fronteiras dentro daquele novo lugar, ampliando também a 

sua predisposição afetiva. É dessa forma que a menina se abre para as possibilidades que vê 

brotarem naquele espaço público rico em alteridades e trocas de experiência. Conforme 

circula pela cidade de Lakewood, Vanja se depara com as mais diversas histórias de vida de 

imigrantes e de norte-americanos, que, juntamente com a história de migração de sua mãe e 

de Fernando, vão se costurando ao longo de toda a narrativa, revelando uma outra face menos 

amarga de sua experiência migratória. 

Se em Azul-Corvo, tal postura exploratória será rentável para Vanja, revelando-se uma 

solução para os conflitos por ela vividos em seu trânsito; em Terra estrangeira, para Paco e 

Alex, o desenrolar será bem menos promissor, a exemplo do momento vivido pelos 

brasileiros a que o longa parece retratar. No filme de Walter Salles, a diferença na maneira 

como se dá a relação dos personagens com seu espaço de migração se evidencia na 

perspectiva pela qual o diretor escolhe compor a representação das cidades evocadas no 

longa.  

Diferentemente do que acontece no romance de Adriana Lisboa, na narrativa de Terra 

estrangeira podemos observar uma outra abordagem na apresentação das dicotômicas 

paisagens marítima e desértica. É possível afirmar que, no longa de Walter Salles, Paco parte 

de um espaço muito mais árido em direção a um lugar de esperanças e possibilidades em 

potencial, ainda que essas permaneçam apenas no plano das ideias. Desde a primeira 

representação, sua cidade natal, São Paulo, parece não simbolizar senão abandono, perda, 

saturação e impossibilidades, correspondendo sua aridez não apenas ao ambiente caótico de 

grande cidade, mas também à falta de esperança que pairava naquele momento sobre toda a 

sociedade. 
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Aqui, São Paulo é retratada como a grande metrópole do caos urbano, que sufoca e 

oprime; é entendida como o espaço da falta afeto e de esperança; e, nesse sentido, são 

eloquentes as primeiras imagens do filme, que revelam a decadência e a tristeza daquele velho 

prédio escondido por trás do incessante trânsito do minhocão, esvaziado social e 

afetivamente: apenas veículos passando em um vai e vem de tom lúgubre, solitário e 

claustrofóbico. 

Em Terra estrangeira, é o espaço de migração e busca de Paco, a cidade das grandes 

navegações, que irá corresponder à paisagem marítima, ainda mais emblemática nesse caso, 

visto que, de acordo com o próprio protagonista, teria sido do mar de Portugal que os 

portugueses saíram para “descobrir” o mundo inteiro. Dessa forma, Lisboa se apresenta como 

um espaço de promessas e expectativas, que, no entanto, nunca se realizam, revelando-se uma 

grande decepção, Não há conforto, não há abrigo, nem nada além do encontro de duas vidas 

perdidas e desgovernadas, fadadas a seguir sem lei e sem rumo, para além do fim da estrada 

percorrida na última cena do longa. 

 A construção imagética desses dois espaços em teoria distintos, mas que ao longo da 

narrativa se revelam bastante parecidos em seu caráter desalentador, parece ser uma 

preocupação estética de Walter Salles e Daniela Thomas. De acordo com o que o próprio 

diretor afirma em documentário27 produzido dez anos após o lançamento do filme, há no 

longa uma investidura nos espaços enquanto agentes transformadores dos personagens. Essa 

herança se manifesta na construção pragmática das imagens desses inicialmente dicotômicos 

espaços de circulação que, em um determinado momento da narrativa, passam a convergir, 

apontando para distintas, porém entrecruzadas estórias de migração, exílio e desterro. 

Numa espécie de narrativa de formação, paralelamente à exploração desses espaços, 

acompanhamos as transformações pelas quais o protagonista Paco passa desde a morte da mãe 

até a tentativa desesperada de escapar de seu envolvimento na emaranhada e perigosa teia 

contrabandista em que se insere logo que chega à Portugal. É a partir de sua chegada à Lisboa, 

que as duas paisagens – a da árida cidade de São Paulo e da marítima e mítica capital 

portuguesa – parecem finalmente convergir. 

Conforme Paco vai constatando sua perigosa e precária situação, a origem mítica 

associada à Lisboa vai se desvanecendo e se aproximando cada vez mais da Portugal em que 

Alex sobrevive de um subemprego, onde se sente deslocada, estranha, estrangeira; a mesma 

terra onde outros imigrantes falantes da língua portuguesa compõem uma paisagem de 

                                                           
27 De volta à terra estrangeira, documentário produzido para integrar faixa extra do DVD comemorativo de dez 

anos. 
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descaso e desilusão, partilhando uma, também, de certa forma, contrabandeada identidade, 

formada entre as imposições culturais absorvidas e a tentativa de sobrevivência daquela 

cultura violentada: uma Portugal pouco retratada fora da Europa, mas bastante conhecida 

dentro dela. Aqui, cabe destacar também o caráter orgânico do filme. Segundo os produtores e 

atores, o roteiro previamente elaborado foi se transformando baseado no que a equipe 

encontrava nos espaços de locação e, dessa forma, o filme foi se autoproduzindo, ganhando 

um aspecto documental que respondia tanto aos acontecimentos no Brasil, quanto à realidade 

por eles encontrada na capital portuguesa. 

Parecendo representar todo o povo brasileiro na década de 1990, os protagonistas de 

Terra estrangeira, Alex e Paco, carregam traços de marginalidade bastante contundentes que 

parecem legar sua circulação por Lisboa ao fracasso. Assim, seu trânsito pela marítima e 

potencialmente promissória capital portuguesa acaba por aproximar-se muito mais de uma 

repetitiva e interminável tentativa de escapar da hostilidade, da solidão e do perigo impostos 

por aquele espaço, resultando numa cíclica reinserção na condição de bastardia, do que de 

uma possibilidade de encontro naquelas águas. 

Logo nas primeiras cenas de Terra estrangeira, em superposição com flashes da 

caótica paisagem urbana e com os créditos iniciais do filme, ouve-se a voz de Paco, ensaiando 

falas de Fausto, de Goethe, cuja citação, cuidadosamente inserida, deixa no ar uma 

expectativa que logo se revelará frustrada: “[...] Sinto a coragem, o ímpeto de ir ao mundo, de 

carregar a dor da terra, o prazer da terra, de lutar contra as tempestades, de enfrentar a ira do 

trovão... enfrentar a ira do trovão.”. A cena continua: “Os espíritos pairam próximos. Me 

ouçam! Desçam! Desçam dessa atmosfera áurea e levem-me daqui para uma vida nova e 

variada! Que um manto mágico seja meu e me carregue para terras estrangeiras!” (THOMAS, 

1996, p.7-8).  

Esse sentimento ambíguo de dor e prazer, fundindo expectativas para o futuro com a 

ideia de luta e de enfrentamento parece adiantar a estória de migração a ser contada pelo 

longa. Sem dinheiro, sem planos, sem ter com quem contar: é assim que Paco, num 

verdadeiro ato de desespero, parte do Brasil para uma terra estrangeira, onde carregará “a dor 

e o prazer da terra”, e buscará um vislumbre de esperança, algum motivo para continuar 

(sobre)vivendo.  

 Paco, filho da basca Manuela, natural de San Sebastian, é um jovem de vinte e um 

anos que, sonhando melhorar de vida, pretende ser ator. A mãe, muito humilde, trabalhava 

como costureira, juntando todo o dinheiro que podia com o objetivo de conseguir voltar à sua 
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terra natal. Numa conversa em que Paco tenta dissuadir Manuela da ideia de retorno, a 

resposta por ela dada com tristeza e desolação parece revelar a sensação de desconforto por 

viver deslocada e a urgência em voltar para casa:  

 

Você não entende mesmo. Você não pode dizer ‘esqueça San Sebastian’, como se 

fosse um capricho meu. É San Sebastian que não me larga, Paco. Sabe, às vezes eu 

ando pela casa, e sinto um cheiro antigo. Eu sei que não é possível, mas eu sinto. Eu 

tenho que voltar lá pra acabar com essa agonia. Será que não dá pra entender isso? 

(THOMAS, 1996, p.20). 

 

 Walter Salles parece costurar pacientemente os detalhes da estória de deslocamento a 

se desencadear. Assim, constrói Paco: filho de uma imigrante que deseja retornar à sua terra 

natal, ensaiando para uma peça cujo personagem revela o ímpeto de ir ao mundo, falas que 

irão reverberar ao longo da narrativa. O espaço que o diretor escolhe para iniciar seu filme 

também tem um grande peso para o enredo: um prédio decadente, em frente ao Minhocão, 

importante viaduto situado numa das maiores metrópoles do Brasil.  

 A imagem do imponente viaduto cortando a paisagem urbana, na qual ônibus, carros e 

transeuntes se intercruzam num atordoado e barulhento vai e vem parece já anunciar a 

transitoriedade e o deslocamento a que remete Terra estrangeira. Tal qual a paisagem em que 

se insere o viaduto, os personagens do longa emanam essa solidão, desconforto e apatia 

implicados no trânsito. 

É na sala de um apartamento antigo, desse prédio decadente de frente pro Minhocão, 

na cidade de São Paulo, onde moram mãe e filho, que Manuela assiste à notícia que 

aniquilaria todos os seus sonhos. Junto com a poupança, o Plano Collor veio confiscar todas 

as suas esperanças de voltar pra San Sebastian e, com eles, a sua própria vida.  

 Desolado pela morte da mãe, sem dinheiro, sem familiares ou amigos, sem rumo e 

sem expectativas para o futuro, Paco resolve aceitar a proposta feita em um bar por um 

homem que parecia conhecer bem a Espanha e a San Sebastian de Manuela. Ele concorda 

então em levar uma mala do Brasil até Lisboa, planejando, com o dinheiro do serviço 

prestado, seguir até San Sebastian.  

Se a decisão de migrar, tomada por Paco, tem como motivação, na busca de suas 

origens, uma possibilidade de resgate das utopias perdidas ou o encontro de um caminho no 

qual pudesse pautar sua existência, sua opção de migrar, em primeiro lugar, reflete em grande 

escala o esgotamento de um país econômica, social e, sobretudo, politicamente falido.  

Esse desencanto com a situação do Brasil, além das questões implicadas na 

transitoriedade contemporânea, parecem interessar bastante a Walter Salles, que, em Central 

do Brasil (1998), filme exibido e reconhecido mundialmente, repete essa abordagem crítica 
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do país. Ambientado num dos mais movimentados lugares de passagem da cidade do Rio de 

Janeiro, o longa mostra o cruzamento das estórias de Dora e Josué. Dora, uma mulher que 

ganhava a vida enganado pessoas humildes e analfabetas que passam diariamente pela Central 

do Brasil, vê as coisas mudarem quando, impelida por uma culpabilidade que aos poucos 

toma conta dela e revela um sentimento fraternal, se sente na responsabilidade de resgatar 

Josué, menino pobre que perdera a mãe atropelada ali mesmo. Aqui, as questões da solidão e 

da indiferença que imperam nos lugares de passagem das grandes cidades vêm se unir ao tema 

da orfandade e ao despertar de uma consciência para contar uma estória (de Dora e Josué), e 

uma história do Brasil: a redenção de Dora pode ser entendida como uma metonímia para um 

desejado resgate desse decadente país que o filme nos mostra.  

Com relação ao cenário social decadente e frustrante no qual se passa Terra 

estrangeira, o longa é bastante contundente ao exibir, logo nas primeiras cenas, em meio ao 

caos da cidade de São Paulo um enorme (e irônico) cartaz de calcinhas Hope, num lugar onde 

todas as esperanças já haviam se esvaído; ou, ao mostrar um telejornal com imagens verídicas 

da então ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, noticiando o confisco, medida 

econômica tomada pelo presidente Collor, que viria a causar a irresoluta e praticamente 

unânime insatisfação da população.  

 Tal qual o processo elucidado por Ricardo Piglia (2004) em “Teses sobre o conto”, 

desvela-se uma estória cujo desfecho conduz a outra, aquela a ser principiada e desenvolvida. 

Numa clara referência política, Walter Salles inscreve duplamente esse famoso episódio do 

Plano Collor na gênese da narrativa que vemos surgir. Ao assistir ao noticiário, a mãe de Paco 

vê esvaírem-se as esperanças de tal modo a levá-la à morte, fato que, por sua vez, conduz à 

estória a ser contada: a migração de Paco. 

Aqui, tanto Paco como sua mãe podem ser entendidos como uma representação do 

choque e da decepção do povo brasileiro que, se não morreu de susto, precisou de outras 

referências para se reconstruir. Alguns detalhes cuidadosamente enxertados por Salles nas 

cenas conferem ao filme a construção dessa aura de insatisfação e desespero que paira sobre a 

população, como na imagem em que Paco anda desnorteado pelas ruas depois de perder a mãe 

para o Plano Collor: “Paco anda desesperado pelas ruas de São Paulo. Passa a mão na testa. 

Atravessa perigosamente as ruas, chorando. Atrás dele percebe-se os cartazes da campanha 

Collor, prometendo um ‘Brasil melhor’” (THOMAS, 1996, p. 34). 

 É em meio a todo esse cenário de desolação que Paco decide partir. Apesar de seu 

intento de ir à cidade espanhola, é, no entanto, em Lisboa que Paco irá vivenciar toda a 
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trajetória de deslocamento, de solidão e desabrigo a ser narrada. É a paisagem marítima da 

cidade de Lisboa, mais especificamente as redondezas de seu porto, que aparece como o 

espaço de migração de Paco, onde sua experiência de trânsito e errância irá cruzar com a 

também deslocada, arruinada e desnorteada vida de Alex. 

 No dia mesmo em que chega à Lisboa, ao observar pela primeira vez o porto, Paco é 

capaz de constatar a transitoriedade imanente àquela paisagem: “[...]À frente trolleys, ônibus, 

trens e navios dão a nítida impressão de que tudo está em movimento – em contraste com a 

imobilidade de Paco[...]” (THOMAS, 1996, p. 49). Tudo ali parece volátil, evanescente, 

naquela terra em que se reúnem gentes de todos os lugares, de todas as colônias: brasileiros, 

angolanos, moçambicanos; uma série, enfim, de descendentes bastardos a quem Portugal 

insiste em renegar, apesar da idealização em torno da terra dos desbravadores.  

 Se Paco abandonara o Brasil devido à morte de todas as suas esperanças e ao 

desmoronamento de qualquer projeto coletivo que se possa ter imaginado para o “país 

melhor” que Collor prometia, não é mais acalentador, porém, o que ele encontra na Lisboa 

daqueles que um dia encontraram o Brasil. Sugerindo o que podemos entender como um tipo 

de “hereditariedade social”, Walter Salles constrói um clima de desordem, ausência de lei, 

preconceito e intolerância, que vai se descortinando ao longo da narrativa, e revelando a 

falência de Portugal. 

 Assim, o lugar em que Walter Salles situa a tentativa de resgate das “utopias” e 

“valores” perdidos de seus personagens não poderia ser mais emblemático. A capital 

portuguesa, além de responder a um imaginário de idealização da terra estrangeira, 

especialmente quando se pensa na Europa, representaria para Salles, de acordo com 

Alexandre Graça Faria28 (2002), uma “resposta ao esgotamento de pressupostos modernos” 

(FARIA, 2002, p. 93), estando, portanto, em consonância com o tempo da narrativa, ao qual 

se pretende problematizar.  

Diante da realidade que não abriga e não conforta, Paco empreende uma viagem de 

retorno a um espaço mítico entendido como a origem de sua nação, procurando motivos para 

dar continuidade à sua vida, buscando encontrar novamente os sonhos e lutas que se perderam 

nos tempos pós-modernos, ou, como preferem Haroldo de Campos e Flávio Carneiro, nos 

tempos pós-utópicos. Nessa conjuntura, acreditamos que Lisboa representaria a tentativa de 

resgate das utopias perdidas bem como da origem da América e, por extensão, do mundo. 

Numa conversa com Loli, Paco comenta sobre as coisas estranhas que vinham acontecendo 

                                                           
28 Brasil Presente: construções-ruínas do imaginário nacional contemporâneo (2002), tese de doutorado em que 

trata da questão da representação do Brasil nos filmes Terra estrangeira (1996) e Central do Brasil (1998). 
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desde que havia chegado a Portugal; então, questionado pelo angolano sobre o que ele 

esperava de Lisboa, o brasileiro afirma: “Sei lá... no mínimo descobrir alguma coisa. Não foi 

daqui que eles saíram para descobrir o mundo inteiro?” (THOMAS, 1996, p.75). 

Conforme veremos mais detidamente nos próximos capítulos, caminhando no sentido 

contrário às expectativas de Paco, Lisboa se revela como a terra onde as esperanças de 

encontro acabam, na verdade, frustradas, uma vez que não se apresenta como aquele espaço 

mítico de gênese das Américas, mas como um país também incerto de sua identidade. Antes, 

como mais um entre-lugar da contemporaneidade: ali nada se encontra, não se torna possível 

o resgate de coisa alguma, muito ao contrário: “Posso lhe dizer uma coisa? Isto aqui não é 

sítio para encontrar ninguém. Isto é uma terra de gente que partiu para o mar. É o lugar ideal 

para perder alguém ou para perder-se de si próprio. Aproveite” (THOMAS, 1996, p. 59), diz o 

dono da livraria para Paco quando este lhe pergunta por Miguel. 

Na Lisboa de Terra estrangeira não há menos caos que no Brasil, especialmente para 

os imigrantes mostrados por Salles: todos “filhos” de Portugal, que, explorados e deixados 

com uma herança de esgotamento e fracasso, são nessa terra também recusados e renegados, 

da mesma forma que seu “país de origem” é enxergado pelo restante da Europa.  

Assim, Paco, Alex, Miguel, o angolano Loli e tantos outros “herdeiros” de Portugal 

são duplamente expatriados e marginalizados em solo português: “Eu não sou ninguém. Você 

então, menos ainda! E o outro ninguém foi morto há três dias atrás. Você está entendendo 

onde é que você se meteu?” (THOMAS, 1996, p. 71), diz Alex para Paco em determinada 

altura da narrativa. Lisboa representa para eles, nessa conjuntura, nada mais que uma falsa 

utopia a que se busca resgatar, podendo ser resumida à imagem do “Hotel dos viajantes”, 

localizado convenientemente de frente para o cais: “Em Lisboa, vê-se a aparência decadente 

do exterior do Hotel dos Viajantes, uma estrutura de quatro andares com a fachada de azulejos 

semiquebrados, que defronta o cais[...]” (THOMAS, 1996, p. 34). 

Embora inspire uma esperança de resgate, seja da origem de uma nação, seja da 

condição humana, Lisboa, no entanto, não se revela mais que um espaço híbrido, típico da 

contemporaneidade. Em Terra estrangeira, conforme aponta Alexandre Graça Faria, o 

percurso dos personagens que irá se sobrepor à já praticamente inviável fixidez de lugar, que 

se revela mais tenso e problemático na medida em que Paco é confrontado com a violência e a 

perseguição, frutos de uma falta de ordem e de lei que parecem caracterizar o estrangeiro 

naquela terra. Assim como no Brasil, os personagens permanecem à deriva, “como aquele 

velho navio encalhado na praia que, no entanto, ainda se move” (FARIA, 2002, p.105). 
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Dessa maneira, além de mote para uma busca pessoal, podemos entender a migração 

do personagem principal como uma metonímia para a frustração com o cenário nacional, 

sendo o ponto de partida para a desconstrução tanto cultural como subjetiva, que vem se 

encenando desde o final do século XX até os dias atuais. Walter Salles insere em Terra 

estrangeira as questões enfrentadas a reboque dessa desconstrução quando nos leva a 

acompanhar os dilemas pessoais de Paco e de outros sujeitos deslocados não só territorial, 

mas, em especial, subjetivamente. Assim, o ato de se buscar, no contato com o outro, através 

da viagem pode ser entendido também como uma tentativa de resposta a uma crise gerada 

pelo choque entre o global e o local.  

Esse antigo (e ainda tão presente e problemático) embate entre local e global ganha um 

lugar bastante relevante na produção de Terra estrangeira. Ainda que indiretamente, Walter 

Salles retoma a colonização e as controversas heranças por ela deixadas, para problematizar 

toda a construção cultural / identitária do Brasil. Tal questão parece desvelar-se de maneira 

sutil, porém contundente na cena em que se vê ao fundo de um abraço desesperado entre Paco 

e Alex um eloquente navio encalhado nas águas portuguesas.  

 

 

Figura 1: foto do filme Terra estrangeira 

 

Nessa cena, Paco e Alex, em plena fuga, se abraçam tristemente, atestando a condição 

de marginalidade e vulnerabilidade em que parecem ter sido abandonados, condição daquele 

que não pode contar com nenhuma compaixão, com nenhuma ordem, com nenhuma lei. A 
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essa atmosfera de total desamparo e desnorteio vem se somar a contundente e sobrecarregada 

figura da ruína, representada pelo esqueleto de um velho navio encalhado. 

Em tal contexto, concluímos que aquele velho navio, aludindo à música tema do filme, 

“Vapor Barato”, interpretada por Gal Costa, já não pode sequer representar a esperança que 

reside na possibilidade do movimento, depositada em natureza transitória, desde muitos 

séculos conhecida dos navegadores. Na estória de Paco e Alex, esse navio aparece deteriorado 

e inutilizado, como os restos mortais a serem deixados para decompor-se depois dos últimos 

suspiros, seja de uma nação, ou da dignidade e das perspectivas de meros sujeitos migrantes, 

abandonados à própria sorte em sua clandestina e incerta jornada.  

Assim como a paisagem marítima de Lisboa se revela para os personagens do longa 

como uma esperança de encontro frustrada, o navio encalhado na areia parece simbolizar o 

fracassado legado colonial deixado por Portugal que, com o intuito de desbravar o “mundo” e 

sendo pioneiro nessa empreitada, acabou por se apoderar de terras até então desconhecidas 

pela Europa, contribuindo para a formação de um país de instituições e estrutura social 

declaradamente falhas. 

Em relação ao imaginário do Brasil, acreditamos que o longa dirigido por Walter 

Salles promove um tipo de (re)apresentação do nacional, caminhando no sentido de uma 

desconstrução. Desconstrução de costumes, de valores e até mesmo dos velhos estereótipos 

vendidos internacionalmente, desvelando o problemático lugar que o Brasil passou a ocupar 

sobretudo na época da “modernização”, tanto aquela proposta pelo governo vigente em 1990, 

como a imposta pelos desenvolvimentos tecnológicos e pela já conhecida globalização.  

Nessa conjuntura, a viagem de Paco em busca de respostas e sentidos, que pretendia 

encontrar através do retorno às origens, vai se revelando frustrada, perigosa e, ao mesmo 

tempo, o único sentido possível. Sem recursos, sem esperanças, sem rumo e clandestino, o 

brasileiro, carregando todos os traços do fracasso nacional, somente é capaz de vislumbrar 

alguma perspectiva de continuidade nas novas nuances identitárias que se descortinam no 

contato com o outro, tão estranho e ao mesmo tempo familiar representado nos descendentes 

de seus “descobridores”. 

Para Alexandre Graça Faria, o motivo da viagem no filme de Walter Salles estaria 

relacionado com a intenção de se fundar o “ser nacional brasileiro”: “Na verdade afirmou-se 

como uma das possíveis maneiras de se resolver a tensão estabelecida entre o universal e o 

particular, o cosmopolita e o regional, que constitui um dos maiores problemas do 

nacionalismo na cultura brasileira” (FARIA, 2002, p. 85). Assim, observemos que, conforme 
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reconstrói os passos dos “descobridores” de seu país, Paco vai também (re)descobrindo sua 

nacionalidade e sua identidade: “Descobrir o outro para afirmar a si mesmo, reatar algum elo 

perdido na linha temporal, eis o sentido profundo da viagem nos dois filmes de Salles” 

(Idem). 

Nesse sentido, vemos se esboçar um caminho de margem e bastardia, uma vez que é 

promovido um encontro com o outro, que não é tão outro assim. Não obstante todas as 

diferenças entre os sujeitos de mobilidade precária29 que são apresentados no filme, todos eles 

têm em comum a origem colonizada, explorada e aculturada com raízes na própria terra 

portuguesa. Além disso, essa relação histórica já pressupõe o contato entre esses sujeitos e 

aqueles que os colonizam e que, de certa forma, figuram como parte de sua própria cultura e 

identidade: os portugueses. 

No tocante a essa relação histórica pré-estabelecida nos (des)encontros entre esses 

mais diversos, porém nem tão estranhos sujeitos, vemos destacar-se uma forma de se olhar 

para o outro: os estereótipos, constantemente inscritas através dos personagens de Terra 

estrangeira. Esses imigrantes que (sobre)vivem muito precariamente na capital portuguesa 

revelam, dessa forma, um embate, procurando estabelecer uma espécie de dominação. Assim, 

conforme aponta Marco Antonio Rodrigues “confrontam suas (contra)narrativas identitárias, 

disputam espaço e reconhecem a fragilidade das fronteiras culturais no contexto 

contemporâneo, marcado pela diáspora” (Freire, 2009, p.91). Ainda segundo Rodrigues, é 

nessas contranarrativas que vemos se manifestar essas ideias pré-concebidas, sendo utilizadas 

umas contra as outras, a promover uma disputa de um espaço discursivo inacessível a esses 

imigrantes, conforme irá revelar a precariedade de seus trânsitos. 

No caso específico de Paco, retomando a ideia de Alexandre Faria, podemos entender 

que, numa perspectiva de desenraizamento afetivo, social e econômico, fruto da morte da mãe 

e da falência econômica do Brasil, o protagonista de Terra estrangeira trava uma relação 

mítica e fundacional com o passado a que tenta recuperar – tanto o passado familiar, quanto o 

passado de seu país. 

Diante do insucesso do Brasil, o passado, encarnado na viagem à Lisboa, não aparece 

como algo de que quer livrar-se, mas como uma possibilidade de encontro na medida em que 

se torne possível reconfigurá-lo a partir da revelação das possibilidades nele contidas. 

Caminhando num sentido de desconstrução da nacionalidade e de (re)descoberta da 

                                                           
29 Termo de Marco Antonio Rodrigues, utilizado para definir as migrações precárias dadas no limite da 

ilegalidade operada pelos brasileiros em Portugal nas narrativas de Terra estrangeira e Estive em Lisboa e 

lembrei de você.  
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identidade de Paco e, por extensão, dos brasileiros, o filme não traz, como vimos, uma visão 

romantizada e idealizada da migração para a Europa.  

O que Salles faz, ao contrário, é expor mazelas, explorar as dificuldades, crises e 

dilemas dos sujeitos migrantes, sugerindo, no caso da estória que se conta, uma provável 

“hereditariedade social”, além de insistir, mesmo diante da constatação do fracasso, na 

importância do trânsito e na urgência da viagem, da exploração e da busca no mundo 

contemporâneo: “navegar é preciso, viver não é preciso”, Fernando Pessoa nos lembra do que 

já diziam os navegadores desde a antiguidade; fundindo a ideia do trânsito à navegação e 

revelando sua necessidade imprecisa. De forma análoga, o faz o diretor de Terra estrangeira, 

estabelecendo essa conexão ao longo de todo o filme por meio das referências ao mar, que 

pautam a narrativa desde a marcante imagem do navio encalhado, passando pela música 

tocada ao final, “Vapor barato” que, embora em tom melancólico, reitera o movimento. 

As trajetórias de Alex e de Paco evidenciam a desesperançosa perspectiva dos 

produtores para esses brasileiros e estrangeiros, cujos fardos parecem ser o estar em eterna 

busca e vivenciar repetidos desencontros, revelando também a natureza do trânsito nos dias 

atuais e o que pode significar para o sujeito contemporâneo estar em terra estrangeira.  

Assim, observamos durante toda a narrativa que, sejam quais forem os movimentos e 

escolhas dos personagens, eles acabam sempre à deriva. Tal expectativa fica evidente na 

contundente cena final, ao mostrar Paco e Alex fugindo de Portugal e de todos os seus perigos 

e carrascos e adentrando clandestina e arrebatadoramente mais uma terra estrangeira. Numa 

nada coincidente alusão ao seu nome, a personagem que dirige o carro adentra a lex o 

território espanhol, literalmente derrubando todas as fronteiras. 

Compreendendo a impossibilidade de continuar (sobre)vivendo às condições adversas 

de sua mobilidade precária, às leis que só se aplicam à sua punição, às margens de uma 

sociedade excludente, que a olha com desconfiança através do peso do estereótipo, Alex 

deposita toda sua força em uma última esperança: um rompimento total e brutal com todas as 

barreiras. Assim, a personagem evidencia o caráter transgressor da narrativa de Salles, 

revelando imageticamente que a utópica superação da desesperança e da deriva vivida por 

todo um povo, imposta por toda uma história de dominação e falências, só é passível se 

inscrever a partir da transgressão e talvez, de alguma força bruta. 

Interessante notar também que toda essa radical ruptura esteja encarnada justamente na 

figura de Alex. Aparentemente mais perdida e apática, desde sempre sem rumo, sem casa e 

sem nenhuma perspectiva que não fosse a da medíocre continuidade de uma viva sem maiores 



75 
 

sentidos, é Alex que, ao final da narrativa, surpreendentemente ganha a investidura da 

rebeldia e da violação das leis. Cabe aqui uma correspondência entre a personagem e a figura 

da mulher oprimida que, por meio de uma ruptura radical e sem retorno, impõe sua voz e seus 

desejos às interdições de uma sociedade patriarcal, controladora e abusiva.  

Assim, a moça arrebenta a cancela de todas as proibições, seguindo mais clandestina, 

mais criminosa, deixando, no entanto, entrever uma frágil e volátil esperança: “Paco, não 

dorme! Não dorme, que eu tô te levando pra casa”, Alex grita, antes de, chorando de 

desespero, começar a cantar trechos de Vapor Barato: “Eu vou descendo por todas a ruas... eu 

vou tomar aquele velho navio...”. Numa das cenas mais bonitas do filme, a música na voz de 

Gal Costa se sobrepõe à voz da personagem, a câmera, se afastando, acompanha o movimento 

do carro em alta velocidade pela estrada rumo a San Sebastian. 

O ato de atropelar e despedaçar a cancela pode ser lido, portanto, como uma metáfora 

para a atitude - de abandonar as regras, as leis, as identidades, os nacionalismos e as certezas - 

em que consiste a migração. Walter Salles e Daniela Thomas mostram, portanto que, se por 

um lado, a subversiva conduta migratória constitui-se perigosa, por outro, ela se faz 

necessária, revelando-se, afinal, menos facultativa do que pensávamos: a conclusão a que 

chegamos é que tanto no início do filme quanto ao final dele, Alex e Paco são mais levados a 

migrar do que o fazem por escolha própria.  

Pensando no imaginário do Brasil em relação ao exterior, podemos afirmar que, se por 

um lado a migração em Terra estrangeira joga com a herança da colonização, Azul-corvo 

vem dialogar com o imperialismo dos Estados Unidos, e o faz também com base na 

ambiguidade revelada na experiência do estrangeiro. Considerado por muitos, o país das 

oportunidades, os EUA, que atraíram um dos maiores números de imigrantes dos últimos 

tempos, pode se revelar um destino pouco acolhedor para aqueles que embarcaram no 

american dream dos latino-americanos. 

A obra em questão é narrada em primeira pessoa por Vanja, que relata seu processo de 

autoconhecimento e adaptação no exterior, mas a narrativa da menina acaba por resvalar em 

muitas outras estórias, todas elas de migração. Embora o american dream não seja foco da 

narrativa, Adriana Lisboa não deixa de tocar no assunto através das percepções de Vanja. 

Transcritas em seus relatos, compostos por acontecimentos e reflexões feitas ao longo do 

tempo, os quais revelam, ainda assim, de forma direta e surpreendentemente madura para uma 

jovem de 22 anos que faz menção à experiência por ela vivida aos 13, tais percepções 
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inscrevem na narrativa o sentimento que parece motivar e unir esses imigrantes na potência 

norte americana:  

 

Talvez, em outra hipótese, essa fosse a doença do imigrante latino-americano no 

primeiro mundo: o desespero de abraçar com toda força o país rico e dizer quero um 

pedaço. Minha história não é só minha. É sua também. Por exemplo: de onde vem 

sua cocaína? A carne do seu churrasco? A madeira ilegal da sua estante? Sua 

história não é só sua. É minha também. Nosso american dream. Afinal, a América é 

um naco de terra que vai desde o oceano Ártico até o cabo Horn, não?” (LISBOA, 

2010, p.71). 

 

Aqui, a autora insere de forma contundente a tensa relação travada entre os EUA e os 

países de terceiro mundo, estabelecida desde o século XIX, com o início da política 

imperialista operada pela nação norte-americana. Como fica claro no referido trecho, tais 

relações passam tanto por questões políticas e econômicas, como por questões culturais, as 

quais parecem se estender à lógica dos imigrantes que partem de seus países subjugados e 

explorados para o território dominador em busca de melhores oportunidades de trabalho e de 

qualidade de vida.  

Isso porque as técnicas imperialistas norte-americanas, inspiradas na lógica 

colonialista, também parecem ocasionar efeitos reversos mesmo para os poderosos, que em 

algum momento terão de lidar com a reverberação de sua própria política. Como quem 

reivindica uma parte da riqueza consolidada, pelo menos parcialmente às custas da sua 

miséria, esse imigrante do terceiro mundo procura a todo custo uma identificação com aquele 

espaço para onde migra, um lugar a que possa pertencer e ao qual possa, com efeito, chamar 

de seu. 

Podemos, portanto, ler nas duas narrativas, seja em um plano mais superficial ou mais 

aprofundado, o registro de uma espécie de descontinuidade em torno das ideias que os 

estrangeiros ali representados fazem de suas nações. Tal descontinuidade pode ser entendida 

como fruto das escusas relações estabelecidas entre seus países de origem e os de destino de 

sua migração – Estados Unidos e Portugal, ambos em algum momento da história difusores 

de poder político, econômico e cultural, a influenciar drástica e continuamente os países 

menos desenvolvidos, como os latino americanos, a todo momento referidos em Azul-corvo, 

bem como os africanos, fortemente representados em Terra estrangeira. 

Em Terra estrangeira, cabo-verdianos, moçambicanos, angolanos, entre outros 

imigrantes provenientes do continente africano - tão explorado por Portugal – se amontoam 

em condições subumanas em uma espécie de cortiço em que consiste o prédio que abriga o 

“hotel dos viajantes”, onde Paco se hospeda. São esses sujeitos migrantes e marginalizados 
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que parecem fazer da Portugal retratada no longa “o cabaret das colônias”, como aponta 

Miguel. Além disso, assinalamos a expectativa dos brasileiros, representada por Paco, em 

relação à Portugal enquanto país desbravador; vimos como os estrangeiros dessa narrativa, 

seus filhos americanos, buscavam naquela terra, ainda que frustradamente, um alento e uma 

segurança que podemos aproximar da imagem transmitida pela figura paterna, ausente nas 

duas narrativas. 

Já em Azul-corvo, notamos essa espécie de mágoa transmitida pelas percepções de 

Vanja ao conviver com outros imigrantes latino-americanos. Aqui, a decepção parece se dever 

à tamanha desigualdade que nossa narradora observa entre os vizinhos norte-americanos: 

todos colonizados, todos subjugados e dominados em algum momento da história; história 

essa que, superada pelos Estados Unidos, viabilizou uma troca de lugar na dicotomia 

dominador/dominado, conferindo ao país norte americano um poder que passou a exercer de 

forma impiedosa sobre toda a américa latina. 

Nessa conjuntura, depois de tecer considerações sobre os imigrantes latinos, Vanja 

inscreve ainda a suposta posição de superioridade por vezes autodeclarada do Brasil e de seu 

imaginário diante das reviravoltas das Américas:  

 

Se bem que os brasileiros sempre se colocaram de um modo bem claro nessa 

história: alto lá, não somos imigrantes hispânicos. Pode olhar para o nosso rosto, a 

gente inclusive é bem diferente em termos de biótipo e não falamos espanhol, 

falamos português[...] (LISBOA, 2010, p.71), 

 

diz a menina ao prosseguir descrevendo suas impressões a respeito dos imigrantes latino-

americanos nos Estados Unidos.  

Acreditamos que as inserções de pensamentos tão categóricos nos relatos da jovem, 

em pleno deslocamento e crise identitária, sejam transcrições diretas das impressões da 

própria autora, cuja experiência de migração parece estar bastante presente na elaboração do 

romance, a confundir-se muitas vezes com as da narradora. Voltando à entrevista com Hélder 

Beja, lembramos que Adriana Lisboa enfatiza a situação dos imigrantes ilegais, quando 

perguntada a respeito da recorrência do tema em suas obras:  

 

“Azul-corvo” trata da experiência da imigração; e “Hanói” trata da experiência da 

imigração mas também dos refugiados, dos ilegais. É toda uma população com a 

qual comecei a ter contacto nos EUA. Não é a minha situação mas vejo-a muito de 

perto (LISBOA, 2013). 

 

Nesse sentido, podemos encontrar em Azul-corvo personagens importantes que 

representam essa faceta da imigração para os Estados Unidos. A família de Carlos, menino 

que ganhará destaque na narrativa e na trajetória de Vanja, é um exemplo, além do próprio 
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Fernando, cuja migração não está inserida necessariamente no perfil do american dream, mas 

não deixa de refletir uma realidade semelhante à dos demais. 

Dessa forma, além das experiências de Vanja referentes à sua busca pessoal e à 

subjetividade de menina de classe média, perfil compatível com o de Adriana Lisboa, a 

personagem convive com outros migrantes latinos, de classes sociais inferiores e migração 

motivada por fatores diferentes, que passam a compor sua experiência migratória e, portanto, 

a fazer parte de seus relatos.  

A de Vanja se inicia quando ela, então com treze anos, perde a mãe; morando de favor 

com a irmã de criação de sua mãe, Elisa, a menina decide viajar para os Estados Unidos, lugar 

onde nasceu e viveu até os dois anos de idade, à procura do pai biológico, que nunca 

conhecera. Para realizar tal empreitada, conta com a ajuda de Fernando, ex-marido de sua 

mãe, que lhe oferecerá apoio e abrigo em sua casa no subúrbio de Lakewood, na cidade de 

Denver, Colorado. 

Podemos notar, portanto, a semelhança entre as estórias de migração abordadas nessa 

pesquisa: ambas motivadas pelas perdas deflagradas pela orfandade; viagens empreendidas na 

tentativa de recuperação, ou, pelo menos de preenchimento, de uma lacuna deixada pela 

abrupta e dolorosa ausência materna. E, embora migrem para diferentes continentes, 

percebemos que os destinos de Paco e de Vanja também se equivalem em expectativas: tanto 

Portugal em Terra estrangeira, como os Estados unidos em Azul-corvo representam para 

esses personagens, conforme já sabemos, uma tentativa de retorno às origens, a partir da qual 

se pautará a dialética representação das paisagens marítimas e desérticas, tão presente quanto 

contraditórias nas duas narrativas.  

 

 

2.2. Cruzando mares, atravessando desertos: (im)possibilidades e (des)encontros nos 

espaços de migração 

 

A representação dessas paisagens rasuradas, esboçadas nas incertezas e 

descontinuidades que marcam a flutuante condição de estrangeirismo dos protagonistas dessas 

narrativas, serão importantes para o entendimento dos principais conflitos identitários 

experienciados por esses personagens. Com o objetivo de elucidar e melhor compreender as 

crises desses sujeitos em trânsito e seus possíveis desdobramentos, procuraremos a seguir 

debater e analisar a construção desses espaços de migração enquanto local de buscas e, ao 
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mesmo tempo, palco de desencontros, desajuste e até mesmo, no caso de Terra estrangeira, 

de reforço de aporias. 

Em Azul-corvo, podemos entender a viagem para os Estados Unidos, de certa forma, 

como um desejo de recuperação das origens de Vanja, uma vez que decide partir em busca do 

pai, para a terra onde nasceu. Embora não se considere norte-americana, nem reconheça ali 

sua identidade, acreditamos que a busca da narradora por esse pai desconhecido seja 

consequência da perda de seus referenciais afetivos e identitários, deflagrados pela orfandade 

repentina. Dessa forma, nos parece que a figura paterna representa para a menina uma busca 

por si própria e por uma identidade em que possa encontrar abrigo. 

A crise de identidade despertada pelo trauma da orfandade precoce, à qual se soma o 

conturbado período da adolescência pelo que passava Vanja, no entanto, não se resolve com a 

viagem, ao contrário, parece intensificar-se:  

 

Eu tinha treze anos. Ter treze anos é como estar no meio de lugar nenhum. O que se 

acentuava devido ao fato de eu estar no meio de lugar nenhum. Numa casa que não 

era a minha, numa cidade que não era a minha, num país que não era o meu, com 

uma família de um homem só que não era, apesar de todas as interseções e das 

intenções (todas elas muito boas), minha” (LISBOA, 2010, p.11-12). 

 

Essa é uma das primeiras sensações relatadas pela menina ao contar a sua estória, nove 

anos mais tarde. Aqui, cabe assinalar que as mudanças relacionadas ao deslocamento espacial 

parecem convergir com a puberdade da menina na elaboração de uma narrativa de formação. 

Na declaração de Vanja, fica evidente a angústia e o desconforto da menina em relação ao seu 

deslocamento, com destaque para o espaço, que desde o começo se apresenta para ela como 

estranho e hostil, e que virá a operar profundas mudanças subjetivas: “Era estranho. Eu 

parecia me transformar lentamente em outra coisa, como se estivesse passando por uma lenta 

mutação” (LISBOA, 2010, p.12).  

 Adriana Lisboa parece sintetizar na afirmação de sua narradora como se sente o sujeito 

migrante ao se fixar numa terra estrangeira, no lugar do outro. Vanja evidencia ao longo da 

narrativa toda a duplicidade desse migrante, que se insere, como aponta o sociólogo alemão 

George Simmel, tanto na disposição do “mover-se” quanto na do “fixar-se” e, portanto, trava 

uma relação igualmente dupla com esse espaço do outro a que se tenta acessar. 

 Para Simmel, o estrangeiro irá se destacar como um estranho por não pertencer, ao 

menos de imediato, a esse novo espaço, uma vez que não partilha de sua cultura e códigos, e, 

também não é possível nele se inserir por meio das qualidades que traz de seu lugar de 

origem: 
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[...]embora não siga adiante, ainda não superou completamente o movimento do ir e 

vir. Fixo dentro de um determinado raio espacial, onde a sua firmeza transfronteiriça 

poderia ser considerada análoga ao espaço, a sua posição neste é determinada 

largamente pelo fato de não pertencer imediatamente a ele, e suas qualidades não 

podem originar-se e vir dele, nem nele adentrar-se (SIMMEL, 2005, p. 265) 

 

  

 Dessa forma, o estrangeiro será tão estranho para aquele espaço quanto aquele espaço 

será estranho para ele. Em Azul-corvo, tal estranhamento é intensamente destacado pela 

personagem principal; suas percepções e incômodos, motivados pela comparação com sua 

terra natal remetem primeiramente à paisagem:  

 

[...] eu olhava pela janela e via a imensidão do céu cutucado pelas montanhas a 

oeste, Havia algum verde, sim, mas era tão pouco que pra mim não contava. No meu 

entender, verde ou era exuberante e denso, ou não era verde. Eu desconsiderava 

aquelas plantinhas raquíticas do deserto[...] Antes eu estava habituada a caminhar 

por baixo das árvores. Atravessava as ruas estreitas e sujas de Copacabana e suas 

calçadas esbugalhadas com telhados de árvores presentes o ano inteiro. Agora, 

naquela cidade semiárida, as ruas eram largas e limpas e sem sombra (LISBOA, 

2010, p.18). 

 

O Rio de Janeiro, mais especificamente Copacabana, já sabemos, irá aparecer durante 

quase toda a narrativa como ponto de referência em que Vanja pudesse, de alguma forma, se 

sentir abrigada e pertencente, já que lá, ainda que carente dos referencias paternos, a menina 

possuía uma identidade e podia situar-se em relação ao restante do mundo. Assim, a evocação 

da paisagem marítima, que aparece a todo o momento entrecortando os relatos da narradora, 

equivale a um apelo para a superação do desconforto provocado pela paisagem desértica, pelo 

clima seco e pelos hábitos estranhos que a menina reconhece em Denver. Essa constante 

evocação estabelece, ao longo da narrativa, um marcante contraste com Lakewood, que irá se 

configurar antes como um lugar transformado em não lugar pela experiência migratória. 

Os não lugares se configuram como espaços tipicamente de passagem, onde os sujeitos 

não são capazes de experienciar senão a própria individualidade e a solidão por ela causada. 

Tais espaços de trânsito, além de se apresentarem como solitários, ainda se revelam 

extremamente inóspitos, dificultando o desenvolvimento das relações afetivas entre os 

sujeitos que por eles transitam. Marc Augé afirma que: “Se um lugar pode se definir como 

identitário relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, 

nem como relacional, nem como histórico, definirá um não lugar” (AUGÉ, 2012, p.73). 

Mais do que um lugar meramente de passagem consideramos que Lakewood se 

configura para Vanja como algo semelhante ao que Augé chama de “o não lugar como lugar”, 

aquele que nunca chega a existir por completo sob uma forma pura, já que está em constante 

transformação, sendo incessantemente recomposto por outros lugares, tornando dialógica a 
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relação entre lugar e não lugar, que, nas palavras do antropólogo, “são, antes, polaridades 

fugidias: o primeiro nunca é completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente 

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

relação” (AUGÉ, 2012, p.74).  

A tentativa de superação do desconforto operado por aquela nova paisagem seca e 

desértica se dará via memória. Na expectativa de encontrar algum abrigo nesse espaço que 

para ela se apresenta tão hostil, a narradora opera um constante retorno ao passado, do qual 

emergem lembranças e imagens sensoriais que, de forma evanescente, parecem formar um 

caminho que irá norteá-la nesse espaço. 

Nessa narrativa orientada pelo passado, vemos confrontadas as imagens de duas 

paisagens que se apresentarão como diametralmente opostas pela a narradora: o mar de 

Copacabana e o deserto do Colorado. A paisagem marítima, evocada sempre de forma afetiva 

a partir das memórias de sua infância, remete a um ambiente mágico, onde Vanja se sente 

confortável, onde é possível fixar-se, sonhar e ser feliz. 

O aspecto mais expressivo da desterritorialização pela qual passa a personagem, irá 

consistir, portanto, nessa oposição mar/deserto, que irá concretizar a dicotomia lugar/não 

lugar e revelar a crise subjetiva da personagem principal. Se, nas palavras de Stefania 

Chiarelli, “o mar surge como presença concreta ou miragem do passado[...], o deserto, espaço 

da busca paterna, fala de uma incontornável ausência como móvel das narrativas” 

(CHIARELLI, 2016).  

A praia de Copacabana, não obstante sua natureza móvel aparece, portanto, como o 

lugar em que ela se localiza afetiva e identitariamente e que, para além da imagem, ao evocar 

cheiros, sabores e sons, se configura como um lugar mítico, onde a narradora pode encontrar 

o abrigo e a segurança associados não só a ideia de lugar de origem, mas também à figura 

materna. Desse modo, a paisagem marinha representava para a narradora um lugar passível de 

se encontrar, de dialogar: “Toda uma outra vida, outro registro, mas era possível, mesmo para 

um ser humano, nadar entre eles[..]” (LISBOA, 2010, p.29), em oposição ao não lugar que irá 

se revelar o deserto do Colorado, em associação ao não encontro com a figura paterna a qual 

se busca. 

Ao descrever a arquitetura da cidade de Denver, Vanja ironiza a existência de tantos 

arranha-céus, mansões e campos de golfe que tentam, de forma frustrante, conferir alguma 

vida “no meio de uma aridez de quase deserto” (LISBOA, 2010, p.22). O termo aridez aqui 
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empregado vai além de uma nomenclatura aplicada ao clima, ele representa a hostilidade, a 

falta de suavidade e de brandura, e o desabrigo presentes nesse espaço. 

É nesse cenário desértico e hostil, que nossa protagonista começa a experienciar a 

solidão e a se dar conta da perda das referências nas quais costumava pautar sua identidade. 

Depois de mencionar a solidão imposta por aquele espaço, Vanja completa: “Você perde um 

pouco a certeza de si mesmo quando confrontado com isso” (LISBOA, 2010, p. 23). 

Aqui, é importante lembrar que a falta do pai é a motivação da viagem de Vanja, cujo 

objetivo, como sabemos, é a busca não somente dele, mas das referências identitárias e 

afetivas que representa. Ao rememorar o episódio em que decide partir, a menina analisa: 

“Seria preciso coragem, isso sim, para ficar parada onde eu estava, ponto fixo no espaço, 

acalentando como a um animalzinho doente a ideia de que nada tinha mudado, de que nada 

era diferente, caminhando pelas mesmas ruas, alimentando os mesmos hábitos, me fingindo” 

(LISBOA, 2010, p.65, itálicos nossos). 

Fica, portanto, evidente a necessidade do trânsito para que Vanja encontre não somente 

o pai, mas a si mesma. Nesse contexto de deriva e de busca, a viagem da personagem se dá 

justamente para um espaço desértico. Podemos associar, portanto, a intensificação da 

sensação de perda e deriva sentidos pela narradora ao chegar em Denver com a categoria 

incorpórea, aporética e inóspita evocada pelo deserto (CHIARELLI, 2016). 

Reafirmando esse caráter transitório e desfavorável às relações afetivas, próprio dos não 

lugares a que parece corresponder a paisagem desértica de Denver, Vanja faz a seguinte 

reflexão:  

 

Existe algo de intermediário nos desertos. Muitos viajantes disseram isso. É como se 

eles não fossem destinações, mas caminhos apenas. Grandes paisagens inóspitas 

onde você não se demora, que você apenas percorre entre um e outro ponto mais 

afável do mapa (LISBOA, 2010, p.147). 

 

Mongin (1991, apud CHIARELLI, 2016) reitera a importância da conquista do deserto 

para conferir “um pouco de substância e de vigor ao vazio de dentro”. A conquista desse 

espaço parece corresponder ao preenchimento de suas lacunas, ao ato de dar uma forma ao 

caos interno de um indivíduo em constante redefinição de si próprio e de suas percepções em 

relação ao mundo e aos lugares, como é o caso do indivíduo contemporâneo, mais 

especificamente, do viajante. Tais características se agudizam ainda no caso de Vanja que, 

vale lembrar, empreende uma viagem de busca. 

Essa conquista do deserto de que fala Mongin somente se torna possível, ainda que 

parcialmente, para a narradora de Azul-corvo a partir das relações afetivas que ali se 
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delineiam. A superação do vazio afetivo encarado pelos sujeitos em trânsito aparece, portanto, 

como um possível caminho para uma reterritorialização, fenômeno a partir do qual os (não) 

lugares, que se revelam os espaços de migração, possam abandonar, pelo menos em parte, sua 

categoria inóspita, se configurando como um lugar acolhedor e seguro, ainda que eternamente 

plural e em constante (re)construção. 

Quando Vanja consegue travar relações afetivas, sua relação com o espaço também se 

modifica. Assim, aquela paisagem caótica de Lakewood, se transforma em um “lugar 

antropológico”, definido por Merleau Ponty “como um espaço ‘existencial’ como lugar 

específico de uma experiência de relação com o mundo de um ser essencialmente situado ‘em 

relação com o meio’” (AUGÉ, 2012, p.75). 

Para Michel de Certeau, o lugar é um espaço praticado. O ato de praticar esse espaço 

consiste em “repetir a experiência jubilosa e silenciosa da infância: é, no lugar, ser outro e 

passar ao outro.” (1990, apud AUGÉ, 2010 p.78). Assim, o espaço até então esvaziado de 

práticas próprias e tão lotado de outras práticas, se torna um lugar na medida em que Vanja 

consegue enxergar o outro em contrapartida a si mesma, ainda que numa relação dialógica de 

permanente reescritura de sua identidade e da alteridade. 

Nesse sentido, verificamos que Vanja encontra o caminho da reterritorialização através 

dos laços afetivos que forma com Carlos, o menino com quem constrói uma relação de irmão 

que nunca tivera e, principalmente, com Fernando, o pai que (não) esperava encontrar, 

elaborando-se, assim, uma nova configuração familiar que descreveremos e analisaremos 

mais detidamente nas próximas seções dessa dissertação. 

É assim que, juntamente com a já abordada descoberta do lugar, encarado pelo olhar 

inaugural e ao mesmo tempo desajustado do estrangeiro, que o deserto de Lakewood vai 

revelando outra face para Vanja. Seja na visita de outono ao corn maze, ou à casa onde 

nascera, em Albuquerque, que visitaria pouco mais tarde na companhia de Fernando, esse 

espaço vai se abrindo para Vanja e Vanja para ele. Por ora cabe assinalar que é dessa forma 

que nossa narradora vai, aos poucos, preenchendo seus vazios e (re)formando sua identidade:  

 

Era o tempo de eu me remodelar, quem sabe eu também tinha (devia ter) aquele 

interior mole e albino de inseto entre um e outro esqueletos externos. Era preciso 

pegar aquela gosma e, depois de ter conseguido protegê-la da fulminante piedade 

alheia, moldá-la agora em algum formato com o qual eu me reidentificasse 

(LISBOA, 2010, p.78). 

 

 A imagem do inseto se metamorfoseando, utilizada pela menina para explicar sua 

transformação e seu amadurecimento, nos remete à característica de romance de formação 

assumida por Azul-corvo. Iniciada em plena puberdade de Vanja, a viagem que lhe molda 
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subjetivamente não parece deixar dúvidas a respeito desse caráter. Pautado por 

temporalidades distintas e construído sob prisma problemático e, ao mesmo tempo, rico em 

possibilidades do estrangeiro, o processo de formação moral, afetiva e identitária narrado por 

Vanja, para além disso, remete ao encontro com possibilidades de continuar sendo, de existir. 

  No entanto, sabemos que a apropriação do espaço do outro nunca se dá de forma 

completa. Como assinala Simmel, o estrangeiro irá aparecer como alguém de natureza 

essencialmente móvel que, embora se revele enquanto sujeito por meio de contatos 

específicos, não chega a se vincular organicamente a nada e a ninguém (SIMMEL, 2005, 

p.267). 

Ao longo da narrativa, Vanja se mostra uma mistura de brasileira e norte-americana. É 

americana na certidão de nascimento e quando consegue, sem maiores tropeços, aderir ao 

cotidiano daquele lugar:  ir à escola, contar aos colegas sua estória e ser cool; mas é brasileira 

demais para pronunciar os fonemas do inglês com a perfeição suficiente de modo a não 

denunciar o seu estrangeirismo, é brasileira demais para comemorar o dia de ação de graças 

ou para encarar com naturalidade a enxurrada de abóboras vendidas juntamente com 

instrumentos para esculpi-las no mês de outubro. 

Dessa forma, constatamos que fica reservado à Vanja o lugar entre dos estrangeiros: 

entre culturas, entre fronteiras, “entre parênteses”, como ela própria aponta. Habitar esse lugar 

significa estar em um constante e permanente processo de negociação com todos esses 

elementos que flutuam em torno do sujeito migrante, de modo que este se encontra com uma 

perna fincada em cada um dos lados, equilibrando-se, no caso de nossa narradora, entre o mar 

de Copacabana e o deserto de Denver.  

Em algum ponto dessa peculiar interseção, Vanja encontra sua identidade diaspórica, 

que, conforme podemos depreender de seu relato, permanecerá em constante negociação. 

Nove anos mais tarde, apesar de ter formado sua família, de ter encontrado o pai que 

pretendia e o que não pretendia também, a menina parece adaptada àquela vida, que agora 

podia considerar sua. No entanto, a própria motivação para a escrita de sua estória nos permite 

desconfiar de que, apesar de toda sua suposta inserção nesse espaço para onde migra, Vanja 

segue inscrita no deslocamento e é a partir dele que continua a existir e a enxergar o mundo.  

Feitas as análises em relação aos espaços pelos quais os sujeitos em deslocamento de 

ambas as narrativas transitam, podemos destacar, nesses personagens, a experienciação da 

errância, da marginalidade e o desenraizamento em nível também subjetivo, resultado da 

constante sensação de não pertencimento própria de sua condição estrangeira. Nesse sentido, 
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como consequência da desestabilização de centralidade em relação ao espaço, podemos 

verificar também um descentramento referente ao próprio sujeito, que deixa de possuir uma 

subjetividade construída em torno de referenciais culturais únicos e passa a ser composta de 

forma tão plural e dialógica quanto os espaços pelos quais transita.  

 Além de toda a problematização referente ao elemento espacial, uma outra 

característica do sujeito em trânsito, tão importante quanto a anterior, ganha destaque nas 

narrativas de Azul-corvo e Terra estrangeira: a relação diferenciada que esses indivíduos 

travam com a temporalidade. Em meio às suas negociações culturais e identitárias, o 

estrangeiro revela desajuste também na sua percepção de tempo.   

Em “Reflexões sobre o exílio”, Edward Said aponta o caráter provisório das pátrias 

construídas pelos exilados em seu trânsito, geradas na simultânea consciência de duas 

dimensões distintas que pautam a existência desses sujeitos deslocados: o seu lugar de origem 

e o seu espaço de migração. Podendo conter fatores positivos, relacionados à redução do 

julgamento ortodoxo envolvendo ideias de nação e de identidade e enriquecendo as 

possibilidades de diálogo presentes nas suas (re)formulações, esse hábito de repetida 

conciliação se revela, no entanto, desgastante e cansativo (SAID, 2003, p.60) e, algumas 

vezes, ineficaz.  

É a esse exaustivo esforço e ao caráter evanescente das imagens e referenciais 

esboçados pelos estrangeiros em seu exílio a que Vanja parece responder ao relatar o primeiro 

momento de sua experiência de migração, momento em que Lakewood não passa de um 

deserto repleto de lacunas e de não realizações a angustiá-la no peso de sua aridez. Diante do 

desajuste em relação àquele novo ambiente e àquelas novas pessoas, com os quais não é capaz 

de se reconhecer, a narradora deixa transparecer um desesperado desejo de pertencer: “Tente: 

aja como, vista-se como, fale como as pessoas ao seu redor. Use as gírias, frequente os 

lugares mais frequentados, se esforce para compreender os espaços políticos[...] Faça tudo 

isso, aja como” (LISBOA, 2010, p.70). 

Nesse processo de tradução cultural, o que vemos ocorrer é antes uma coexistência dos 

referenciais culturais e identitários que uma mera substituição desses, resultando numa 

paradoxal manifestação do sentimento de pertencimento: o sujeito em trânsito não irá mais se 

identificar completamente com o seu lugar de origem, nem conseguirá pertencer plenamente 

ao novo espaço, que, sempre se apresentará como estranho para ele em alguma medida:  

 

Depois que você passa tempo demais longe de casa, vira uma interseção entre dois 

conjuntos, como naqueles desenhos que fazemos na escola. Pertence aos dois, mas 
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não pertence exatamente a nenhum deles. Você passa a ter uma memória sempre 

velha, sempre ultrapassada de casa (LISBOA, 2010, p.72). 

 

No entanto, sabemos que, a partir do diálogo entre o velho e o novo, entre a 

reconfortante paisagem marítima do Rio de Janeiro e o angustiante deserto de Lakewood, 

pautado na constante rememoração efetuada por Vanja, vão se delineando os traços da 

negociação que, juntamente com os laços afetivos travados pela menina, permitirão a sua 

reterritorialização.  

 É dessa maneira que Vanja parece extrair desse limbo identitário e dessa vida plural de 

subjetividade híbrida em que encontra, o raro e custoso benefício que pode estar escondido 

por entre as dificuldades do exílio. Said nos lembra que, na travessia de fronteiras, o exilado 

pode romper também as barreiras do pensamento e da experiência (SAID, 2003, p. 58), de 

forma a subverte-las, desenvolvendo a capacidade de encarar “o mundo inteiro como uma 

terra estrangeira” (Hugo de Saint Victor).  

Parecendo responder a essa possibilidade, Vanja revela, mais para o final de sua 

narrativa, um novo olhar acerca não só de seu espaço de migração, mas de qualquer outro 

lugar: “Depois, descobri que a vida fora de casa é uma vida possível. Uma, dentre muitas 

vidas possíveis” (LISBOA, 2010, p.72). Assim, podemos entender que a narrativa se 

encaminha para um final promissor, no qual, se não se resolve por completo a questão do 

desajuste, ao menos se faz daquele espaço uma espécie de lugar no qual a menina, agora uma 

mulher, consegue, em certa medida, encontrar o que precisava. 

Assim, o exílio se revela um estado contínuo de instabilidade, no qual até mesmo a 

temporalidade se apresenta de maneira disjuntiva e contrapontística. Said nos ensina que o 

estrangeiro em estado de exílio (mesmo que sem o banimento, como é o caso dos personagens 

aqui estudados) possui uma percepção alterada do tempo, já que esse sujeito encontra-se 

numa espécie de limbo também entre o passado e o presente. Preso a um passado engessado, 

referente à memória congelada que possui de seu país de origem, o estrangeiro não 

acompanha as mudanças que acontecem nesse lugar, que não é mais o mesmo e ao qual 

também já não pertence.  

Em Azul-corvo, além de revelada na constatação de Vanja em relação à memória 

sempre velha que conserva de casa, essa temporalidade disjuntiva que marca a inscrição 

temporal do estrangeiro se evidencia já na primeira frase da narrativa: “o ano começou em 

julho” (LISBOA, 2010, p.11). Parecendo corresponder ao pasmo diante da forma como o 

tempo transcorre na situação de deslocamento em que vive, essa mesma frase se repete ao 
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longo da narrativa, reforçando o caráter descontínuo da referência temporal captada pela 

personagem. 

Já em Terra estrangeira, a identificamos em Alex, personagem que já sustentava uma 

situação de estrangeirismo muito antes da migração de Paco. O longa mostra, logo no início, a 

difícil situação financeira e existencial dos brasileiros Alex e Miguel na capital portuguesa. 

Depois de uma briga entre o casal, os dois conversam no beiral de uma praça de onde 

observam boa parte da cidade: “eu gosto dessa hora nessa cidade... cidade branca, Bonito, né? 

Mas às vezes dá um medo”, diz Alex, pensativa, numa mistura de tristeza e resignação” 

(THOMAS, 1996, p. 17). 

Juntamente ao medo da solidão, Alex revela ainda o desconforto inerente ao seu 

estrangeirismo, não diretamente relacionado à Lisboa, mas a qualquer lugar onde tenha de 

praticar o exaustivo e infrutífero exercício do exilado: o de tentar, em vão, pertencer: 

 

Alex 

- Tanto faz o lugar. Quanto mais o tempo passa, mais eu me sinto estrangeira... cada 

vez eu tenho mais consciência do meu sotaque, de que minha voz é uma ofensa para 

o ouvido deles. Acho que estou ficando velha. 

 

Miguel 

- Você está é ficando doida, Alex. Você só tem vinte e oito anos! 

 

Alex 

- 28, 30, 40, 50, 60... tá passando cada vez mais depressa. Eu morro de medo de 

ficar velha aqui fora. Mas também, quando eu penso em voltar para o Brasil, me dá 

um frio na espinha... (THOMAS, 1996, p.18). 

 

 

Aqui, podemos destacar ainda a impossibilidade de retorno, não só por força do 

momento pelo qual passa o Brasil, mas também como resultado da experienciação do exílio. 

Somam-se a isso a sensação de tempo alterada, a consciência de sua situação marginal e de 

seu desajuste, culminando num esgotamento físico, mental e afetivo, que atinge seu ápice com 

a perda de suas poucas economias e, posteriormente, com a morte de Miguel. 

Nessa conjuntura, podemos entender que é no encontro com Paco, mesmo numa 

perspectiva de fuga e de desespero, que Alex vislumbra uma fugidia possibilidade de escapar 

a essa realidade tão hostil e saturada. Inviabilizadas tanto a possibilidade de retorno à sua 

pátria, quanto a permanência em Lisboa, a Paco e Alex não resta outra saída senão partir para 

outra terra estrangeira. Nem Portugal, nem Brasil; a debandada improvisada e clandestina 

pelas estradas secundárias os levará em direção à Espanha que Paco acreditava corresponder à 

San Sebastian de dona Manuela. 
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3.  Outros mares, outras fronteiras: o imaginário nacional em épocas de deslocamento 

 

Partindo da discussão acerca dos espaços de migração, pretendemos, nesse capítulo, 

abordar a temática do nacional, não deixando de passar pelas questões subjetivas que tanto 

angustiam os sujeitos migrantes: suas identidades plurais e o paradoxo de seu pertencimento. 

Faz-se importante destacar que, embora já discutidas nas seções anteriores dessa dissertação, 

tais questões se mostram imprescindíveis enquanto ponto de partida para que possamos 

investigar qual lugar ocupa nas narrativas de deslocamento a tão constante questão do 

nacional. 

Conforme constatamos nos capítulos anteriores, excetuando-se as importantíssimas 

literaturas de resistência, temos verificado uma grande tendência desterritorializante 

manifestada em produções literárias no mundo todo, mesmo que influenciada por uma 

questão mercadológica, é importante reconhecer que essa tendência na literatura tem 

priorizando uma mirada universal em detrimento de uma abordagem nacional(ista); não 

obstante seu histórico comprometimento com o tema do nacional, sabemos que com a 

literatura brasileira não tem sido diferente: nesse início de século, multiplicam-se as 

produções de narrativas de deslocamento e também observa-se um intenso trânsito dos 

próprios autores. 

Acreditamos haver nessa conjuntura, que aparentemente denota uma despreocupação 

com a ideia que fazemos de nação, importantes elementos a partir dos quais se pode levantar a 

questão da posição do Brasil e dos brasileiros diante do restante do mundo, bem como 

possibilitam a discussão a respeito da importância de sua concepção enquanto nação para a 

conduta dos próprios sujeitos em trânsito que protagonizam tais narrativas. 

Tratamos aqui de uma época em que o aumento do trânsito de pessoas e de 

informações, aliado ao modo de vida cada vez mais corrido e superficial das grandes cidades, 

como aquelas em que se passam as estórias de deslocamento de Azul-corvo e Terra 

estrangeira, parece comprometer não somente as relações afetivas dos habitantes desses 

espaços e as concepções de identidade nacional e cultural, tão fortemente consolidadas ao 

longo da história das nações, mas também a forma de se perceber o mundo e essas identidades 

e de se representá-los, seja nas artes visuais, cinematográficas ou na literatura. 

Conforme apontado anteriormente, podemos enxergar na figura do estrangeiro e em 

seu olhar inaugural, tão explorados pelas narrativas contemporâneas, uma forma de recuperar 

os sentidos mais ocultados e esquecidos nessa relação fugaz e impessoal que se tem travado 
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com esses espaços contemporâneos. Diante do impasse para o qual parece encaminhar-se a 

contemporaneidade, é preciso, tal qual o estrangeiro, manter um olhar atento na expectativa 

de recuperar aquilo que se perdeu e de procurar construir novos valores e concepções do 

nacional.  

Não logramos com isso descobrir um arroubo ufanista escondido nas entrelinhas das 

narrativas brasileiras produzidas na contemporaneidade; mas, decerto, procuramos entender 

de que forma se dá nessas narrativas a representação do imaginário nacional que, embora não 

esteja em primeiro plano naquelas que tratam de deslocamento, desempenha um papel 

importantíssimo, de forma latente e insistente, na subjetividade do sujeito migrante. 

Os personagens migrantes que protagonizam as narrativas de deslocamento aqui 

analisadas parecem responder à necessidade de se lançar um olhar mais minucioso sobre a 

realidade em meio ao caótico e, sobretudo, multifacetado cenário urbano das grandes 

metrópoles contemporâneas, onde a velocidade dos meios de transporte e da vida que se leva 

se conjugam à solidão incrustada na fugacidade dos olhares em meio à multidão, 

especialmente naqueles perdidos nos lugares “entre”: entre fronteiras e entre culturas. 

Esses sujeitos entre parênteses, evocando novamente a imagem construída por Vanja, 

nos permitem não só encarar de maneira diferente a cidade, as construções arquitetônicas e as 

paisagens em geral evocadas nessas narrativas de deslocamento, como também nos levam a 

refletir a respeito de nossa identidade cultural e dos elementos que a compõem e a 

problematizar os processos de formação pelos quais passou essa identidade tão inerente a um 

conjunto imenso de indivíduos das mais variadas origens.  

Com toda a sua subjetividade migrante, com suas crises identitárias, com suas derivas 

afetivas e espaciais, os sujeitos em trânsito que protagonizam essas narrativas de 

deslocamento: Vanja, Suzana, Fernando, Carlos, Alex e Paco nos levam, em um nível mais 

aprofundado de entendimento, a questionar as bases de nossa identidade cultural, nos 

revelando as opressões herdadas da lógica colonialista, a natureza e as imposições de nosso 

Estado-nação e toda a violência e apagamentos escondidos por trás da enganosa ideia de 

inclusão trazida pelo antigo multiculturalismo autoproclamado por nossa identidade nacional 

e cultural. 

Acreditamos que é a ideia que fazem de seu país, de sua origem e, portanto, da própria 

identidade, que, em grande parte, determina a forma como esses sujeitos migrantes encaram a 

desterritorialização, como lidam com sua condição híbrida e transfronteiriça e, por fim, é na 

ideia que fazem de identidade nacional que encontram a medida da negociação cultural por 
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eles operada, responsável por conduzi-los ao reencontro consigo mesmo e com o que há de 

novo naquele espaço.   

Para além do tema da migração e do deslocamento e de todas as questões subjetivas 

que trazem a reboque, podemos afirmar que ambas as narrativas tratam, ainda que de maneira 

menos evidente, do nacional, tema tão caro à nossa formação cultural. E, para que melhor 

possamos avaliar e entender os conflitos e os dramas pelos quais passam os personagens 

dessas narrativas, é preciso, primeiramente, entender qual imagem de nação os acompanha. 

Nesse sentido, ao abordar uma narrativa produzida nos anos 1990, data em que se 

passou a observar um crescimento vertiginoso nas emigrações brasileiras, ao lado de um 

romance de deslocamento escrito já no novo século, acreditamos ser relevante que se 

estabeleça uma relação de equivalência na forma como o tema do nacional é tratado em 

ambas as produções culturais. Nelas, os destinos das migrações se revelam de grande 

importância para a nossa análise. Conforme veremos, tanto Portugal como os EUA irão se 

apresentar como contrapontos de complexa relação para o imaginário brasileiro e para a 

subjetividade dos personagens. 

 

 

3.1. Viajar, perder países30 

 

 Cientes das mudanças estruturais ocorridas na contemporaneidade e do grande 

impacto que essas têm causado nas identidades individuais e coletivas, na forma como 

enxergamos o mundo e como lidamos com os lugares que nele ocupamos, é, não somente 

possível, mas também necessário que se lance um olhar questionador sobre o atual fenômeno 

da migração, de forma a compreendê-lo como movimento de profunda interseção com a 

questão do nacional, especialmente em se tratando de narrativas brasileiras. 

Não obstante a recente crise de refugiados31, provocada pelos conflitos armados que 

assolam o Oriente Médio e que atualmente atingiram níveis descontrolados de violência, 

observamos que, para além de questões especificamente polícias, nesse início de século, 

grande parte das migrações encontram motivações em diversas questões pessoais, que, nesse 

sentido, também caminham junto aos fatores políticos, uma vez que o ser humano é um ser 

                                                           
30 Poema de Fernando Pessoa. 
31 Os conflitos armados do oriente médio têm propiciado o surgimento de um elevado número de refugiados que, 

todos os dias, chegam aos países vizinhos e à Europa, somando ao todo mais de 5 milhões de pessoas, de acordo 

com estimativa divulgada pela ONU em março de 2016, configurando o que já se reconhece como a maior crise 

de refugiados desde a segunda guerra. 
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em constante exercício político, mesmo que inconscientemente. Porém, podemos afirmar que 

esse movimento se dá de forma diferente do que ocorreu nos séculos passados, cujos números 

expressivos de migrantes estavam, em grande parte, relacionados à fuga das guerras e das 

grandes crises políticas econômicas. 

  À exceção dos casos dos refugiados, podemos afirmar que lazer, oportunidades de 

estudo, como intercâmbios e work experiencies, entre outras motivações pessoais das mais 

variadas têm sido alguns dos principais responsáveis pela intensificação do trânsito mundial 

nos últimos anos. Como já mencionado anteriormente, os sujeitos em trânsito que 

protagonizam as narrativas de Azul-corvo e Terra estrangeira integram esse novo contingente 

de imigrantes; é, portanto, desse novo tipo de migração que trata a presente pesquisa e é a 

partir desse aspecto que investigamos as representações do nacional nessas narrativas de 

deslocamento. 

 Conforme sabemos, tanto Vanja como Paco são motivados por questões antes pessoais 

que políticas e econômicas, embora as duas narrativas não deixem de registrar aspectos 

política e economicamente determinantes para muitos emigrantes brasileiros em sua história 

mais recente. Exercendo um papel de maior ou menor grau de importância para a trajetória 

desses personagens, podemos afirmar que a crise política e econômica dos anos 1990, bem 

como a ditadura militar aparecem na planta baixa dessas narrativas: a primeira porque acarreta 

a morte da mãe de Paco e a segunda por ter sido responsável pelo exílio de Fernando, muito 

antes de Vanja tornar-se a protagonista da estória de migração contada em Azul-corvo. 

 Analisando a trajetória dos protagonistas das duas narrativas, podemos afirmar que as 

experiências de deslocamento desses sujeitos migrantes se situam em algum ponto entre o 

sentimento de fratura incurável (SAID, 2003) do exilado, para quem “as pátrias são sempre 

provisórias” (Idem, p.58) e a liberdade solitária do viajante contemporâneo, para quem todos 

os lugares se transformam em lugares de passagem, solidão e desprendimento, conforme 

aponta Marc Augé. 

O viajante do qual nos fala Augé (1992) é aquele que, ao percorrer os espaços urbanos 

em seu trânsito, acaba por estabelecer uma relação esvaziada com esses espaços, naquele 

mesmo sentido, já abordado em seções anteriores, de banalização da realidade, acerca do qual 

Nelson Brissac discorre. Impossibilitando, dessa forma, o prazer da descoberta por um lado e, 

por outro, o lançando à condição de solidão e de desidentificação, como um mero personagem 

sem relevância ou profundidade, que apenas cumpre seu papel mais explícito: o do sujeito à 
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deriva, que não pertence a lugar algum e nada significa para aquele espaço, assim como o 

espaço nada significa para ele. 

Quanto à sugerida aproximação com a experiência do exilado, encontramos abrigo nas 

reflexões sobre o exílio feitas por Edward Said, a partir das quais o autor distingue quatro 

diferentes tipos de estrangeiros: o dos exilados, dos refugiados, dos expatriados e dos 

emigrados. Segundo ele, o exílio estaria fundamentado na lógica do banimento, de modo a 

negar a identidade e a dignidade dos exilados; já os emigrados pertencem ao grupo daqueles 

estrangeiros que saem de sua terra por escolha própria, sua condição, no entanto, muitas vezes 

se aproxima da experiência do exílio, ainda que não carregue consigo o peso do banimento. 

 Constatamos, portanto, que, embora haja no caso dos emigrados a escolha de sair ou 

não de seu país, os resultados dos deslocamentos de Vanja, e Paco muito se aproximam na 

prática daqueles vivenciados pelos exilados: suas realizações “são permanentemente minadas 

pela perda de algo deixado para trás para sempre” (SAID, 2003, p.46). Said alerta que, tal 

qual a dialética hegeliana do senhor e do escravo, as relações entre a ideia de nacionalismo e 

de exílio são indissociáveis, “opostos que informam e constituem um ao outro” (SAID, 2003, 

p.49). 

Se, por um lado, o nacionalismo é a afirmação do pertencimento, dada na partilha de 

elementos que um determinado grupo tem em comum (língua, crenças, costumes), o exílio, 

por outro, pode ser entendido como a negação dessa afirmação, na medida em que lança o 

indivíduo num vão entre a verdade, compreendida na ideia da partilha nacionalista, e a 

inferioridade, enxergada nas práticas dos outros (SAID, 2003 p.50).  

Interessante notar que o jogo hierárquico da diferença se opera em ambos os lados: da 

mesma maneira que o sujeito deslocado se lança em meio a práticas que considera inferiores, 

os outros também o enxergam como inferior, fator que, nesse caso, pode se desdobrar em 

práticas segregacionistas das mais variadas. Sendo o estrangeiro o sujeito estranho em face de 

toda uma comunidade amarrada por fortes valores culturais, é sobre ele que facilmente recairá 

a hostilidade daqueles que o encaram como uma ameaça, podendo tais práticas culminarem, 

em um grau mais extremo, na ausência total da lei e numa adversa falta de empatia por parte 

do outro, conforme veremos acontecer com Alex e Paco em Terra estrangeira, que, de certa 

forma, acabam duplamente pressionados: tanto por sua própria consciência de exilado, como 

pela recusa do outro. 

Acreditamos que, justamente dessa fratura, desponte o sentimento de angústia do 

estrangeiro que, por mais que se esforce, jamais pode se sentir totalmente pertencente ao seu 
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espaço de migração, ao mesmo tempo em que pratica uma espécie de traição às suas origens, 

pela qual será castigado com a eterna sensação de banimento, uma vez que não será jamais 

possível para esse sujeito recuperar o tempo perdido. 

Para Said, “os exilados sentem uma necessidade urgente de reconstruir suas vidas 

rompidas e preferem ver a si mesmos como parte de uma ideologia triunfante ou de um povo 

restaurado” (SAID, 2003, p.50), de forma que, quando desprovidos dessa visão redentora, não 

encontram descanso de sua insuportável condição de exílio, permanecendo fadados à deriva e 

ao desajuste daquele que, tendo fracassado na tentativa de pertencer a ambos os lados, foi 

também derrotado pelo dilema travado entre identidade e alteridade. Podemos observar essas 

duas possibilidades em Azul-corvo e Terra estrangeira. 

 Enquanto Vanja caminha no sentido de uma reterritorialização, em parte, conforme 

veremos, resultante da memória promissora que tem do Brasil, o mesmo não pode ocorrer 

com Paco e Alex, que permanecem despedaçados e perdidos por não compactuarem dessa 

ideologia triunfante com seu país de origem. Não obstante os diferentes desfechos, podemos 

constatar a importância dos elementos nacionais, mesmo que de forma inconsciente para a 

trajetória dos personagens de ambas as narrativas. 

Em Azul-corvo, Vanja nos chama a atenção para a memória congelada e, portanto, 

desatualizada que tem de casa, e que, embora consista em uma projeção de memória e 

saudade, ainda permanece fortemente arraigada à sua subjetividade, lembrando-a sempre do 

que já fora um dia e influenciando constantemente aquilo em que se transforma. Em Terra 

estrangeira, Paco carrega suas referências nacionais por onde passa, evidenciando seu 

estrangeirismo a cada palavra trocada na Portugal que reiteradamente renega todos os filhos 

bastardos de sua colonização. Alex nos lembra ainda da angústia temporal em que pode 

consistir viver longe de sua terra natal: preso a duas temporalidades distintas, o estrangeiro 

está fadado a viver em um passado estagnado com o qual terá uma eterna raiz que não lhe 

permitirá sentir-se pleno novamente. 

Sabendo que o exílio e o nacionalismo são opostos que se constituem um ao outro, 

podemos afirmar que ambas as narrativas, embora possuam caráter desterritorializante, sendo 

construídas em outros países, com personagens deslocados e multifacetados, conduzem a uma 

reflexão acerca da identidade cultural e do imaginário brasileiros.  Acreditamos que seja essa 

uma das maneiras através das quais a literatura brasileira contemporânea situa a questão do 

nacional, tão fortemente presente em toda a história literária do Brasil: aparentemente 

negando uma representação nacional(ista), ela nos convida a pensar a respeito da construção 
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de uma ideia de nação, bem como de sua identidade cultural, em meio a um tempo no qual as 

referências tornam-se cada vez mais plurais e os próprios princípios em que se apoiam 

seguem ameaçados. 

É justamente na medida em que procuram se afastar dessas questões, que as narrativas 

passam a problematizá-la, partindo das experiências e crises dos sujeitos migrantes que, 

nessas narrativas, acabam por se revelar, de certa forma, como outrora fora elaborada a 

literatura dos exilados: como uma tentativa de traduzir a angústia de uma condição que nega a 

identidade, arremessando os sujeitos em um vão entre o não mais e ainda não ser/pertencer, 

um limbo em torno do qual, conforme sabemos, o sujeito deslocado irá sempre orbitar. 

A ditadura militar no Brasil, tema tão caro ao imaginário coletivo nacional e que 

tantos exilados produziu, é escolhido por Adriana Lisboa para compor a construção do 

personagem Fernando. O ex-marido de Suzana, homem que emprestou o nome à Vanja e que 

abriga a menina em sua casa no Colorado, possibilitando que a história de migração que nos é 

contada aconteça, é também um ex-exilado político da ditadura e, conforme ficamos sabendo 

ao longo da narrativa, desde muito cedo é um sujeito em deslocamento, assim como Suzana.  

Aqui, cabe ressaltar que, além do regime militar, outros momentos históricos também 

permeiam Azul-corvo, como a era Collor, que, ainda que de relance, também aparece 

compondo uma das imagens que Vanja evoca de Suzana. Nesse sentido, assinalamos a 

importância que esses momentos políticos, mesmo que entrevistos, assumem na narrativa, já 

que as escolhas de Vanja estão dentro da vivência de seus pais. 

De Brasília a São Paulo, de São Paulo a Paris e depois a Pequim. Tendo ido à China 

aprender técnicas de guerrilha, voltou ao Brasil para lutar contra o “milagre ufanista brasileiro 

(que só foi milagroso por algum tempo, e não para todos[..])” (LISBOA, 2010, p.45), na 

guerrilha do Araguaia, no Pará conforme explicara à Vanja; anos depois, atrás do balcão de 

pub londrino, o homem que podia sobreviver à travessia de fronteiras e ideologias (LISBOA, 

2010, p.19), conhecera Suzana, que, passados mais alguns anos, deixaria órfã a menina a 

quem então Fernando abrigaria. 

A partir da inscrição das memórias de Fernando nos relatos que lemos de Vanja, 

vemos emergir importantes fatores históricos que compõem nossa ideia de nação. 

Emaranhados em uma narrativa fragmentada, de temporalidades sobrepostas e intimista que, 

conforme sabemos, não deixa de inscrever a condição estrangeira da menina, tais aspectos 

políticos e sociais que compõem parte da nossa memória coletiva de nação aparecem como 

um forte, embora nem sempre tão perceptível, alicerce do romance. Assim, Azul-corvo insere 
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a história que, conforme constata a própria narradora, “era um assunto que ficava melhor fora 

da história oficial” (Lisboa, 2010, p.85): o “milagre brasileiro”, a guerrilha do Araguaia, as 

operações Peixes I e II, a emoção (e as condutas escusas que esta mascarava) da conquista do 

tricampeonato mundial,  

 

Que era paralela a outras emoções nacionais. Talvez o professor de história tivesse 

explicado isso num daqueles dias em que eu acompanhava os pombos lá fora, os 

pombos sujos de Copacabana e seus arrulhos e suas eventuais patas deformadas. 

Mas foi Fernando quem sintetizou para mim, enquanto o ônibus quase não 

sacolejava pelas ruas lisas de Denver (LISBOA, 2010, p.87). 

 

É dessa maneira que Adriana Lisboa, ainda que em segundo plano, porém de forma 

pontual, inscreve em Azul-corvo o contexto da ditadura militar, passando também pela 

redemocratização. Em levantamento feito sobre a inserção de tal temática no romance de 

Adriana Lisboa, Leonardo Santos, em sua dissertação de mestrado, chama a atenção para o 

excesso de fidelidade aos fatos guardado por Lisboa, o que, segundo ele, chegaria a conferir 

ao texto um caráter pouco coeso, como se esse fosse composto por partes e estilos distintos. 

De acordo com o pesquisador, essa característica poderia ser explicada pela 

dificuldade declarada pela própria autora em trabalhar com dados históricos. No entanto, 

considerando que os registros que Vanja faz da biografia de sua mãe são movidos, boa parte 

do tempo, pelas lembranças de sua própria vivência, coisa que não acontece com a estória de 

Fernando, apenas ouvidas pela menina, podemos entender esse apego maior à realidade dos 

fatos como uma característica trazida pela própria personagem. Atitude natural de quem 

reproduz uma estória da qual nunca estivera próximo, sem sentir-se à vontade para preencher 

as lacunas deixadas, como nossa narradora confessava por vezes fazer com os dados do 

passado fornecidos por Suzana. 

Sem nos aprofundarmos mais nessa discussão, aqui nos interessa destacar a escolha da 

temática da ditadura militar para compor, com um apelo social e coletivo, a planta baixa de 

uma narrativa aparentemente focada na subjetividade de uma única personagem. Já em Terra 

estrangeira, inserida logo de início, com mais destaque e clareza, a crise econômica e política 

que atingiu seu estopim no governo Collor é o mote para pensar o nacional e a condição dos 

brasileiros no exterior. 

Sabemos que tanto no caso de Vanja como no caso de Paco, o elemento que deflagra a 

necessidade de migrar é a orfandade, cujo desenrolar nas narrativas, conforme veremos, será 

oposto. A perda das mães acaba revelando uma outra carência de ambos os personagens: a 

falta do pai, aspecto de grande relevância para a discussão que se pretende levantar na 

presente seção. Veremos adiante que, na condição de emigrados, essa falta de referência 
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paterna irá se estender também no sentido de pátria, levando mais a fundo os conflitos 

identitários e sinalizando a problemática do nacional que marca duas trajetórias de emigração 

tão distintas entre si.  

Em Azul-corvo, assistimos à reterritorialização de Vanja na medida em que a menina, 

aos poucos, ressignifica aquele espaço de migração e descobre um pai, não naquele que a 

princípio buscava, mas em Fernando, que, nessa perspectiva, irá figurar, conforme veremos, 

como um pai bastante diferente daquele a que corresponde a figura central da estrutura 

familiar nuclear e patriarcal.  

É dessa forma que a protagonista dessa narrativa de deslocamento será capaz de 

construir laços afetivos com outras pessoas (em geral também migrantes) e com o próprio 

espaço antes tão hostil e inóspito. Podemos entender que sua condição de orfandade é, 

portanto, sanada na medida em que encontra não só uma nova maneira de compor uma 

família, mas também de construir uma pátria, não obstante o eterno caráter provisório de 

ambos.  

Apesar do entre-lugar em que a menina se situa cultural, familiar e identitariamente, 

percebemos como o Colorado se transforma, no desenrolar do romance, em um lugar passível 

de se construir um futuro, do mesmo modo que a família improvisada que Vanja vê se 

desenhar de maneira improvável e surpreendentemente positiva para todos os seus membros 

cumpre a função de suprir as necessidades afetivas daqueles indivíduos que se encontram na 

imprevisível e insegura condição de estrangeiro. 

Ao longo da narrativa, podemos notar que se esboça uma contraposição em relação à 

figura paterna se comparando as temporalidades que compõem o processo narrativo. No 

passado evocado pelas memórias de infância da menina, constatamos um esvaziamento da 

figura paterna, consistindo tanto na relação inexistente de Suzana com o avô de Vanja, quanto 

na de Vanja com o seu pai biológico; enquanto que a viagem que origina a estória de 

migração por nós acompanhada já responde por si só a um desejo de experimentar o encontro 

com essa figura do pai e com todas as referências de alguma maneira nela arroladas. 

No tocante ao percurso da mãe de Vanja, acreditamos que a própria escolha de não 

revelar a gravidez ao pai da menina e de retornar sozinha ao Brasil com a filha parece 

motivada por algum trauma supostamente vivido por Suzana na convivência com seu pai ou 

minimamente ser fruto do mau relacionamento entre os dois. Ao falar da mãe, Vanja recorda: 

“Um dia, e ela nunca me disse por quê, e eu de algum modo achei que não devia perguntar, 

rompeu relações com o pai e se mudou para o Novo México” (LISBOA, 2010, p.27). Em suas 
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memórias, nossa narradora assinala ainda que sua mãe “gostava de romper relações com os 

homens e desaparecer de suas vidas. A tendência foi inaugurada ali com meu avô geólogo” 

(LISBOA, 2010, p.27). 

Assim, é possível afirmar que Suzana pratica um apagamento da figura paterna, dada 

numa espécie de morte simbólica por ela promovida em relação a esses pais. Tal atitude 

demonstra o seu desejo em relação a uma nova configuração familiar, diferente da nuclear e 

patriarcal, na qual, até os dias atuais, se pautam as sociedades ocidentais. 

Essa família nuclear de lógica patriarcal consiste num modelo centrado na figura 

paterna, em que o pai, enquanto provedor, exerce o papel de chefe, detentor do poder, 

representando a lei e a ordem naquele núcleo familiar. Tal estrutura, conforme observa a 

psicanalista brasileira Maria Rita Kehl, teria surgido em meados no século XIX, respondendo, 

na época, às necessidades da sociedade burguesa, sendo depois adotada como modelo padrão 

na sociedade brasileira, especialmente pelas classes médias. Embora apenas uma parcela da 

sociedade brasileira responda a tal configuração familiar, há de reconhecer que essa ainda é, 

de uma maneira geral, considerada modelar e ideal. 

 Ao promover a morte simbólica de Abner, seu pai, e de Daniel, pai biológico de 

Vanja, Suzana rompe com o modelo familiar considerado padrão em nossa sociedade, criando 

uma nova configuração para a família que irá formar com filha. Nessa nova estrutura, Vanja 

conta com as referências afetivas e identitárias fornecidas unilateralmente pela figura materna, 

fator que será decisivo para o agravamento da condição de orfandade sentida pela menina de 

apenas treze anos.  

Nesse sentido, podemos entender não só o esvaziamento da figura paterna, na qual se 

pauta a temporalidade passada do romance, como também a busca pelas referências 

potencialmente contidas em tal figura, posteriormente empreendida pela menina, como pilares 

que sustentam a narrativa de Azul-corvo e a própria trajetória de Vanja, aparentemente 

contrária à de Suzana nesse aspecto.  

Se, por um lado, Suzana orienta sua vida pela estratégia do apagamento da figura 

paterna, Vanja, diante das ausências deflagradas pela a morte da mãe, caminha no sentido 

contrário, buscando recuperar as possíveis referências encerradas nessa figura, com a qual 

nunca tivera sequer contato e pela qual talvez, nunca tenha realmente se interessado.  

Em uma conversa com Fernando, depois de questionada em relação ao motivo pelo 

qual nunca teria perguntado à Suzana sobre o paradeiro de seu pai, Vanja responde: “Porque 

não precisava saber. Porque acho que ela não sabia. Porque acho que ela não ia querer me 
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dizer. Não sei.” (LISBOA, 2010, p.97). Pela resposta da menina, podemos entender o caráter 

recente do interesse de Vanja por seu pai biológico e também constatar o esvaziamento em 

torno daquela figura na família constituída matriarcalmente por mãe e filha. 

Refletindo sobre o rumo da narrativa, podemos entender, por fim, que o desejo da 

menina de conhecer o pai parecia responder muito mais à necessidade de se entregar a algum 

projeto que desse sentido à sua vida, do que propriamente de obter um lugar numa estrutura 

familiar nuclear. Isso porque, depois de encontrar Daniel, sem, no entanto, ter encontrado nele 

as possíveis referências que uma figura paterna pudesse trazer e de constatar que muito ali 

havia sido deixado para trás para que pudesse ser recuperado àquela altura de ambas as vidas, 

Vanja se dá conta de um novo sentido, cujo início fora dado pouco antes de seu primeiro ano 

começar nos Estados Unidos: “O ano começou semanas antes, quando Fernando telefonou.” 

(LISBOA, 2010, p.14). 

Não fica claro para nós, leitores, nem mesmo para a própria menina, o exato momento 

da narrativa em que isso ocorre, mas, juntamente com Fernando, ex-marido de sua mãe e ex-

exilado que ganhava a vida como segurança de uma biblioteca pública e fazendo faxinas 

particulares nas horas vagas e com Carlos, o filho mais novo de uma família salvadorenha de 

imigrantes ilegais, Vanja constrói uma nova família, também distinta da nuclear e patriarcal, 

que, segundo Khel, teria sido adotada como padrão pela sociedade brasileira desde o século 

XIX. 

Essa nova família improvisada por esses três sujeitos deslocados, parece encontrar 

abrigo em uma recente estrutura familiar, propiciada pelo estilo de vida contemporâneo: a 

chamada família tentacular, cujo poder, distribuído de forma mais igualitária entre seus 

membros, deixa de se ser exclusividade da figura do pater, se estendendo inclusive aos filhos. 

Cunhada por Maria Rita Khel, a designação remete aos tentáculos do polvo, que representam 

a capacidade de abraçar novos membros antes não existentes e/ou não reconhecidos no seio 

da família nuclear.  

De acordo com a psicanalista, fatores como a emancipação feminina, que passa pela 

democratização dos métodos contraceptivos e o aumento da circulação de novos ideais e 

diferentes valores, facilitada pela presença massiva da mídia; aliados à lógica de mercado e 

consumo, que conduz e incentiva os indivíduos a perseguirem incessantemente a satisfação 

pessoal associada à realização dos cada vez mais voláteis tipos de desejo, têm sido 

responsáveis pela desarticulação da família nuclear que fundamentou nossa sociedade no 
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último século, ao mesmo tempo em que favorecem a mobilidade que incide sobre as 

configurações familiares mais recentes. 

Se esses são fatores tão decisivos para a desarticulação da família nuclear, os 

deslocamentos geográficos e subjetivos dos sujeitos migrantes dentro desse mesmo contexto, 

parecem ser coeficientes ainda mais motivadores da configuração tentacular, especialmente na 

formação de uma família cujos membros improvisados estejam em uma situação de negação 

de sua identidade, como é o caso de muitos sujeitos migrantes. 

Diante dessa condição, na qual nada parece seguro, na qual tudo se revela instável e 

descontínuo, podemos entender a articulação dessa família tentacular a abraçar três sujeitos 

deslocados e igualmente órfãos (pelos menos de pátria) como um respiro de esperança desses 

membros improvisados, que, em conjunto, irão tecer a rede das referências afetivas de que 

necessitam para seguir adiante, ideia já contida na própria definição dessa nova configuração 

familiar, elaborada por Maria Rita Kehl:  

 

A família tentacular contemporânea, menos endogâmica e mais arejada que a família 

estável no padrão oitocentista, traz em seu desenho irregular as marcas de sonhos 

frustrados, projetos abandonados e retomados, esperanças de felicidade[...] famílias 

misturadas, engraçadas, esquisitas, improvisadas e mantidas com afeto, esperança e 

desilusão, na medida do possível (KEHL, 2016). 

 

É desse modo que vemos se confirmar, também na trajetória de Vanja, o esvaziamento 

da figura paterna, operado desde o início da narrativa por Suzana. Isso porque, se ao final do 

romance, a menina guarda ainda alguma relação afetiva baseada em fatores biológicos, tal 

relação se manifesta a partir da figura de outra mulher: a avó Florence, que melhor poderia 

encarnar a tão importante referência materna perdida.  

Assim, o desfecho da estória de Vanja nos permite reconhecer esse esvaziamento da 

figura paterna através da ruptura promovida na formação de sua nova estrutura familiar, na 

qual a figura paterna já não ocupa a posição de centralidade que desempenha na família 

nuclear.  

Em texto32 no qual trata da arqueologia da infância nos romances de filiação, a 

pesquisadora Alessandra Dalva de Souza Pajolla (2015), chama a atenção para a 

desconstrução, na narrativa de Azul-corvo, das relações de poder que se estabelecem entre as 

figuras familiares em torno dos vínculos sanguíneos. Esses vínculos, comumente guiados por 

uma quase sempre falsa e nociva ideia de semelhança estabelecida entre os membros 

                                                           
32 Artigo intitulado “Bastardos e órfãos contemporâneos: a arqueologia da infância nos romances de filiação” 

(2015), publicado na revista ELBC. 



100 
 

familiares, são ressignificados por Vanja, na medida em que constrói novas relações 

familiares com indivíduos completamente diferentes entre si.  

De idades diferentes, com estórias de vida, personalidades, trajetórias e origens das 

mais distintas possíveis, o que esses sujeitos têm em comum é apenas seu estrangeirismo e 

sua condição deslocada. Ao comentar sobre esse traço peculiar na construção dessa nova 

família, Alessandra Pajolla aponta para a perspectiva do “viver junto”, proposta por Roland 

Barthes33, segundo a qual, cada membro tem assegurados sua singularidade e um ritmo 

próprio de vida e de amadurecimento. 

As novas relações familiares travadas por Vanja se dão por afinidades e são pautadas, 

portanto, na circunstância do “estarem em comum” e não na do “ser comum” entre si, como 

ocorre com as famílias tradicionais. Esse caráter libertador é transmitido de forma bastante 

tocante pela narradora quando descreve um jantar ocorrido na casa de uma antiga amiga de 

sua mãe:  

 

June preparou o jantar que encheu a casa de cheiros quentes. Colocou música e 

estendeu no ar ganchos invisíveis que nos aproximavam, laços de uma trama de 

crochê na ponta da agulha. Éramos um mundo de compatibilidades, estávamos 

irmanados, nos equivalíamos – e onde não nos equivalíamos, nos compensávamos 

(LISBOA, 2010, 157). 

 

Assim, Adriana Lisboa deixa sugerida essa nova configuração familiar, indicando 

novos rumos e outras fontes de referências improvisadas, não somente para a configuração da 

família na contemporaneidade, mas também para a habilidade de imaginar a pátria e de 

conceber o nacional e os nacionalismos, que aqui se apresentam como passíveis de serem 

transformados e reformulados a partir do  incessante diálogo que vemos ocorrer entre o 

passado e o presente, entre parentes e entre parênteses, entre uma e outra cultura, 

abandonando a ideia de orfandade e ressignificando a ideia de bastardia contida na relação de 

Vanja com as suas pátrias aparentemente perdidas. 

Além da nova família cumprindo a função de suprir a figura paterna, o desfecho da 

narrativa sugere também não só o (re)encontro com uma pátria, mas a constante 

ressignificação do olhar que se lança sobre a outra. Somente a partir do processo de 

corporificação do vazio que havia em si e contido também na imagética do deserto evocada 

pelo subúrbio de Denver, a menina pôde dar forma à caótica condição do estrangeiro e 

superar sua orfandade em ambos os sentidos. 

                                                           
33 Conceito elucidado por Roland Barthes em Viver junto (2003). 
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Podemos entender, portanto, que é na capacidade de diálogo e de negociação que se dá 

o encontro não somente de Vanja, como também do menino Carlos; não a partir da 

consolidação de uma nova identidade, visto que não há mais espaço para tal concepção 

identitária no mundo globalizado, mas no acúmulo de novas e diversas possibilidades de 

identificação que esse sujeito vai agregando à sua bagagem cultural, social, linguística, 

afetiva, etc.  

Em Terra estrangeira, o esvaziamento da figura paterna ocorre de forma mais 

contundente, já que o protagonista não terá a mesma oportunidade de ressignificação de 

Vanja. Filho apenas de mãe, como fica claro desde o início da narrativa, Paco se revelará 

carente da figura paterna também no âmbito nacional. Ao pisar em Lisboa, o rapaz terá sua 

condição de orfandade transfigurada em uma definitiva bastardia, uma vez que, ao partir em 

busca de suas origens, não encontra senão a deriva e o desamparo a que está fadado um filho 

ilegítimo cujo pai se nega a reconhecer.  

Nessa perspectiva, podemos entender Paco como um sujeito que não é filho de pátria 

alguma e cuja única escapatória, ao contrário do que ocorre com Vanja, consiste em 

permanecer errando, sem mãe, sem pai, sem pátria, sem identidade, sem passaporte, sem 

valor. É a essa errância que parece remeter o final do longa, no qual ele e Alex, igualmente 

bastardos, adentram clandestina e desesperadamente a fronteira com a Espanha, atropelando a 

cancela e, com ela, todas as leis, evidenciando sua eterna ilegitimidade. 

 

 

3.2. Exílio, origem e heranças: fragmentos de uma nação 

 

A partir de todas essas constatações já feitas pela presente pesquisa, podemos entender 

que, independente da ausência de uma bandeira nacional levantada pelas narrativas, Paco e 

Vanja, bem como Fernando e Alex, outros personagens em trânsito cujas trajetórias são 

igualmente relevantes para nossa discussão, evidenciam um desconforto proveniente das 

marcas nacionais/culturais que carregam: seja pelo excesso de melanina na pele e pelos tão 

fortes laços afetivos que amarram Vanja à praia de Copacabana, pelas lembranças da opressão 

e violência da ditadura que constroem a memória e a vida do exilado Fernando; ou pelas 

dificuldades de ser brasileiro, impostas pela desastrosa crise econômica e política dos anos 

1990, quando juros poderiam significar uma vida inteira de dívidas e a desvalorização do país 

se evidenciava até mesmo nos passaportes, que já não possuíam praticamente valor, nem 
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mesmo no mercado negro, como Alex constata em uma desconcertante cena de Terra 

estrangeira. 

 Esses personagens, ainda que em segundo plano, a partir de suas inscrições históricas 

e sociais, convidam o leitor/expectador a problematizar os processos de formação da 

identidade brasileira a qual consideramos tão própria e genuína e que, no entanto, foi em boa 

parte construída a partir da imposição de valores, costumes, religião e da língua do 

colonizador, resultando num processo “trocas” desiguais, dadas antes pelas vias da imposição, 

e apagamentos violentos nem sempre reconhecidos na lógica nacional(ista).  

A formação dessa autoritária identidade nacional aparece, como aponta Silviano 

Santiago (2004) em ensaio intitulado “O cosmopolitismo do pobre”, travestida de um 

discutível “multiculturalismo”, que estaria relacionado à incorporação de outros aspectos 

culturais, herdados dos negros e indígenas. Tal incorporação, de fato pode ter ocorrido, 

porém, ao contrário do que se pretende expressar com o termo “multiculturalismo”, é preciso 

reconhecer que esse movimento se deu antes por meio de processos transculturativos, sempre 

de forma camuflada e sujeitada a uma violenta sucessão de silenciamentos e desestima que 

persistem até os dias atuais: basta que se observe, por exemplo, o preconceito que ainda hoje 

incide sobre as religiões de matrizes africanas, recusa que outrora se manifestou por meio do 

sincretismo religioso. Sobre essa enganosa roupagem multicultural colocada sobre nossa 

identidade nacional, Silviano Santiago, deixando clara a parcialidade do termo, faz a seguinte 

afirmação: 

 
Por esse multiculturalismo fala a voz impessoal e sexuada do estado-nação[...]. 

Neste, sob o império das elites governamentais e empresariais e das leis do país, 

várias e diferentes etnias, várias e diferentes culturas nacionais se cruzam patriarcal 

e fraternalmente (os termos são caros a Gilberto Freyre). Misturavam-se para 

construir uma outra e original cultura nacional, soberana, cujas dominantes, no caso 

brasileiro, foram o extermínio dos índios, o modelo escravocrata de colonização, o 

silêncio das mulheres e das minorias sexuais (SANTIAGO, 2004, p.57). 

 

Assim, constatamos que a formação de nossa identidade nacional engloba uma 

complexa rede de ocultação e mascaramentos, presentes no cerne de grande parte de nossos 

problemas sociais. A dificuldade em conviver com a diversidade e a ausência do respeito às 

diferenças são graves reflexos dessa identidade excludente, cujo questionamento e 

problematização têm ganhado força e alcance somente nesse início de século, a partir de uma 

nova forma de multiculturalismo que, nas palavras de Silviano Santiago, “pretende dar conta 

do influxo de migrantes pobres [...] e resgatar, de permeio, grupos étnicos e sociais, 
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economicamente desfavorecidos no processo assinalado de multiculturalismo a serviço do 

estado-nação” (SANTIAGO, 2004, p.59). 

A internet é um dos espaços que tem contribuído para a ampliação e fortalecimento da 

luta desses sujeitos marginalizados por reconhecimento e respeito na sociedade. Graças à 

rapidez e ao alcance da internet, que permite a troca de informações e a divulgação do 

conhecimento produzido nas periferias, tem-se possibilitado a atuação direta de seus membros 

no trato das questões sociais e culturais, levando a uma configuração nunca antes vista no 

Brasil – e nos países periféricos de um modo geral, a qual Silviano Santiago chama 

“cosmopolitismo do pobre”, termo que dá nome ao referido ensaio.  

Mesmo que, lamentavelmente, tais manifestações ainda não tenham conquistado de 

fato um espaço significativo e legitimidade na sociedade, há de se reconhecer a importância 

desse veículo, que, mesmo com suas precariedades e limitações, tem contribuído para dar voz 

a uma parcela da população longamente silenciada. 

Segundo Silviano Santiago, os questionamentos dados nessa conjuntura em relação à 

“condição utópica de nação” e àquilo que se considera, nesse contexto, a cultura nacional 

incorporam tanto os novos moradores quanto os velhos habitantes marginalizados dessas 

sociedades, e se dão, não mais em instâncias políticas governamentais, mas num sentido 

muito mais amplo: “se dá no plano do diálogo entre culturas afins que se desconheciam 

mutuamente até os dias de hoje” (SANTIAGO, 2004, p.61-62). 

Não é exclusividade da internet, no entanto, a veiculação dessas questões. A literatura 

de deslocamento que vem se expandindo hoje no Brasil parece também querer colocá-las em 

pauta. Especialmente na medida em que estabelece o diálogo com outras culturas, essas 

narrativas procuram contestar a excludente identidade brasileira tão fortemente reconduzida 

pelos escritores românticos do século XIX, levando em consideração a mudança de posição 

no mapa das migrações operada pelo Brasil, que, já na última década do século XX, como se 

sabe, deixa de ser um país de imigrantes e passa a apresentar um número significativo de 

emigrantes, aí incluídos intelectuais, pesquisadores, professores e escritores e, mais 

raramente, apoiados por fundações de fomento à pesquisa,  os próprios artistas membros de 

comunidades. Certamente, tais migrações distanciam-se em vários aspectos, mas guardam em 

comum o questionamento acerca da hermética, violenta e equivocada construção de 

identidade nacional e cultural que carregamos desde a colonização. 

Para nos ajudar a compreender e a avaliar os distintos e intrincados processos 

identitários e afetivos por que passam os sujeitos, faz-se indispensável uma reflexão a respeito 
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da contraditoriedade da formação de nossa identidade nacional. Além disso, é essencial 

também, divisar o importantíssimo processo de retomada e questionamento feito pelas 

minorias, tão silenciadas e oprimidas ao longo da história dessa formação cultural, que agora 

reivindicam um espaço para a afirmação de suas tão violentadas heranças étnicas e culturais. 

 Assim, percebemos que a forma como se relacionam com a sua nação e com a própria 

identidade nacional será decisiva para os personagens das narrativas aqui analisadas. A partir 

da particular percepção de si mesmo enquanto parte de uma cultura, cada um desses 

personagens irá estabelecer diferentes relações com as novas possibilidades de identificação – 

ou desidentificação – proporcionados pela complexa e contraditória experiência migratória 

por eles vivida 

 Outro fator de grande relevância para a nossa discussão consiste na relação prévia 

desses migrantes com o seu espaço de migração. Nas narrativas aqui discutidas, verificamos 

que tanto Vanja como Paco possuem uma descendência em ralação aos Estados Unidos e a 

Portugal. Possuem, portanto, uma espécie de vínculo pré-estabelecido, ainda que 

inconscientemente, que atua tanto sobre suas expectativas em relação àqueles países, quanto 

sobre sua maneira de encará-los. 

Em texto que trata a respeito do que chama de “perspectivas interamericanas de 

literatura e cultura”, Eurídice Figueiredo, ao abordar a questão das migrações na 

contemporaneidade, tece considerações sobre o duplo movimento ao qual o sujeito exilado é 

submetido:  

 

[...]de um lado, a relação com o território perdido, o país natal ou o país dos 

ancestrais que ficou para trás; de outro lado, a relação com o país de adoção[...] No 

primeiro movimento há uma busca genealógica, identitária, ligada à ancestralidade, 

ancorada numa temporalidade histórica ou imaginária e, ao mesmo tempo, revela 

um espaço perdido, um território que se abandonou. No segundo movimento, o 

migrante sente que o país de adoção não lhe pertence de todo (FIGUEIREDO, 2010 

p.28). 

 

 Sabemos que tanto Vanja como Paco migram para uma terra estrangeira depois de 

deflagrada a orfandade de ambos pela perda de suas mães. Diante da falta de perspectivas de 

vida, de laços afetivos e de referências identitárias, esses filhos, desde sempre sem pais e 

agora sem mães, empreendem suas viagens de busca, por nós entendidas, em ambos os casos, 

como uma tentativa de retorno às origens com intuito de presentificar a ausência das figuras 

maternas e paternas. As origens aqui referidas, no caso de Vanja, são entendidas como o lugar 

onde nasceu, diferentemente da abordagem feita no segundo capítulo, no qual compreende-se 

como “origem mítica” a paisagem marítima de Copacabana. 
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Se esse retorno às origens pela parte de Vanja pode ser explicado por sua decisão de 

voltar à terra onde nasceu e na qual procura por seu pai biológico e por uma série de 

referências faltosas, podemos considerar que Paco também retorna, de certa forma, para uma 

terra de origem, já que, enquanto nação colonizadora do Brasil, Portugal pode ser entendida 

como a terra a partir da qual formou-se a pátria por ele abandonada.  Nesse caso, por “terra” 

nos referimos a todos os valores culturais e políticos que fundamentaram a formação do Brasil 

enquanto nação. 

Olhando pela perspectiva hierárquica das relações familiares travadas nas sociedades 

patriarcais, é possível comparar a lógica da ordem e do poder arrolados na figura do pater, 

exercendo sobre o núcleo familiar o papel semelhante a de um chefe, com o processo de 

colonização, que se caracteriza pelo domínio cultural e ideológico e pela exploração 

econômica exercidas por um país sobre um território cuja natureza ainda não possuísse 

nenhuma das estruturas de uma nação.  

Conforme já assinalado, para além do domínio econômico, esse processo colonialista 

foi marcado pela imposição de toda uma lógica social em que se fundamentava a cultura e a 

nação colonizadora. Assim, elementos culturais como a língua, a religião, as instituições 

sociais, entres outros sobre os quais se fundamenta uma nação eram impostos às colônias de 

forma violenta e opressora, tal qual faz com seus valores a figura paterna em uma sociedade 

patriarcal. 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que esses filhos órfãos de pais - e também de 

pátria, saem de sua condição de orfandade e ingressam no que podemos chamar de uma 

projeção de bastardia: os filhos da mãe que são ilegítimos aos olhos do pai, assim também o 

são aos olhos de uma nação que, em alguma medida os tenha parido, sem, no entanto, 

reconhecê-los.  

Nesse processo, já sabemos, Vanja terá mais sorte, conferida, especialmente, pela 

existência de um documento que a legitima enquanto membro daquela nação, mesmo que a 

própria menina não se reconhecesse como tal: “[...]o oficial da imigração verificou o meu 

passaporte americano (que me identificava, mas com o qual eu ainda não me identificava)” 

(LISBOA, 2010, p.14). Contrapondo-se ao protagonista de Terra estrangeira, serão também 

decisivas para o êxito da personagem as condições em que ocorre sua migração: tanto a idade 

como a realidade social de Vanja, além da viabilidade da elaboração familiar, discutida 

anteriormente, contribuem para o futuro promissor que vemos se delinear ao fim de sua 

narrativa. 
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Para Paco, porém, essa realidade se apresenta de forma mais dura e cruel: portando 

apenas um passaporte brasileiro em plena crise dos anos 1990, o jovem aspirante à 

dramaturgia permanece à deriva na terra estrangeira que insiste em renegar os filhos de suas 

colônias. Em Terra estrangeira, para Paco e para Alex, Portugal apenas se configura como 

um “lugar ideal para perder alguém ou para perder-se de si próprio.” (THOMAS, 1996, p.59), 

conforme constata um dos imigrantes da narrativa de Salles, todos eternamente bastardos e 

igualmente rechaçados pela nação colonizadora. 

Nesse sentido, podemos afirmar que as terras estrangeiras a que se destinam os 

personagens dessas narrativas, em certa medida configuram-se para eles, estas sim, como o 

território perdido, ao qual se refere Eurídice Figueiredo: terra que seus ancestrais um dia 

deixaram para trás, na qual situa-se a “busca genealógica, identitária, ligada à ancestralidade, 

ancorada numa temporalidade histórica ou imaginária”, que aqui funciona como o 

combustível para o deslocamento desses sujeitos.  

Conforme já constatamos, esse espaço de migração, no entanto, é também palco de 

todas as dificuldades enfrentadas pelos sujeitos em trânsito: é nesses espaços que, em maior 

ou menor grau, Vanja, Paco e os demais personagens migrantes dessas narrativas 

experimentam o paradoxal lugar entre duas culturas, línguas e costumes diferentes e sentem o 

forte impacto da colisão com a alteridade na situação de estrangeiro. É lá que nossos 

protagonistas sentem recair sobre eles o peso do diferente a partir do olhar do outro, o duplo 

sentimento de não pertencimento, o estranhamento, a segregação e a marginalização, aspectos 

tão caros aos estrangeiros de todo o mundo. 

Para entendermos a complexa relação desses personagens com seus espaços de 

migração, devemos retornar ao início das narrativas – não necessariamente do ponto que elas 

partem, mas ao princípio motivador de sua existência, num momento anterior às migrações, 

quando as mães de Vanja e Paco ainda eram sujeitos presentes, cuja existência legava ao 

esvaziamento qualquer tipo de expressão da figura paterna.  

Como sabemos, em Azul-corvo, a estória de Vanja nos é contada em primeira pessoa a 

partir da rememoração de momentos distintos de sua vida, inseridos de forma alternada e 

descontínua na narrativa. A menina a inicia com o registro das primeiras impressões causadas 

pelo novo espaço para onde migra, a cidade de Denver, no estado norte-americano do 

Colorado: “O ano começou em julho. O lugar era estranho.” (LISBOA, 2010, p.11), seguidas 

das lembranças de Copacabana, evocadas logo no parágrafo subsequente.  
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Classificando como estranhos, o lugar, o clima, os costumes, as pessoas; marcando 

insistentemente o desconforto e a solidão impostos por aquele espaço, Vanja deixa clara a 

falta de sintonia e de identificação com o seu país natal que, no entanto, além de não ser por 

ela entendido como uma origem, a todo o momento, em cada detalhe, deflagra o seu 

estrangeirismo, tão facilmente denunciado até mesmo pela cor de sua pele, fruto de uma 

descendência mestiça, que a afasta ainda mais da nacionalidade assinalada em seus 

documentos: “[...]não tinha família. Também era americana, segundo os meus papéis, mas em 

essência era mesmo produto latino, estava na cara – e no resto – com aquele monte de 

melanina insistente na pele” (LISBOA, 2010, p.40). 

É justamente essa origem que a adolescente pretende resgatar quando, não tendo 

outros parentes vivos senão uma tia com quem não possuía grandes afinidades, depois de 

perder mãe aos treze anos de idade, decide partir para os Estados Unidos, iniciando as buscas 

que dariam sentido e continuidade à sua existência. Nessa ambiguidade em que se fundamenta 

a dupla origem da personagem – uma a descobrir e outra que vai se perdendo, reside o 

enclave nacional que primeiro nos chamou a atenção e que, em seguida, nos conduz a uma 

reflexão mais profunda em relação aos marcantes momentos políticos e históricos 

tangenciados pela estória de Vanja. 

Ao longo do romance, nossa narradora segue relatando suas experiências migratórias: 

do estranhamento do lugar, dos costumes, da língua, passando por seu relacionamento com 

Fernando, os vizinhos e colegas de escola, até o encontro com o pai biológico, com a avó e, 

por fim, o encontro da adolescente consigo mesma, dado no amadurecimento e na formação 

de sua identidade híbrida de sujeito estrangeiro, que, por mais fixado e adaptado que esteja ao 

novo espaço, está fadado a permanecer sempre com um pé fincado de cada lado.  

Sabemos que na medida em que Vanja trava e fortalece laços afetivos naquele novo 

lugar, auxiliada pela evocação das memórias de sua infância, a menina vai construindo sua 

própria, ainda que provisória, pátria. É na interpenetração que se dá de forma gradual e quase 

imperceptível entre a bagagem cultural, linguística e identitária trazidas do Brasil e aquela 

encontrada nos Estados Unidos, que a paisagem de Denver vai, aos poucos, perdendo seu 

caráter de aridez e se revelando menos intimidadora, menos estranha e segregacionista. 

 A partir desse diálogo, a protagonista vai modelando sua nova e híbrida identidade e, 

conforme constatamos, descobrindo o seu lugar no seio de uma nova e nada convencional 

família, composta por sujeitos particularmente deslocados e tão diversos entre si que, juntos, 

se (trans)formavam uns aos outros, num contínuo processo de (re)encontro entre si e consigo 
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mesmos: “Éramos tão diferentes uns dos outros que as diferenças se anulavam, éramos uma 

grande uniformidade multiforme” (LISBOA, 2010, p.210). 

Apesar de registrar em certos momentos a problemática relação que a narradora 

observa entre alguns imigrantes e os EUA (relação essa que pode ser traduzida na tensão 

imperialista estabelecida entre o terceiro e o primeiro mundo), podemos entender que Adriana 

Lisboa aposta no lado positivo das trocas culturais entre os estrangeiros a partir da elaboração 

de uma narrativa que caminha num sentido de construção, complementação e negociação no 

lugar da segregação, do preconceito e da anulação que vitimam tantos estrangeiros em todo o 

mundo. 

Tal postura se mostra de grande importância, principalmente quando adotada em 

relação aos Estados Unidos, país tão conhecido pela severidade com que trata os imigrantes, 

especialmente após os acontecimentos de 11 de setembro de 2001. É válido lembrarmos ainda 

que atualmente a potência norte-americana assusta o mundo com a ascensão do discurso 

xenofóbico e com o retomada da crença na superioridade étnica e cultural, encarnados pelo 

recém eleito presidente Donald Trump, cuja campanha teve como uma das bases de maior 

apoio a descabida e retrógrada proposta da construção de um muro na região de fronteira com 

o México, a fim de acabar com a imigração ilegal. 

Essa visão otimista em relação às trocas culturais nesses espaços hostis de migração 

parece corresponder àquela nova forma de multiculturalismo de que fala Silviano Santiago. Se 

a concepção mais antiga que se tem de multiculturalismo se enquadra no modelo determinado 

pelos países ocidentais, segundo o qual todos os países colonizados foram “disciplinarmente 

europeizados”, o mais recente, como já elucidado anteriormente, surge em oposição à lógica 

do primeiro, especialmente em se tratando da situação dos sujeitos migrantes. 

De acordo com Silviano Santiago, com a nova forma de organização econômica ditada 

pelo mercado transnacional, é preciso recorrer a uma nova mirada que dê conta de enxergar os 

milhares de imigrantes que trabalham hoje nas grandes metrópoles mundiais e que vivenciam 

diariamente “uma nova e até então desconhecida forma de desigualdade social” (SANTIAGO, 

2004, p.51). Acumulando agravantes de subalternidade, esses sujeitos migrantes, de múltiplas 

identidades, etnias e credos, espalhados por todo o mundo, além de segregados pelo estado-

nação em que se encontram, sucumbindo ao peso da diferença, estão à margem até mesmo das 

camadas menos favorecidas dessas sociedades:  

 

Rejeitado pelos poderosos estados nacionais, evitado pela burguesia tradicional, 

hostilizado pelo operariado sindicalizado e cobiçado pelo empresariado 
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transnacional, o migrante camponês é hoje o “mui corajoso” passageiro clandestino 

da nave dos loucos da pós-modernidade (SANTIAGO, 2004, p.52). 

  

 A nova configuração multiculturalista procura, portanto, não somente dar conta da 

inclusão social desse contingente de migrantes pobres, como pretende também resgatar as 

minorias étnicas outrora silenciadas pelo primeiro processo “multiculturalista” de que se 

serviram os países hegemônicos para impor sua lógica ocidental. Podemos enxergar uma 

postura alinhada a essa nova configuração multiculturalista na elaboração da narrativa de 

Adriana Lisboa na medida em que indica, por exemplo, um final bem sucedido para o menino 

Carlos. 

O delicado tema da imigração nos EUA, embora não figure como conflito central para 

a nossa narradora, parece inclusive ter um lugar bastante relevante no romance, já que, além 

de manifestar-se através da abordagem dos conflitos culturais e linguísticos vividos por 

Carlos, personagem de destacada importância na trajetória de nossa protagonista, questões 

relacionadas a esse tema são ainda tocados em outros momentos ao longo da narrativa. Tendo 

maior ou menor importância na biografia da narradora, são diversas as inserções de outras 

estórias de imigração ao longo de seu relato, algumas bastante fortes: 

 

Durante muitos anos que se seguiram àquele verão, conheci famílias inteiras de 

imigrantes latinos, legais e ilegais, que se sustentavam fazendo faxina. Não conheci 

Maria Isabel Vasquez Jimenez, mas ouvi falar dela, a mexicana de dezessete anos 

que morreu devido ao calor colhendo uvas nos campos da Califórnia, sem que lhe 

dessem água ou sombra. O mês era maio. O ano, 2008. A temperatura corporal de 

Maria Isabel chegou a 42 graus (LISBOA, 2010, p.67). 

 

Referida, também, no tempo em que Suzana viveu no Texas, a questão da imigração 

nos EUA aparece como parte da experiência de um dos mais importantes personagens de 

Azul-corvo. Através da evocação de estórias contadas pela mãe de Vanja e relatadas pela 

menina, já no início do livro, Adriana Lisboa inscreve, ainda que brevemente, os conflitos 

vividos por esses sujeitos migrantes, relacionando-os, em primeiro lugar, à cruel lógica 

colonialista e, posteriormente, à postura neocolonialista adotada pelos Estados Unidos desde a 

consolidação de sua independência.  

 

Minha mãe ganhava a vida dando aulas de inglês para os mexicanos que migravam 

de volta para o Novo México – tempos depois de os americanos terem migrado para 

lá, como ela gostava de dizer. Quem era estrangeiro ali, quem era local? Que 

língua a terra falava? (Na essência, não falava inglês, nem espanhol, porque os 

povos que estavam ali quando os exploradores e os conquistadores chegaram eram 

navajo e anasazi e ute. E outros. E outros antes desses. Mas nenhum com o 
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sobrenome de Coronado ou Onãte34, nenhum conhecido pela alcunha de Cabeza de 

Vaca35 ou Billy the kid36.) (LISBOA, 2010, p.28, grifos nossos). 

 

Nesse trecho, a autora denuncia, ainda, a artificialidade presente nas extravagantes 

formas de representação legadas ao imaginário popular e tantas vezes reconduzidas pela 

indústria cultural, autênticas heranças da antiga e opressora maneira de se entender o 

multiculturalismo, como elucidado por Silviano Santiago, e que até hoje impera nesses 

territórios. Aqui, a questão da alteridade parece, inclusive, adensar-se na medida em que os 

fenômenos migratórios atuais se conjugam com as problemáticas ocasionadas pelas políticas 

externas imperialistas dos Estados Unidos. 

  Já em Terra estrangeira, podemos entender a denúncia à cruel e excludente lógica na 

qual se operam as migrações na Europa, mesmo na decadente Portugal, como um convite à 

reflexão acerca dessa violenta cultura de segregação e apagamentos. Apontando para a 

desesperança no olhar de Alex e de Paco diante dos desdobramentos que aparecem como 

resultantes da perpetuação dessa postura segregacionista-multiculturalista a empurrá-los para 

uma situação extremamente marginalizada da qual não são capazes de escapar, Walter Salles 

coloca em xeque essa antiga lógica colonialista que, apesar do tempo, não parece ter se 

dissolvido. 

 Em face dessas duas narrativas tão distintas entre si e ao mesmo tempo tão próximas, 

há algo que podemos enxergar com precisão: o empenho de seus produtores e autores em 

produzir uma fratura nas certezas de seus espectadores/leitores. Ambas as estórias que nos são 

apresentadas desequilibram a ideia engessada que temos de nação e, mais além, conduzem a 

um questionamento da nossa própria identidade nacional.  

No caso de Azul-corvo, esse fato talvez se justifique pela experiência da própria autora 

que, encontrando-se em uma posição privilegiada - há de se reconhecer - não representa a 

imensa maioria dos imigrantes que todos os dias chegam aos Estados Unidos – grande parte 

deles ilegalmente – em busca de trabalho, com a esperança de alcançar a tão sonhada 

ascensão social. Como sabemos, Adriana Lisboa vive desde 2007 no estado do Colorado - tal 

qual sua personagem Vanja - nos Estados Unidos, onde atua como pesquisadora, escreve e 

traduz ficção; no entanto, a autora não se mostra alheia à condição dos demais imigrantes.  

                                                           
34 Francisco Vázquez de Coronado e Juan de Onãte. Conquistadores espanhóis que teriam explorado, nos séculos 

XV e XVI, os territórios hoje conhecidos como Novo México na américa do norte. 
35 Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Conquistador espanhol, também conhecido por explorar o território do atual 

Novo México no século XVI. 
36 William “Billy the Kid” ou Henry Bonne. Lendário pistoleiro e ladrão de gado norte-americano do século 

XIX, atuou na atual região do Novo México. Sua figura é muito explorada pelos filmes de Velho Oeste, forte 

apelo da indústria cultural norte-americana entre os anos 1950 e 1960. 
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Já Walter Salles, para a elaboração de sua narrativa, parte abertamente de um delicado 

momento sócio-político da história do Brasil. Conforme sabemos, a migração de Paco, não 

obstante suas frustrações pessoais e sua aporia, em grande parte reflete o esgotamento de um 

país econômica, social e, sobretudo, politicamente falido, já que, não nos esqueçamos, é 

literalmente a crise política e econômica que deixa o jovem ator órfão de mãe e de pátria, 

totalmente sem perspectivas. 

Retomando a lógica pós-utópica que, respondendo a essa crise conjuntural, se 

instaurou sobre o imaginário brasileiro naquele momento, podemos associar também ao 

caótico e cinzento cenário citadino essa ideia de desesperança a que se assistiu recair sobre 

qualquer projeto coletivo no âmbito nacional na década de noventa. Nesse sentido, a direção 

tomada por Paco não parece ser fruto de uma escolha arbitrária de Salles, já que, ao contrário 

do que faz Vanja, o jovem parte de um lugar muito mais árido e desalentador – a região 

central da cidade de São Paulo, que, nesse aspecto, apresenta plena conformidade com o 

momento histórico do país – rumo à deslumbrante e idealizada paisagem marítima da cidade 

de Lisboa, que, por conta de seu legado histórico, traz a reboque grandes expectativas de 

encontro. 

É possível afirmar que, tanto em relação à condição individual, como coletiva, na cena 

em que observam o navio encalhado na areia, Alex e Paco evidenciam a mesma 

impossibilidade de mover-se. Presos ao que parece ser o destino de toda uma nação, de todo 

um povo, aporia corroborada pelas imagens da fuga final por eles empreendida, o casal parece 

conjugar a dura falta de perspectivas para o Brasil e o caráter precário do lugar ocupado pelos 

brasileiros no mundo com a crítica situação de exílio vivenciada por aqueles que partem para 

terras estrangeiras.  

Com base nas constatações feitas acerca das experiências dos personagens migrantes 

nas narrativas de Adriana Lisboa e de Walter Salles, podemos apontar a relevância dos 

elementos nacionais em ambas as obras. Longe de lograr uma recondução de práticas e ideais 

nacionalistas, Walter Salles e Adriana Lisboa parecem, ao contrário, pretender questioná-los, 

além de procurar inserir o imaginário brasileiro no contexto multicultural. Assim, constroem 

narrativas que trazem para primeiro plano a problematização das experiências migratórias, 

dos espaços de deslocamento, bem como das relações afetivas: todas emergindo da fratura 

produzida pelo exílio. 

Uma leitura mais atenta é capaz de detectar esses elementos nacionais inseridos por 

Adriana Lisboa de maneiras diferentes, com maior ou menor relevo, seja na referência a um 
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traumático momento da história do Brasil, sutilmente alocado no passado de um dos 

personagens base da narrativa de Azul-corvo, na contundente reafirmação da desconfortável e 

antagônica condição transfronteiriça em que Vanja se encontra a equilibrar-se na corda bamba 

entre nacionalismo e exílio, entre identidade e alteridade, entre o mar e o deserto no incerto 

território do não-pertencer em que habita. 

 Já no longa-metragem dirigido por Walter Salles, podemos ler as chagas do nacional 

no momento político explicitamente referenciado logo no início da elaboração narrativa, além 

de estar também presente na escolha cuidadosa de cada um dos espaços de circulação dos 

personagens, especialmente no destino e no desenrolar da estória de Paco. Como vimos 

anteriormente, a problematização acerca da questão do nacional vai ainda além em Terra 

estrangeira, ao associar os problemas do Brasil às indecorosas heranças do Colonialismo e de 

estendê-las aos demais países que surgiram como nação a partir do domínio português, 

padecendo até hoje. 

Percebemos que as inquietações identitárias relacionadas ao coletivo são claras ao 

longo das duas narrativas, mas as abordagens de Adriana Lisboa e Walter Salles apresentam 

fortes diferenças de ótica no tocante ao imaginário nacional e no comprometimento político. 

Se a personagem de Adriana Lisboa caminha num sentido de reterritorialização, em parte 

ajudada pela afetividade contida na evocação das memórias que constituem sua identidade 

nacional enquanto brasileira, Walter Salles, por outro lado, lança sobre a conjuntura nacional 

um olhar de descrença e insegurança, exprimido na contínua deriva e aporia que os 

personagens Alex e Paco evidenciam.  

Partindo de um marcante momento político do Brasil, a narrativa de Terra estrangeira 

dialoga diretamente com ideia do nacional e seus desdobramentos conduzem, portanto, a uma 

reflexão mais crítica em termos de nação, cujo projeto fracassado se revela na imagem de uma 

pátria que nada tem a oferecer a seu povo. Enquanto que, em Azul-corvo, as mais constantes 

formulações em relação à nação aparecem de maneira mais sutil, encaminhando-se tão lenta e 

espontaneamente, a partir do jogo de sobreposição das temporalidades, quando a 

reterritorialização promovida pela nossa personagem migrante.  

Apesar de Vanja acreditar que encontrar o pai pode ajudá-la na superação da crise 

existencial que sobre ela se abate com a perda da mãe e na recuperação de uma potencial 

identidade enterrada num passado que poderia ter vivido, seu processo migratório irá, na 

verdade, conduzi-la a uma desconstrução de qualquer ideia fixa e essencializada de 

identidade, inclusive em esfera coletiva. Não obstante a constante evocação do passado e dos 
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referenciais identitários-culturais-nacionais-afetivos inscritos em solo e imaginário brasileiro, 

aqui resumido na paisagem marítima de Copacabana, o que vemos se suceder é o desenrolar 

de uma transformação até mesmo desses referenciais.  

Evocar o passado se mostra, durante muito tempo, um recurso essencial para a 

sobrevivência de Vanja à sua condição de estrangeira. No entanto, em cada retorno ao 

passado idílico de sua infância, essas memórias e, evidentemente, sua significação parecem 

reformular-se. Até que, em algum momento que não fica exatamente claro para o leitor, em 

alguma breve fenda aberta no tempo, que nos escapa e que parece escapar à própria narradora, 

abrupta e repentinamente, da mesma maneira como ela mesma descreve ocorrerem as 

mudanças que conduzem ao amadurecimento, suas referências já não parecem mais tão fixas, 

ganhando mobilidade e evidenciando sua constante reinscrição. 

De repente o lugar já não é mais tão estranho, nem as abóboras do halloween, a neve e 

o frio cortante do inverno, a secura e o calor maciço do verão, ou a imensa extensão de 

planícies marrons arrematadas ao fundo com montanhas repletas de pinheiros e estações de 

esqui, parecem incomodá-la tanto. É dessa forma que o Brasil, bem como todos os seus 

referenciais (a língua portuguesa, os cães de rua, as amendoeiras, as baratas de Copacabana), 

parecem se transformar em ruídos de afeto, de identidade e de pertencimento. Evidentemente 

tais elementos seguem a constituí-la enquanto sujeito, agora, porém, em caráter movente, 

capazes de se transformar e de se realocar em seu íntimo, respondendo a uma subjetividade 

migrante desenvolvida a partir de seu estrangeirismo. 

 Pautada no diálogo e na negociação, suas reformulações subjetivas também envolvem 

as relações familiares, agora dadas, conforme constatamos, não mais nas quase sempre 

obrigatórias e muitas vezes problemáticas relações consanguíneas, mas nas improváveis e 

improvisadas afinidades travadas pelos mais diferentes sujeitos. 

Aqui, é curiosa a diferença que observamos se estabelecer entre os enfoques narrativos 

das duas obras no trato do imaginário nacional com o qual dialogam. Embora a narrativa de 

Terra estrangeira é que tenha sido produzida no contexto pós-utópico do abandono dos 

projetos coletivos, sua abordagem revelar-se-á muito mais abrangente nesse sentido do que a 

de Azul-corvo. Isso porque o filme conduz, na maior parte do tempo, uma associação entre os 

personagens em deriva que o protagonizam a todo o povo brasileiro, legado ao fracasso de 

uma nação, enquanto que essa imagem nacional de coletividade somente se inscreve no 

romance de Adriana Lisboa através da evocação de outras estórias que atravessam a da 

protagonista. 
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É certo que essa visão desacreditada do Brasil também é endossada no romance, sendo 

inscrita em duas vias distintas. Além de atravessada pelo já discutido tema da ditadura militar, 

arrolado na biografia de Fernando, o descrédito nacional também aparece espaçadamente nos 

registros que Vanja faz sobre outros brasileiros em situação de imigração nos Estados Unidos: 

 

Conheci imigrantes brasileiros que tentavam esquecer que eram brasileiros. 

Arranjavam parceiros americanos, filhos americanos, empregos americanos, 

guardavam a língua portuguesa dentro da garganta num lugar de difícil acesso e só 

se orgulhavam de suas origens quando alguém mencionava de modo elogioso o 

samba ou a capoeira[...] Ou o Brazilian jiu-jitsu dos irmãos Gracie. Fora isso o 

Brasil era um lixo. E aliás estava cada vez pior. Cada vez pior. (Vocês não leem as 

notícias? Viram o que o tráfico fez lá em São Paulo?) (LISBOA, 2010, p.70). 

 

Fruto, talvez, de um trauma da ditadura herdado pela menina, o que verificamos na 

maior parte da narrativa, porém, é uma desconstrução acerca de qualquer ideia coletiva de 

nação. Dada na trajetória individual de Vanja, tal desconstrução é inscrita na repetida 

marcação do lugar-entre por ela ocupado – ente línguas, entre lugares, entre culturas, entre 

fronteiras - explicitada, enfim, no caráter híbrido da constante (re)construção de sua 

identidade.  

De uma maneira ou de outra, apesar do distinto trato que dão para a questão do 

nacional, ambas as narrativas de deslocamento aqui estudadas inserem suas reflexões na 

dualidade nacionalismo/exílio, contemplando-as simultaneamente à abordagem acerca da 

condição do estrangeiro, tema que norteia todo o nosso estudo. Verificamos que, apesar de 

suas diferentes abordagens, tanto Terra estrangeira quanto Azul-corvo falam eloquentemente 

do Brasil ao retratar sejam as buscas empreendidas pelo sujeito migrante nos espaços por 

onde transita, seja a descoberta de uma subjetividade deslocada. 

Em Azul-corvo, na medida em que se liberta das fronteiras externas e internas, Vanja 

acaba se descobrindo, além de multifacetada, constantemente mutável, revelando uma 

subjetividade nômade. A modificar-se a cada nova experiência, a narrativa produzida pela 

menina é composta por conexões únicas e peculiares, tanto na esfera subjetiva, quanto na 

coletiva. Aqui, podemos ler uma narrativa nacional em dispersão, cujos componentes 

apresentam fortes ligações com a memória afetiva do passado idílico da protagonista, por um 

lado, e, por outro, com a pesada herança da ditadura militar, arrolada nas experiências de 

Fernando, além de contar com as algumas impressões da narradora, provenientes de outras 

experiências migratórias que atravessam seus relatos. Todos a se entrelaçar na construção de 

uma perspectiva de futuro. 
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Já em Terra estrangeira, é possível ler uma narrativa nacional em desmonte, 

evidenciada coletiva e subjetivamente tanto na imagem de uma nação em ruínas, que consiste 

no ponto de partida da estória contada pelo longa, quanto na marginalidade e aporia reveladas 

pelo trânsito de Paco e Alex. Sem esperanças, sem saída, sem lei: os personagens encarnam a 

desdita a que parece estar fadada a nação fundada sob o jugo colonial português 
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Considerações finais 

 

O romance Azul-corvo e o longa-metragem Terra estrangeira são duas de tantas obras 

que atualmente tematizam a migração e, com isso, estabelecem uma nova maneira de encarar 

as questões nacionais. Além do processo da viagem e das questões identitárias que 

evidentemente o tema do deslocamento traz a reboque, vimos, nessas narrativas, ganharem 

destaque também o espaço contemporâneo, as relações afetivas que nele se travam, novas 

configurações familiares e também uma investidura na memória, tanto subjetiva como 

coletiva.  

 Questões existenciais, identitárias, nacionais. São muitos os temas perpassados pelas 

narrativas de migração que aqui nos propusemos a estudar. A abordagem comparativa em que 

se pautou essa pesquisa nos permitiu confrontar dois tipos de deslocamento bastante distintos 

que, no entanto, em muito parecem se aproximar, especialmente na revisitação do imaginário 

brasileiro a partir de um olhar deslocado.  

 Um dos eixos centrais em que se pautou nossa análise foi a questão da construção dos 

espaços – não só dos de migração, mas também dos lugares de origem de Paco e de Vanja. 

Assim, verificamos uma dupla inscrição desses espaços, que, em ambas as narrativas, são 

trabalhados numa importante dicotomia estabelecida entre o mar e o deserto, consistindo em 

um dos fios condutores pelos quais desenvolvemos nossa análise.  

Constatamos que a interação dos sujeitos migrantes com os espaços multifacetados da 

contemporaneidade é uma das vias pelas quais se inscreve a crise identitária - tanto individual 

quanto coletiva – da qual tratam as narrativas. Concluímos que é na evidenciação de sua 

condição estrangeira que vemos as complexas relações de identidade e pertencimento 

entrarem em erupção e se instaurarem de forma patente e continuada na subjetividade desses 

personagens em trânsito.  

Em Azul-corvo vimos ganharem corpo as relações afetivas travadas entre os sujeitos 

migrantes, novas configurações familiares e o trato da memória, além do esboço de questões 

referentes ao imperialismo norte-americano. Na perspectiva coletiva, abordada a partir da 

inserção da questão da ditadura militar, atravessada na estória de Vanja por meio das 

experiências de Fernando, constatamos como Adriana Lisboa, de maneira sutil e ao mesmo 

tempo contundente, consegue jogar com o imaginário brasileiro de um dos mais delicados e 

marcantes momentos políticos do país.  
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Concluímos que a narrativa de Azul-corvo se apresenta, em alguma medida, 

comprometida com questões nacionais, muito embora aponte em um sentido de dispersão das 

narrativas de nossa nação e proponha uma nova maneira de encará-las. Percebemos, portanto, 

que, mais do que a uma formulação de construções específicas, a trajetória de Vanja parece 

estar voltada para uma desconstrução de antigos ideais, rótulos e até mesmo das percepções 

distantes e impessoais que possuía em relação à ditadura. 

 Já em Terra estrangeira, constatamos que as questões relativas ao imaginário 

brasileiro são inseridas no longa a partir da abordagem da crise política e econômica que 

levou muitos brasileiros a emigrarem nos anos 1990. Lançando sobre a nação brasileira um 

olhar extremamente cético, Walter Salles e Daniela Thomas constroem um final que anuncia a 

eterna errância dos emigrantes brasileiros e, por extensão, do Brasil. Nessa conjuntura, 

concluímos que a narrativa de Terra estrangeira parece sugerir um processo de desmonte dos 

ideais de nação e das identidades entendidas como brasileiras.  

 Outros dois fatores comuns às duas narrativas a nortear a nossa análise foram a ideia 

de uma viagem de busca e a questão da orfandade. Nas duas estórias, compreendemos a perda 

da mãe como o evento que deflagra a crise identitária e afetiva que leva ambos os sujeitos a 

migrar. Entendemos que a ausência das figuras maternas evidencia lacunas que precisam ser 

preenchidas. Assim, Paco parte para Portugal, entendida, na perspectiva colonial, como pater 

da nação brasileira e Vanja, para os Estados Unidos, em busca dos referenciais faltosos que 

potencialmente poderia encontrar na figura paterna. 

 É nessa conjuntura que encontramos, em ambas as narrativas, uma representação 

bastante complexa das experiências subjetivas de migração. Ora revelando seu caráter 

problemático e desconfortável, que encontra abrigo nas definições do exílio; ora evidenciando 

as situações de marginalidade e clandestinidade a que podem corresponder uma malsucedida 

viagem em busca de oportunidades; ora apontando para a violência arraigada nos processos de 

colonização e imperialismo, que até hoje mostram seus efeitos sobre a formação econômica e 

cultural das sociedades dominadas; ora desvelando o caráter enriquecedor e rentável que 

também pode apresentar o contato como o outro, Azul-corvo e Terra estrangeira reúnem, 

através de distintas figurações do estrangeirismo, beleza, problematização, poesia, conflitos, 

aporia e esperança, nos mostrando faces possíveis, de vidas possíveis, de diálogos possíveis.  

Para além do trânsito dos personagens de Azul-corvo e Terra estrangeira, seus 

conflitos, suas crises e suas trajetórias, constatamos não só a presença, mas a força que a 

questão do nacional ainda apresenta nas narrativas contemporâneas. Assim, mesmo obras que 
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tematizam os deslocamentos na contemporaneidade, nas quais o nacional(ismo) parece diluir-

se pelos espaços multifacetados e nas figuras dos sujeitos plurais nelas retratados, podemos 

enxergar sua reinscrição dada na referenciação da condição estrangeira de seus personagens. 

Além dessas questões subjetivas e nacionais, pudemos perceber que as narrativas aqui 

analisadas também revelam, em alguma medida, as tensões extranacionais que pairam sobre o 

mundo contemporâneo. A partir de sutis, porém marcantes inserções do olhar lançado sobre 

os estrangeiros, as obras refletem a dupla e contraditória relação estabelecida com a diferença 

na contemporaneidade, que, se por um lado, viabiliza trocas entre as culturas, aproximando o 

distante e, teoricamente, retirando do diferente o peso do estranhamento e da provável recusa, 

por outro, exacerba o sentimento da necessidade de preservação de uma identidade pautada na 

diferença em relação ao outro.  

 Nessa perspectiva, podemos afirmar que a condição do estrangeiro encontra nessas 

narrativas uma boa representação de seu caráter paradoxal e flutuante. Mas é, sobretudo, Azul-

corvo, com o belo processo de reconstrução identitária e afetiva empreendia por Vanja, que 

revela o potencial positivo dos tão desconfortáveis conflitos culturais, mostrando-nos a 

potencialidade positiva que reside nesses contatos. 

Assim, concluímos que, seja na esfera subjetiva ou coletiva, dentro ou fora do âmbito 

nacional, o trânsito inerente às duas narrativas nos conduz a uma reflexão acerca da 

concepção das identidades na contemporaneidade. A partir da exploração da condição 

estrangeira, ambas as obras jogam com a tríade identidade-diferença-pertencimento. Em 

Topographie de l’étranger (1997), Waldenfels aponta o lugar como uma característica 

indispensável ao sujeito, que só manifesta a sua subjetividade a partir de um ponto de 

referência através do qual possa diferenciar-se do outro, que para ele, apresenta-se como um 

estranho. 

 Tal lógica da alteridade baseada na diferença permanece válida nos dias atuais, porém, 

como já sabemos, a ideia de lugar é outra. Se o lugar onde se insere o sujeito determina quem 

é o estranho, na medida em que superamos a centralidade – da ideia de nação, de sujeito e de 

cultura das quais fala Stuart Hall em Identidade cultural na pós-modernidade – todos passam 

a ser estranhos e, ao mesmo tempo, evidenciam um potencial de não mais o serem em sua 

totalidade. Vemos, desse modo, relativizarem-se as referências sobre as quais se fundaram, 

desde o início da história humana, o eu e o outro.  

Podemos entender que as narrativas de deslocamento são enriquecedoras nesse sentido, 

porque nos ajudam a perceber que a subjetividade só se constrói dentro de uma perspectiva 
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coletiva e em contato dialético com o diferente. Com essa constatação, passamos a enxergar o 

outro não mais como um estranho que nos coloca em perigo, mas como uma possível fonte de 

descobertas construtivas, com um valor positivo. 

Desse modo, Azul-corvo e Terra estrangeira nos ajudam a perceber que entre 

deslocamentos espaciais e identitário-afetivos, há sempre um sujeito, em maior ou menor 

grau, desajustado. Podemos afirmar que a personagem Vanja representa magistralmente a 

experiência desses sujeitos migrantes de nosso século que, mais do que nunca, evidenciam 

uma condição existencial transfronteiriça e uma identidade híbrida. Paco e Alex, a partir de 

uma migração que dialoga com o contexto social de sua época, representam o sentimento de 

desesperança e aporia de uma geração em relação a todo o povo brasileiro. Seja lugar para se 

perder, para se encontrar ou para se acostumar, tal qual o faz Fernando, concluímos que a 

terra estrangeira é sempre palco de dilemas e descobertas, podendo ser agradáveis ou não, 

mas que certamente mudam inescapável e definitivamente a identidade, a vida, e as 

percepções nacionais desses sujeitos deslocados. 
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