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EMENTA 

Esta pesquisa almeja investigar um fenômeno literário contemporâneo: as filiações e 

afiliações narrativas, cujo berço de produção surge na França dos anos 80, a partir da 

propagação das Escritas de Si. Proliferam-se, desde então, narrativas com temáticas 

familiares, averiguações de heranças, transmissões geracionais, reconstituições de 

origem, genealogias, ascendências e memórias familiares num esforço ficcional de 

encaixar as peças de um quebra-cabeça (real ou imaginário) que representa a vida e 

a identidade fragmentadas destes autores diante de suas histórias pessoais; não 

obstante, as figuras do bastardo e do sujeito do trauma são frequentes. Neste 

momento pós-tudo (pós-guerra, pós-teoria, pós-revolução, pós-moderno, dentre 

outros), as Escritas de Si parecem justificar este panorama, a fim de dar sentido à 

existência e conectar, metaforicamente, este sujeito-escritor ao mundo. Portanto, os 

romances de a/filiações encontram terreno fértil dentro da conjectura das Escritas de 

Si e, assim, apresentam-se sob variados gêneros, autobiografias, autoficções, 

memórias, biografias, testamentos, etc. Pedaços lacunares e obscuros da existência 

fomentam a busca de resposta nas reminiscências de um passado que não passa. 

Viver o presente já não basta; é preciso escavar arquivos e vestígios remotos deste 

passado que incomoda, mas que é a chave dos segredos que podem dar sentido ao 

presente deste escritor-arqueólogo. Desta forma, a ficção constrói, reconstrói, cura 

e sustenta identidades. Se o resgate de uma dada genealogia ordena a existência e o 

discurso proveniente dela, é consequente compreender que igualmente legitima um 



pertencimento, um lugar de si, um patrimônio cultural, étnico e social destes sujeitos 

escavadores da memória (autores, narradores, protagonistas). As narrativas de 

a/filiações são trabalhos ficcionais, em maior ou menor grau, com definitivo valor de 

representação do real e do coletivo; por exemplo, um romance cujo protagonista 

recupera a morte cruel de seu pai no holocausto o faz também com seu próprio 

trauma, sublimando-o e ao mesmo tempo representando a dor de outros que 

viveram ou testemunharam similar atrocidade. Talvez neste aspecto paire a maior 

contribuição das variadas possibilidades das Escritas de Si: narrar para viver – ou 

melhor – sobreviver! Os textos oriundos deste perfil de criação literária parecem 

apresentar um ‘outro eu’ possível, desejado, angustiado e descendente deste eu-

criador-escritor. Este ‘outro-eu’ narrativo nasce para quebrar silêncios, preencher 

lacunas, trazer respostas, completar vazios e fazer do passado algo mais distante, 

efetivamente, do que o presente. Neste contexto, narrar o outro (parente ou 

aparentado) é um percurso tortuoso, desviado, para narrar – ao fim e ao cabo – a si 

mesmo. As narrativas de filiações se configuram por meio de um nível de parentesco, 

biológico ou não, mas de familiaridade tal qual convencionada na 

contemporaneidade: narrar a mãe que abandonou, o pai que desprezou, o pai que 

não se conhece, a mãe ausente, parentes significativos e mortos através das mais 

inusitadas razões e formas, irmãos distantes, dentre tantas outras possibilidades. Por 

outro lado, as narrativas de afiliações não dependem de parentesco, pois se 

configuram por meio de uma relação de identificação, de reconhecimento, de 

aproximação. Sendo assim, este plano de pesquisa do GT Relações Literárias 

Interamericanas vislumbra enfocar, mais pertinentemente, as narrativas de afiliações 

ou afiliações narrativas, uma vez que alonga a temática para a questão das filiações 

simbólicas e como todas essas reconfiguram processos literários, convocam outras 

maneiras de pensar uma comunidade literária, abrangendo questões discursivas que 

vão desde tradições literárias até movimentos de ruptura, a exemplo da poesia 

confessional como escopo também deste estudo. Por fim, para uma sólida 

investigação acerca dos legados familiares e de suas elaborações discursivas e 

imagéticas, autores como Dominique Viart, Laurent Demanze, Roland Barthes, 

François Noudelmann, Eurídice Figueiredo, Zilá Bernd, Philippe Lejeune, Aleida 



Assmann, Paul Ricoeur, Leonor Arfuch, Jovita Noronha, Márcio Seligmann-Silva são 

essenciais. 
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