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Já foi constatado que a recorrência do corpo e sua respectiva problematização são 

tópicos recorrentes na literatura latino-americana contemporânea (XAVIER, 2007; STEVENS 

e SWAIN, 2008; FIGUEIREDO, 2009; BRANDÃO, MARTINS e WOJSKI, 2011). Da 

maneira semelhante, a presença de uma dominante autoficcional configura-se quase como um 

consenso na crítica que se ocupa dos escritores contemporâneos pós-1980 (ARFUCH, 2010; 

KLINGER, 2007; LADAGGA, 2007; CETELI, 2007; HIDALGO, 2013). O ponto fulcral da 

autoficção é a problematização entre a escrita e a experiência. Eu acrescentaria: a 

problematização da experiência de um sujeito social que escreve sobre si mesmo, sem a 

ingenuidade de considerar a existência de uma relação termo-a-termo entre linguagem e 

mundo, mesmo quando a linguagem é mobilizada para produzir sentido sobre o próprio 

sujeito em questão. A pergunta norteadora que guiou a elaboração dessa proposta de 

investigação, entretanto, é apenas tangenciada por essas duas vertentes de interpretação da 

literatura contemporânea latino-americana: a constante presença do corpo (e a consequente 

problematização do seu status ontológico) é apenas uma recorrência temática, ou estaria 

ligada a processos metafóricos e alegóricos que apontam para uma discussão para além da 

corporeidade humana, envolvendo o corpo da nação? Os sete romances que constituem o 

corpus desse projeto foram selecionados a partir de um amplo conjunto de narrativas latino-

americanas que tematizam, discutem e problematizam a constituição das masculinidades fora 

do eixo heteronormativo. Da mesma maneira, esses sete romances articulam, a partir da 

enunciação narrativa, diferentes abordagens para a problematização do corpo desejante no 

corpo nacional no contexto latino-americano: o corpo guerrilheiro; o corpo torturado; o corpo 

contaminado; o corpo transgênero; o corpo ascético e o corpo hedonista. Mais do que isso, 

constante em todas as narrativas é a urdidura que confronta, simultaneamente, uma 

micropolítica do desejo, relacionada ao exercício ascético com a construção do si mesmo 

através da dicção literária (não raro extrapolando os limites entre ficção e biografia), e uma 

preocupação com os compromissos do discurso literário com a vida política e social de seus 

respectivos países de origem. Talvez justamente em função dessa confluência, pode-se 

perceber, nesse conjunto de narrativas literárias que constituem o corpus, um forte 



componente que articula uma economia política dos corpos que, na contramão do quem sendo 

afirmado por vários críticos contemporâneos, não é meramente hedonista, ensimesmada ou 

autoficcional. Por trás do aparente viés autoficcional de suas obras, os escritores aqui 

investigados articulam uma pertinente relação entre a violência colonial do poder que o 

Estado exerce sobre os corpos dos sujeitos, ao mesmo tempo em que aponta as fraturas, 

suturas e cicatrizes constitutivas do corpo político do próprio Estado. Ademais dos elementos 

já mencionados, outro argumento que torna o recorte constitutivo do corpus representativo da 

literatura latino-americana como um todo é a presença de textos oriundos das diferentes 

macrorregiões denominadas por Ángel Rama de comarcas literárias: comarca platina (Herbert 

Daniel, Pablo Pérez), comarca andina (Jaime Bayly, Pedro Lemebel), comarca caribenha 

(Reinaldo Arenas) e comarca amazônica (Fernando Vallejo), abarcando não apenas sete 

diferentes tradições literárias nacionais, mas também alguns deslocamentos problematizantes 

de interesse para a investigação. É o caso, por exemplo, de Mario Bellatin (mexicano de 

nascimento, mas filho de peruanos), de Reinaldo Arenas (cubano que se refugia nos Estados 

Unidos), e de Fernando Vallejo (que, pouco após adotar a nacionalidade mexicana, renuncia à 

colombiana). 

 


