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Resumo
Este trabalho se dedica a explorar os temas da identidade e do pertencimento no contexto migratório
do romance Azul-Corvo, de Adriana Lisboa. A análise aborda como a protagonista Vanja encara sua
identidade e seu pertencimento após partir do Brasil para os Estados Unidos, em busca do pai. O
objetivo é contemplar  as  formas  pelas quais sua vida é  afetada pelo contexto migratório no país
estrangeiro, do deslocamento inicial à criação de novas formas de pertencimento. O objetivo final
deste  trabalho  é  refletir  sobre  como  o  romance  Azul-Corvo  contribui  para  a  compreensão  de
identidade e pertencimento como processo dinâmico em um contexto global.
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Identity and belonging in Crow-
Blue by Adriana Lisboa

Abstract
This work explores the themes identity and belonging in the migratory context of the novel Crow-
blue, by Adriana Lisboa. The analysis focuses on addressing how the main character, Vanja, faces her
identity and belonging after she leaves Brazil to travel to the United States in search of her father. The
goal is to contemplate the ways in which her life is affected by the migratory context in the foreign
country, from her initial displacement to the creation of new forms of belonging. The final goal is to
reflect about how the novel Crow-Blue contributes to an understanding of identity and belonging as a
dynamic process in a global context.

Key-words: Identity; Belonging; Migration; Crow-Blue; Adriana Lisboa
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1. Introdução
No romance Azul-Corvo, de Adriana Lisboa, os temas da identidade, do pertencimento e da

condição de estrangeiro caminham de mãos dadas. A história nos apresenta personagens em trânsito,

ora em terras estrangeiras, ora em sua terra natal. O enredo tem como ponto central a busca da jovem

Vanja por seu pai biológico, após a morte de sua mãe. Vanja nascera nos Estados Unidos, filha de

mãe brasileira e pai americano. De lá, partira ainda criança para a terra natal de sua mãe, o Brasil.

Assim, indo para os Estados Unidos em busca do pai, Vanja está voltando para sua terra natal, terra

esta que desconhece. Nesse sentido, Vanja representa um amálgama de nacionalidades, resultado da

ultrapassagem de fronteiras, mistura de dois mundos que, apesar de muito terem em comum, definem-

se mutuamente com base nas diferenças que encerram.

Como  fio  narrativo  para  pensar  a  experiência  de  Vanja,  a  análise  segue  o  percurso  da

personagem em sua busca pelo pai. Tal percurso é emaranhado pelas memórias da personagem e das

personagens que ela encontra. Apesar de a busca pelo pai ser o propósito da viagem, tal busca revela-

se  aos  poucos  secundária  às  descobertas  que  Vanja  realiza  no  caminho  ao  seu  objetivo.  Nesse

caminho, a personagem é levada a uma jornada de auto-conhecimento, jornada essa complicada pelo

fato de estar em busca do que entende ser sua origem, mas do que não guarda memória: o país em que

nasceu, mas do qual não se lembra; o pai biológico, que não conheceu. 

Ao explorar os temas da identidade e do pertencimento no contexto migratório apresentado

em Azul-Corvo, pretende-se mostrar como o referido romance retrata a experiência da migração como

fonte de questionamentos sobre identidade e pertencimento para a personagem Vanja, bem como de

que forma as descobertas e aprendizados que ela encontra no caminho possibilitam o desenvolvimento

de novas identificações e pertencimentos.  Nesse sentido,  explora-se no romance a inquietação da

personagem e seu estranhamento com o novo lugar bem como a aquisição e construção de novas

referências  e  pontos  de  identificação,  o  que  implica  pluralizar  as  noções  de  identidade  e

pertencimento. 

1.1 Pergunta de pesquisa

 Ao considerarmos a identidade e o pertencimento de Vanja, a pergunta que aqui se faz é se

acaso seria possível para a personagem ter sua identidade determinada por sua cultura de origem e

encarar-se apenas como pertencente a esta cultura ou a qualquer outra, uma vez que ela passa a fazer

parte de duas culturas distintas. Afinal, seria possível, como ela mesma cogita, esquecer-se de “ser

brasileiro?”. E como definir essa generalização “ser brasileiro?”. Pode Vanja representar de forma

abrangente a abstrata noção “ser brasileiro” apenas por ter crescido no Brasil? Podemos defini-la com

base em sua origem? Como desdobramento natural dessa discussão sobre como a personagem entende

sua identidade, temos a questão do pertencimento, já que nosso sentimento de pertencimento depende
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da identidade que percebemos ter e que percebemos que os outros têm bem como das identificações

que podemos estabelecer com eles a partir dessas noções. No caso de Vanja, uma jovem de 13 anos,

tais  noções  encontram-se  ainda  mais  em  cheque,  uma  vez  que  a  adolescência  é  um  período

sabidamente  marcado  pelo  ineditismo  e  pela  experimentação,  no  qual  a  personalidade  está  mais

visível e rapidamente em mutação.

1.2 Estado da questão

O fenômeno  histórico  da migração  é  não  raro assunto  de interesse  para  a  Literatura.  As

narrativas  de  migrantes  têm  em  comum  o  fato  de  apresentarem  personagens  que  passam  pela

experiência de mudança geográfica, social e cultural. A fim de explorar o tema do deslocamento e o

olhar  do  estrangeiro,  a  editora  brasileira  Companhia  das  Letras  apresentou,  em 2007,  o  projeto

literário  Amores Expressos. O projeto consistia na viagem de 16 escritores brasileiros para diversas

cidades do mundo para escreverem histórias de amor nelas ambientadas. A importância conferida à

identidade  nacional  na  Literatura  Brasileira  –  anteriormente  enfatizada  pelos  românticos  e  pelos

modernistas – é, neste projeto, desinteressante. Aqui, a temática do desenraizamento, do fluxo e do

multiculturalismo é que ganham destaque.

É  interessante  perceber  que  em  vez  de  abordarem  o  patriotismo,  a  sensação  de

pertencimento  e enraizamento presentes  nas narrativas  fundacionais,  bem como o amor

romântico, estes novos romances vão abordar o seu extremo oposto: o desamparo, a perda

de identidade, a busca por um lugar mais ‘habitável’, o amor expresso, e vão revelar um

duplo  sentimento  de  ‘não-pertencimento’  –  com  relação  tanto  à  terra  natal  quanto  ao

destino escolhido pelos protagonistas (Corrêa Lobo, 2010: 13).

A  temática  da  migração  bem  como  a  literatura  de  escritores  migrantes  vem  ganhando

importância  no contexto  global  atual.  Em 2013,  a  Universidade  Federal  de  Juíz  de Fora  (UFJF)

realizou debate com pesquisadores italianos sobre o assunto. Literatura de migração e da escrita pós-

colonial foi o tema do encontro. Nas palavras de Márcia Almeida, coordenadora do Programa de Pós-

graduacão  de  Estudos  Literários:  “Com  o  fenômeno  das  migrações,  da  globalização  e  do

deslocamento de pessoas, o mundo hoje apresenta um novo mapa. E os dois palestrantes estão cientes

e aptos para discorrer sobre o assunto, com a consciência de que isso está acontecendo” (UFJF, 2013).

A professora Caterina Romeo, que leciona na Universidade Sapienza de Roma, Itália, esclareceu:

Muitos  habitantes  de  países  colonizados  têm  migrado  para  a  Itália  e  produzido  uma

literatura que expressa o deslocamento. “É uma literatura de minorias, que evidencia até

mesmo aspectos de uma hibridação linguística, como é o caso do ‘portuliano’, uma mistura

de português com italiano” (UFJF, 2013).
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Ao ter um "histórico de migração" e tratar de temas relacionados ao assunto em seus livros,

escritores podem ser enquadrados no que alguns críticos chamam de "literatura de migração". Heidi

Rösch,  professora  de  Literatura  da  Escola  Superior  de  Pedagogia  de  Karlsruhe,  na  Alemanha,

problematiza o conceito: “Alguns escritores, no entanto, rejeitam o rótulo por julgá-lo limitador e

pouco coerente com a realidade dinâmica que nos é apresentada pela mobilidade global”  (Lepies,

2008). Seguindo este racioncínio, Rösch sugere ampliar a perspectiva e adotar o conceito de "Nova

Literatura Universal". 

Vários dos autores cuja temática versa sobre a migração e o deslocamento experimentam ou

emperimentaram a situação na realidade. É o caso de Adriana Lisboa em Azul-Corvo. Apesar de não

se tratar de uma auto-biografia, algumas linhas do romance se cruzam com as percorridas pela própria

escritora,  que  é  brasileira  e  vive  nos  Estados  Unidos,  lugar  onde  se  passa  a  história  de  Vanja,

personagem de seu romance que também parte do Brasil para lá. O contexto da narrativa é, portanto,

um contexto migratório, no qual o deslocamento físico gera deslocamentos internos, a partir dos quais

tem-se uma perspectiva específica para se pensar os temas da identidade e do pertencimento. Tal

perspectiva consiste na inicial desestabilização destes elementos, em decorrência da mudança, e na

(re)construção dos mesmos no curso de vida  iniciado a partir de então.

Olhar  semelhante  ao  aqui  apresentado já  foi  dedicado ao  romance  na  Tese  de  Mestrado

Memória e Identidade em narrativas de migrantes, de Sheila Couto Caixeta, que no referido trabalho

analisou também o romance A chave de Casa, de Tatiana Salem Levy. Nas palavras da autora, 

(...)  os  deslocamentos  produzem  um  amálgama  de  múltiplas  referências  culturais  que

causam no sujeito contraditórias versões e sentimentos com relação ao herdado, ao vivido e

às  suas  relações  espaço-temporais.  A  identidade  tem  um  passado,  mas  é  importante

reconhecer que, ao reivindicá-lo, nós o reconstruímos e que o passado é uma representação

presente que sofre uma constante transformação (Caixeta, 2014: 33).

Ao trabalhar com as idéias de múltiplos referenciais e de transformação, a perspectiva da

autora vem ao encontro da perspectiva a partir da qual identidade e pertencimento serão discutidas

neste trabalho.

1.3 Teoria e método

Para explorar os temas identidade e pertencimento no contexto migratório do romance Azul-

Corvo, a presente dissertação baseia-se nos Estudos Culturais, área que abrange diferentes disciplinas

para  formar  um  campo  interdisciplinar  do  conhecimento.  Como  observado  por  Ana  Carolina

Escosteguy: “Os Estudos Culturais não configuram uma ‘disciplina’, mas uma área onde diferentes

disciplinas interatuam, visando ao estudo de aspectos culturais da sociedade” (Escosteguy, 1997: 6).
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Analisar aspectos sociais na Literatura é uma prática recorrente cuja pertinência deve-se ao fato de a

Literatura ser  um dos elementos  da rede de representações que os membros  de uma comunidade

constróem, elemento este que criamos e pelo qual somos criados em nossa vida social. Nas palavras

de Meneses & Ribeiro: “A Literatura e as leituras que ela suscita são janelas para a liberdade do

espírito e consequentemente para a leitura das diversidades que nos compõem” (Meneses & Ribeiro,

2006: 10). Nesse sentido, a Literatura é percebida não apenas como objeto artístico a ser apreciado à

distância  ou  como  linguagem  específica  a  ser  analisada  de  forma  técnica,  mas  também  como

instrumento de auto-conhecimento e de análise social. Por estar inserido na esfera das representações,

o texto literário possui natureza ficcional e deve ser analisado levando-se em conta suas características

específicas. Assim, faz-se necessário um tratamento adequado de aspectos intrínsecos ao texto, em

especial,  sua  estrutura  narrativa.  Dessa forma,  leva-se  também em consideração  o  repertório  dos

Estudos Literários, em especial, a narratologia, sem no entanto deter-se em seus pormenores.

Para pensar a questão da percepção da identidade, uma das disciplinas relevantes para este

trabalho é a psicologia. Abordar a ideia de identidade como um processo dinâmico e constante, como

observado já no estado da questão, requer pensar o seu oposto e refutá-lo. Para tal, o método aqui

utilizado baseia-se na pesquisa do psicólogo canadense e pesquisador da universidade de Yale, Paul

Bloom. Os estudos de Bloom são úteis para entender a crença popular de que a identidade pode ser

reduzida a uma substância fixa e imutável, que  acompanharia o indivíduo por toda sua existência e

que seria determinada por sua origem. Bloom dá a essa perspectiva o nome de essencialismo e afirma

que os seres humanos são essencialistas:

Humans are essentialists. We don't just respond to things as we see them or feel them or

hear them, rather our response is conditioned on our beliefs about what they really are,

where they came from, what they are made of, what their real nature is  (Bloom, 2011, min.

4:04).

Entre  os  exemplos  explorados  por  Bloom em sua  pesquisa,  encontram-se  arte,  comida  e

relacionamentos entre pessoas. Em todos os experimentos, a crença que um indivíduo tem sobre o

objeto de sua experiência acaba por condicionar sua experiência com o objeto em questão. Destes, um

exemplo mais que pertinente é aquele em que compara o valor de uma obra de arte original e o de sua

cópia idêntica. Bloom utiliza o caso do negociante de arte holandês Han van Meegeren, que forjou

quadros do pintor Vermeer. As cópias de Han van Meegeren foram expostas em museus de arte que

acreditavam se tratar dos originais de Vermeer. Isso só foi possível porque os quadros eram idênticos

a ponto de nem mesmo os especialistas notarem que eram cópias. Bloom argumenta que a posterior

retirada das cópias dos museus e sua perda de status está relacionada às crencas que temos sobre a

obra original e sobre a cópia, sobre o que julgamos ser a essência de cada uma delas: por trás da obra

original, há um ato criador e autêntico, que não há por trás da cópia. As duas podem ser idênticas aos
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olhos,  mas  têm histórias  diferentes,  suas  origens  são  distintas.  Ao  discorrer  sobre  a  questão  da

identidade e do pertencimento da personagem Vanja do romance Azul-Corvo,  este trabalho parte

também da pesquisa de Bloom e de sua definição de essencialismo.

Ao pensar a identidade e o pertencimento do sujeito em seu percurso migratório é  necessário

considerar não só a existência de diferenças culturais e sociais de seus lugares de origem e de destino,

mas também diferenças pessoais e a estranheza gerada por nossas próprias alteridades. Os fatores

culturais e sociais estão fortemente relacionados às noções de identidade e pertencimento, por criarem

e reproduzirem significados e relações que os membros de determinado grupo partilham entre si. Já os

fatores pessoais são os que formam a singularidade dos indivíduos, aquilo que os particulariza mesmo

em seu  contexto  de  origem.  Faz-se  portanto  pertinente  incluir  a  contribuição  de  pensadores  que

refletiram sobre o tema levando tais fatores em consideração. Um destes pensadores é o filósofo e

crítico literário Tzvetan Todorov, que tornou-se uma das figuras responsáveis pelo desenvolvimento

do Estruturalismo. Original da Bulgária, Todorov vive há anos na França, experiência que ele aborda

no  ensaio  autobiográfico  O homem  desenraizado.  Neste  trabalho,  o  autor  discute  tópicos  como

identidade,  democracia,  racismo  e  o  papel  do  intelectual,  aliando  a  seus  estudos  sua  própria

experiência como migrante e personagem da História.

Outra  pensadora  relevante  para  este  trabalho  é  Julia  Kristeva,  que  tratou  do  tema  da

identidade,  do  deslocamento  e  do  pertencimento.  Assim  como  Todorov,  a  psicanalista  e  crítica

literária contribuiu à escola estruturalista, entre outros, com o estudo da semiótica. Outra semelhança

com Todorov reside no fato de que Kristeva é também original da Bulgária e se mudou para a França,

onde  vive  desde  meados  dos  anos  60.  A  experiência  como  migrante  aliada  a  seus  vastos

conhecimentos  no  campo  das  Humanidades  encontrou  expressão  no  livro  Estrangeiros  para  nós

mesmos,  no qual pensa a condição do estranho e do estrangeiro. A contribuição dos autores aqui

mencionados norteia a análise feita neste trabalho que, no entanto, não se restringe a tal contribui ção,

levando também em consideração a contribuição de outros autores que pensaram o tema. 

2. Análise

O deslocamento de Vanja é múltiplo. Nascida nos Estados Unidos, ela parte ainda criança

para o Brasil, país de origem da mãe. Quando adolescente, a mãe vem a falecer. É quando ela parte

para os Estados Unidos em busca do pai, que não chegou a conhecer. Nessa teia de laços partidos,

Elisa, irmã de criação da mãe, é sua âncora no Rio de Janeiro, Fernando, no Colorado. Fernando é ex-

marido da mãe de Vanja e homem que a registrou como pai no cartório. A inexistência do padrão de

felicidade – por vezes ilusório – de uma família tradicional, torna ainda mais intrincada sua busca por
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identidade  e  pertencimento:  “Curioso  como as  pessoas  centrais  da  minha  vida  agora  eram todas

periféricas. A tia de criação. O ex-marido da minha mãe” (Lisboa, 2014: 58).

Estar em trânsito é uma realidade para todas as personagens do romance Azul-Corvo. Na

personagem Vanja, tal realidade encontra sua melhor expressão: “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” (Lisboa, 2014: 14). Da confusão da incipiente juventude às incertezas na busca pelo pai

biológico, Vanja não está apenas em trânsito por deixar de ser criança e ainda não ser adulta, ou por

tentar encontrar o laço paterno jamais criado. Está também no trânsito de ultrapassar as fronteiras

físicas de países e, com isso, no movimento que a leva da condição de nativa à de estrangeira. Sua

dupla cidadania não é suficiente para livrar-lhe do não-pertencimento nos Estados Unidos, país onde

nasceu, mas do qual se ausentou desde muito cedo e ao qual regressa para iniciar sua busca: “O oficial

da imigração verificou o meu passaporte americano (que me identificava, mas com o qual eu ainda

não me identificava)” (Lisboa, 2014: 16).

2.1 A condição de estrangeiro

No Colorado, Vanja inicia sua jornada rumo ao desconhecido. Parte desse desconhecido é

experimentar a condição de estrangeiro, o que implica refletir sobre a geografia, sociedade e cultura

tanto do local de origem quanto do local de destino, já que estes são alguns dos principais elementos

que norteiam o indivíduo na constituição de sua identidade bem como de seu pertencimento. Assim,

um dos principais  desdobramentos  da migração  para  Vanja  é  a  comparação  que realiza  entre  os

diferentes lugares, sociedades e culturas para pensar sua posição neles.

Ao passar da condição de nativo para a de estrangeiro, o indivíduo deixa de ser definido com

base na semelhança que possui com os demais membros da comunidade e passa a ser definido com

base na diferença que encerra com eles. Nesse processo, ele se depara com questões sobre identidade

e pertencimento, uma vez que tais elementos foram desestabilizados de seu contexto original com a

mudança geográfica e com a separação física dos grupos a que o indivíduo pertence ou pertencia. A

filósofa Julia Kristeva entende tal experiência como um meio de refletir sobre si, uma jornada interior

na qual o ponto de partida e de chegada é o próprio sujeito:

Por  um  lado  é  agradável  e  interessante  expatriar-se  para  abordar  outros  climas,

mentalidades, regimes; mas por outro lado e acima de tudo, esse deslocamento somente é

feito com a finalidade de voltar a si mesmo e para a sua casa, para julgar ou rir dos nossos

limites, de nossas estranhezas, de nossos despotismos mentais ou políticos. O estrangeiro

torna-se então a figura na qual se delega o espírito perspicaz e irônico do filósofo, o seu

duplo, a sua máscara (Kristeva apud Corrêa Lobo, 2010: 50).
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A perspectiva de Kristeva bem como o trajeto de Vanja, em sua experiência como migrante,

estão em sintonia com a  jornada do herói,  como ficaria  conhecido o arco narrativo descrito por

Joseph Campbell em seus estudos de mitologia comparada (Vogler, 2006: 10). Tal arco inicia-se com

o personagem principal saindo do chamado mundo comum devido a um chamado à aventura, para o

qual parte no mundo especial. A jornada é concluída quando, após provações, a personagem pode

regressar ao ponto de partida, agora, como senhor de dois mundos, dotado de poderes que antes não

possuía (Vogler, 2006: 51).

Em seu mundo comum, Vanja vivia no Rio de Janeiro, falava português e aprendia inglês e

espanhol com a mãe, professora de idiomas. É de lá que ela parte para o Colorado, EUA, com o

objetivo de encontrar o pai biológico. A jornada de Vanja implica a viagem física de partir do Brasil

aos Estados Unidos e também a viagem cultural e pessoal de se aventurar em outro país, outra cultura,

no desconhecido. Fora de sua zona de conforto, longe do que lhe é familiar e conhecido, tem sua

atenção facilmente capturada pelas especificidades do lugar, pela cor local da cidade, que contrasta

com os elementos de seu local de origem. Essa percepção de Vanja do que é local no Colorado só é

possível por contraste ao que é local em outro lugar, nesse caso, no Rio de Janeiro, o que implica um

constante exercício de comparação empenhado pela personagem: 

Antes era um exagero de trópicos, alguma coisa na casa dos oitenta por cento de umidade

relativa do ar. Perfeito para as baratas. As baratas eram tão felizes no Rio de Janeiro, aquele

espaço acolhedor e fácil. Agora, esse número ficava em torno dos trinta por cento. E havia

o calor sem água, estéril, que deixava meu corpo seco e minha pele parecendo uma folha de

papel (Lisboa, 2014: 20).

Neste  exercício  comparativo,  o  local  de  origem  é  utilizado  como  referência,  pois  a

familiaridade que se tem com este ainda é tão recente quanto o estranhamento que se tem com o lugar

de destino. Tal relação vai revelando aos poucos sua sensação de deslocamento: 

Um fenômeno curioso acontece quando você passa tempo demais longe de casa. A idéia do

que seja essa casa – uma cidade, um país – vai desbotando como uma imagem colorida

exposta diariamente ao sol. Mas você não adquire logo outra imagem para pôr no lugar

(Lisboa, 2014: 62).

2.2. O “ser brasileiro” e a visão essencialista

É com Fernando que Vanja passa a viver no Colorado, como ela mesma diz, numa casa que

não era sua, numa cidade que não era sua, num país que não era seu, com uma família, de um homem

só, que não era sua. Aqui, a personagem apresenta ao mesmo tempo a  idéia de que há uma casa que é

sua, uma cidade que é sua, um país que é seu. Evidentemente, não se sente ainda parte do novo
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ambiente, que está apenas começando a conhecer. Talvez por isso, analise de forma um tanto precária

os modos de ser de terceiros. Por exemplo, quando avalia outros brasileiros que lá estão vivendo, há

mais tempo que ela, julga que eles “se esqueceram que são brasileiros” e que “se esforçam para serem

americanos”, o que ela define como ter um emprego americano, um companheiro americano, filhos

americanos e não utilizar com frequência o português (Lisboa, 2014: 63). Neste raciocínio, portanto, a

própria personagem revela uma visão essencialista quanto às nacionalides, ou seja, ela acredita que

exista um “ser brasileiro” que todos os brasileiros, invariavelmente, são. Assim, oferece uma idéia

geral de “brasileiro”, que é posteriormente aplicada a todos os pertencentes do grupo “brasileiros” que

encontra nos EUA. Essa visão nos leva a três questões imediatas: 1. O que é ser brasileiro? 2. É

possível definir a identidade individual com base numa suposta identidade do grupo? 3. Caso seja

possível, complicaria essa possibilidade o fato de a participação dos membros do grupo em questão

ser  compulsória,  ou  seja,  o  fato  de  que  “ser  brasileiro”  foi,  para  boa  parte  deles,  resultado  de

circunstâncias  arbitrárias?  A  primeira  pergunta  é  complicada  o  suficiente  e  está  intimamente

relacionada com a segunda, de modo que nelas é possível deter-se um pouco, antes de seguir para a

terceira. 

Ao  pensar  um  grupo,  parte-se  do  princípio  de  que  seus  membros  partilham  certas

características comuns que os tornam parte do todo. No caso de grupos culturais e nacionais, a ênfase

dada à unidade formada pelo grupo revela a importância que se confere ao tipo de pertencimento dela

resultante. Nas palavras do filósofo Tzvetan Todorov: “A origem cultural nacional é simplesmente a

mais forte de todas, porque nela se combinam os traços deixados – no corpo e no espírito – pela

família e pela comunidade, pela língua e pela religião” (Todorov, 1999: 26). Desses traços, um dos

mais ressaltados no romance é a língua, instrumento pelo qual os membros de uma comunidade se

comunicam e conferem significado ao mundo que os cerca. No caso específico dos brasileiros, têm

estes em comum a língua portuguesa, ainda que diferenciada pelas dezenas de diferentes sotaques

existentes  no  país.  Ao idioma,  podem-se  adicionar  os  traços  deixados  pelas  referências  culturais

comuns,  como  a  música,  o  folclore  e  etc.,  guardadas  as  devidas  proporções.  Evidentemente,  ao

elencar as possíveis características gerais do grupo não se deve ignorar as possíveis características

gerais de subgrupos que nele se inserem e que se dividem em diferentes aglomerados de acordo com

classe, gênero, faixa etária etc. Além do diferente repertório bem como de todas as várias diferenças

que surgem entre grupos de idades diferentes, regiões distintas do país e condições materiais díspares,

é preciso considerar ainda as diferenças pessoais,  o fato de que cada pessoa tem sua experiência

pessoal  e  própria.  Considerando  tais  nuances  e  contemplando  sob  suas  luzes  a  idéia  do  “ser

brasileiro”, nota-se que a personalidade genérica imaginada pela personagem, quando atribuída a um

sujeito específico, é, no mínimo, desastrada. Tal processo leva não só à construção dos famigerados

estereótipos, mas a sua aplicação indiscriminada a todos os membros de um grupo. Ao dizer que

alguém “se esqueceu de ser brasileiro” (Lisboa, 2014: 63), portanto, Vanja julga saber o que todos os

brasileiros são e como deveriam se portar, caso se lembrassem de sua nacionalidade. Ao dizer que “se
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esforçam para ser americanos”,  ignora a possibilidade de que, talvez, não haja esforço,  pois suas

identidades pessoais podem estar mais  em sintonia com o  way of life da cultura norte-americana.

Ignora também que definir um modo geral de “ser americano” e aplicá-lo a indivíduos é uma prática

análoga a anteriormente realizada com o “ser brasileiro” e, portanto, tão problemática quanto esta. O

problema reside no fato de tal hipótese encarar a identidade como essência fixa e determinada pela

origem ou nacionalidade, quando na verdade se trata de um processo constante de (re)construção. Nas

palavras da filósofa Rosi Braidotti:

Identidade não é compreendida como algo fixo, essência dada por Deus – do tipo biológico,

psíquico ou histórico. Pelo contrário,  identidade é um processo: é construída nos mesmos

gestos que a colocam como ponto de ancoradouro de certas práticas sociais e discursivas.

Conseqüentemente,  a  questão  não  é  mais  essencialista:  o  que  é  a  identidade  nacional  ou

étnica?, mas ao invés, crítica e genealógica: como a identidade é construída? Por quem? Sob

que condições? Para que fins? (Braidotti, 2002: 4).

A terceira questão, aparentemente menos importante, é pertinente pois agrava a já perigosa

empreitada.  Mesmo  em  grupos  para  os  quais  entramos  voluntariamente,  por  querermos  deles

participar,  não  seria  recomendado  generalizar  comportamentos  para  os  integrantes.  Quando,  no

entanto,  o  pertencimento  ao grupo é  tão ancestral  a  ponto de datar  do nascimento,  a  questão se

complica ainda mais. Como determinarmos a identidade e o pertencimento de alguém estritamente

com base em dados que antecedem sua consciência? O filósofo Todorov aponta tal simplificação ao

comentar a questão dos grupos a que pertencemos por razões além de nosso poder de escolha:  “Seus

membros não os escolhem por si mesmos, mas de acordo com a sua vinculação de nascença, pela

força da biologia ou da história. A raça, o sexo, a etnia” (Todorov, 1999: 231).

Outra pergunta que se faz atual é como será possível existir uma essência imutável baseada na

nacionalidade, em um mundo globalizado? A filósofa Rosi Braidotti desafia tal essencialismo étnico

ao pensar os efeitos da migração mundial cada vez mais presentes nos dias atuais. 

A migração mundial – um grande movimento populacional da periferia para o centro – tem

desafiado a dita homogeneidade cultural das nações-Estado européias. Este novo contexto

histórico requer que nós façamos a transferência dos debates políticos das diferenças entre

culturas para diferenças dentro da mesma cultura (Braidotti, 2002: 2).

Reduzir a personalidade e o comportamento de indivíduos ao que é típico em sua cultura de

origem – que eles sequer escolheram – não leva em consideração as diferenças dentro dessa mesma

cultura, apontadas por Braidotti. Além disso, esbarra no problema de conceber nacionalidades e etnias

de modo uniforme e totalizante,  concluindo que apenas o que é típico em uma cultura pode ser

genuinamente parte dela. Parte daí a idéia de um pertencimento restrito à origem, pois se a identidade
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é fixa, o pertencimento também passa a sê-lo. No entanto, não sendo a identidade algo fixo e achatado

como as representações do que é típico em determinada cultura, também o pertencimento não pode

ser fixado. Quando comenta sua identificação com a Bulgária (país em que nasceu e cresceu) e com a

França (país em que reside há anos), a perspectiva apresentada por Todorov é mais uma vez salutar

para essa discussão. No comentário, o filósofo prevê que nem todos acreditarão em sua afirmação,

adiantando-se em finalizá-la com uma pergunta, no entanto retórica: “Não me sentia menos à vontade

em búlgaro do que em francês e tinha o sentimento de pertencer às duas culturas ao mesmo tempo.

Situação inviável?” (Todorov, 1999: 16).

Vanja segue com sua divagação cogitando possibilidades para o que chama de “esquecimento

de ser brasileiro” dos brasileiros que vê nos EUA (Lisboa, 2014: 63). Entre suas hipóteses, considera

que se trate de permeabilidade e pontua que dá trabalho se “manter íntegro”. Aqui, nota-se que a idéia

de integridade está relacionada à inalteração. A mesma noção é expressa no dizer popular “manter-se

fiel às origens”, ou seja, não mudar. A idéia implícita nessas noções é que não mudar é encarado

como um valor positivo enquanto que mudar é não se manter íntegro ou fiel, ou seja, corromper-se.

Essa visão é um exemplo do essencialismo apontado pelo psicólogo Paul Bloom e exposto na seção

teoria e método (pg. 9) deste trabalho, quando aplicado a pessoas. Parte-se do princípio de que alguém

é o que sua origem – nesse caso, nacional e cultural – determina. Ao apresentar comportamentos que

se julguem característicos de outra cultura, o indivíduo é acusado de não se manter íntegro nem fiel às

origens,  como uma espécie de traidor. Outra hipótese levantada pela personagem é a da escalada

social, na qual supõe ser essa a “doença do latino-americano no Primeiro Mundo” (Lisboa, 2014: 63).

Aqui, não se trata de o indivíduo mudar ao longo da vida e se tornar, de fato, um ser híbrido, mas sim

de  estar  tentando  esconder  sua  essência  e  forjando  outra  identidade,  mais  vantajosa.  Por  fim,  a

personagem supõe se tratar de cordialidade ao conceder que não fica bem falar na frente dos outros

uma língua que eles não entendem e ser uma pessoa que eles não entendem. Aqui, a personagem

postula que a mudança ocorra em nome da conformidade. 

2.3 O pertencimento múltiplo

Ao interpretar a identidade dos brasileiros que encontra nos EUA, Vanja enumera diferentes

hipóteses cujo ponto em comum é a idéia de esforço do brasileiro em mascarar sua suposta essência

para  desempenhar  uma  outra  identidade  no  país  estrangeiro.1 Em  nenhum  dos  casos,  leva  em

consideração o fato de desconhecer o comportamento que tinham antes de terem se mudado para lá,

afinal, não está a pensar indivíduos, mas uma pequena massa cujas histórias individuais desconhece.

Também não concebe que as eventuais mudanças pelas quais eles tenham passado sejam fruto de um

1 Lisboa, 2014, pg.63
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processo decorrente da experiência de experimentar duas ou mais culturas distintas. Todorov tem uma

reflexão pertinente quanto a isso: 

Condenar o indivíduo a continuar trancado na cultura dos ancestrais pressupõe de resto que

a cultura é um código imutável, o que é empiricamente falso: talvez nem toda mudança seja

boa, mas toda cultura viva muda (o latim tornou-se língua morta a partir do momento em

que não pôde mais evoluir).  O indivíduo não vive uma tragédia ao perder  a cultura de

origem quando adquire outra; constitui nossa humanidade o fato de ter uma língua, não o de

ter determinada língua (Todorov, 1999: 24).

A idéia de perda da cultura de origem mencionada pelo autor, no entanto, não é o caso para

ele em sua experiência como migrante na França nem para a personagem Vanja em sua experiência

como migrante nos EUA. Para eles, não se trata de perder as referências da antiga cultura, mas de

adicionar  uma  nova  cultura  a  seu  repertório:  “Meu  estado  atual  não  corresponde,  então,  à

desculturação, nem mesmo à aculturação, talvez mais ao que possamos chamar de transculturação, a

aquisição  de  um  novo  código  sem  que  o  antigo  tenha  se  perdido” (Todorov,  1999:  25).  Idéia

semelhante  é  exposta  por  Vanja  quando  contempla  a  própria  experiência  como  migrante.  Ao

individualizar  o  objeto  de  observação  e  ao  conhecê-lo  mais  a  fundo,  ela  aponta  a  questão  do

pertencimento a duas culturas como resultado de uma experiência duradoura em cada uma delas:

“Depois que você passa tempo demais longe de casa, vira um interseção entre dois conjuntos, como

naqueles desenhos que fazemos na escola. Pertence aos dois, mas não pertence exatamente a nenhum

deles” (Lisboa, 2014: 64). Aqui, a idéia é a de um pertencimento múltiplo adquirido com o tempo em

diferentes lugares, não de uma performance ensaiada para apenas um deles. Assim, a personagem não

se restringe a considerar que abraçar uma nova cultura seja apenas um meio para se chegar a um fim,

mas que a prática pode ser um fim em si mesma.

Na observação de Vanja, nota-se que o pertencimento múltiplo pode gerar um sentimento de

estranhamento, mas também de liberdade. Ao ilustrar sua posição como uma interseção entre dois

conjuntos,  ela  aponta  que  pertence  aos  dois  conjuntos  ao  mesmo  tempo,  mas  que  também não

pertence a nenhum deles exatamente. Ao não pertencer a nenhum deles exatamente, Vanja reconhece

que  não  está  encerrada  em nenhum deles,  que  nenhum dos  dois  universos  pode  resumí-la.  Essa

vantagem, no entanto, parece ter seu preço:

As  pessoas  do  conjunto  A  te  consideram  um  ser  meio  à  parte,  porque  você  também

pertence ao conjunto B. As pessoas do conjunto B te olham meio de banda, porque você

também  pertence  ao  conjunto  A.  Você  é  algo  híbrido  e  impuro.  E  a  interseção  dos

conjuntos não é um lugar, é apenas uma interseção, onde duas coisas inteiramente distintas

dão a impressão de se encontrar (Lisboa, 2014: 64).
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 Pertencer  a  dois  grupos  ao  mesmo  tempo  faz  com que  a  personagem experiencie  não

pertencer  por  inteiro  a  nenhum  deles,  o  que  lhe  faz  sentir-se  em  um  não-lugar,  um  tipo  de

deslocamento. Além disso, ser um ser “híbrido e impuro” causa não raro reações em pessoas que se

julgam não-híbridas e puras pelo fato de não terem realizado uma transição que implique mudanças

drásticas como as encaradas pela personagem. Descrevendo a atitude de seus compatriotas búlgaros

em sua estada na terra natal após anos vivendo na França, Todorov comenta a tentativa de alguns de

seus conterrâneos de neutralizar seu múltiplo pertencimento e as mudanças pelas quais o filósofo

passou no estrangeiro, a fim de preservar a antiga  familiaridade entre eles:

 Sem dúvida acreditando me agradar, mas talvez também sendo sinceros, os velhos amigos

que encontrei me diziam: 'Você não mudou nada! Está exatamente a mesma coisa.' Ouvir

isso não me agradou. Era uma forma de negar os últimos dezoito anos, de agir como se eles

não houvessem existido, como se eu nunca tivesse adquirido uma segunda personalidade

(Todorov, 1999: 20).

Com o tempo e as novas experiências, porém, o não-lugar descrito por Vanja vai cedendo

espaço a um mosaico de referências culturais e linguísticas bem como a uma teia de relacionamentos

em inglês-português-espanhol. Além do relacionamento que aos poucos estabelece com Fernando, ela

cria laços com Carlos, menino salvadorenho de 9 anos que é seu vizinho. Conhece também Nick, o

garoto norte-americano, da escola, por quem passa a nutrir sentimentos amorosos. A vida escolar e

doméstica dá então lugar à viagem de carro com Fernando e Carlos para encontrar as pessoas que a

levarão a Daniel, seu pai biológico. É quando conhece June, que a ajuda a encontrar Florence, sua avó

paterna. Depois, conhece Isabel, mulher de Porto Rico, amiga de sua mãe. Apenas mais tarde conhece

Daniel, que vive em Abidjan, na África. No percurso, sua nova vida vai tomando forma e, a suas

referências  iniciais,  são  somadas  referências  novas,  o  que  cria  um emaranhado de  possibilidades

culturais e linguísticas para sua identidade: 

Outra coisa que acontece quando você passa tempo de mais fora de casa é que se depara

com certas novidades do lugar novo através do idioma novo e daqui a pouco a língua que

fala é uma estranha combinação de sintaxe em sua língua nativa mais um léxico de duas

caras. Eu não dizia labirinto no milharal, dizia corn maze. Quando bati na porta de Carlos e

o convidei para vir junto ele deu vivas, Qué bueno, corn maze (Lisboa, 2014: 93).

No decorrer  dos  acontecimentos,  parece  desenvolver  e  perceber  a  mistura  de  idiomas,  a

interseção de dois mundos – o Rio de Janeiro, que acessa pela memória; o Colorado, que vai aos

poucos descobrindo – como algo mais do que natural. É com igual ritmo que parece criar e enxergar a

natureza dos laços que cria com Fernando. Sua determinação em cumprir o propóstio da viagem –

encontrar o pai biológico – parece não lhe tornar evidente que um outro resultado, não almejado, mas
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talvez mais nobre e menos provável, cumpre-se sem alarde: a relação de pai e filha que se estabelece

entre ela e o ex-marido de sua mãe. Já adulta e após a morte de Fernando, a parte que gostaria de

mudar em sua história, caso pudesse, seria um detalhe que o tivesse colocado em sua vida desde o

início  e  não  a  partir  da  metade.  A idéia  da  origem fixa,  determinada  e  facilmente  localizável  é

analogamente  desafiada no  plot da história,  quando a identificação maior  e a afeição de filha da

personagem são dedicadas ao pai que não é seu pai biológico, quando ela encontra aquele que sequer

procurava.  Com os  anos,  o  clima  árido  do  Colorado,  dos  verões  agrestes  e  invernos  hostis  que

inicialmente causavam tanto estranhamento à Vanja, tornam-se seus, como já o era o clima tropical do

Rio de Janeiro: “Os invernos se tornaram os meus invernos e os verões, os meus verões” (Lisboa,

2014:  187).  A  casa  de  Fernando  também  se  torna  a  sua  e  a  localidade  geográfica  deixa  de

protagonizar a história. “Num belo dia eu me dei conta de que não importava o país onde eu estava. A

cidade onde eu estava. Outras coisas tinham importância. Não essas” (Lisboa, 2014: 187). No final da

narrativa, Vanja parece ter encontrado o que tanto procurava, onde não esperava encontrá-lo.

3. Considerações finais

Após a  breve análise  do percurso da personagem Vanja do romance  Azul-Corvo,  é

possível apontar as respostas para as perguntas que nortearam a abordagem aqui apresentada. Viu-se

que o romance tem um fio narrativo – a trajetória de Vanja – e que o objetivo evidente da protagonista

é encontrar o pai biológico, mas nas entrelinhas desta busca está o luto da recente perda da mãe, a

necessidade de reestabelecer de alguma forma a presença desta em sua vida e, por fim, de responder à

pergunta sobre quem ela mesma é. À parca nitidez de seu seio familiar, são adicionadas as incertezas

trazidas pela nova casa e um novo coabitante, em uma outra cidade, em um outro país. Neste trabalho,

especial atencão foi dada à percepção da própria personagem sobre si mesma e sobre o mundo que a

cerca  com  foco  em  sua  percepção  generalizante  dos  brasileiros  nos  Estados  Unidos  e  em  sua

percepção particularizada de si mesma. Tal percepção é desenvolvida e alterada ao longo do romance.

Das praias cariocas ao deserto do Colorado, Azul-Corvo nos apresenta a jornada de Vanja rumo a sua

meta e as descobertas realizadas e mudanças sofridas pela personagem. Em sua busca pelo elo nunca

estabelecido com Daniel, pai biológico, encontra Fernando, seu pai na formalidade da lei, o dono do

nome que consta em sua certidão de nascimento. Nesse percurso, acompanha-se também sua busca

por  respostas  sobre  a  vida,  seu  olhar  curioso  sobre  os  seres  humanos,  animais,  seres  animados,

inanimados, conhecidos e desconhecidos. Há nela uma ânsia por estabelecer conexões necessárias

entre si  e  o  todo,  entre  si  e  alguém,  de modo que se  descubra como um destes  seres,  com uma

identidade, no fim das contas multifacetada.  Na complexidade de sua personalidade e na riqueza de
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sua experiência, fica claro que ela não “se esqueceu” de ser brasileira só porque se apaixonou por um

garoto americano na escola, ou porque passou a usar mais inglês que português, ou porque passou a

viver de vez nos Estados Unidos. A menina que estranhava o clima no início, não está deixando de ser

“íntegra a sua origem” ao se tornar a mulher que “possui invernos e verões”, está, sim, num processo

de transformação constante. Da adolescente que não pertencia exatamente a nenhum dos grupos a que

pertencia ao mesmo tempo,  chega-se à pessoa que volta ao Rio para visitar  Elisa,  sua tia,  e  que

reconhece ainda seu pertencimento ao lugar de origem, sem deixar de perceber o pertencimento ao

lugar de destino, para o qual volta a fim de seguir com sua vida. Por fim, da garota que enrolava a

língua com esmero para pronunciar sons perfeitos em inglês, tem-se a moça que não é de falar muito,

mas cujo sotaque mal se percebe, caso fale. E da que morava numa casa que não era sua com uma

família – de um homem só – que não era sua, chega-se a mulher que gostaria de, em retrospectiva,

torná-lo presente em sua vida desde o início desta. Vanja não só não se “esqueceu” de ser brasileira

como também mostrou, com sua experiência, que “ser brasileiro” é uma idéia por mais abstrata para

ser representada na realidade, por pessoas de carne, osso e histórias próprias, como ela.

Seria possível, no entanto, se não muito fácil, olhar para ela e impessoalizá-la por meio de

generalizações  que  nela  não  encontram  eco,  concentrando-se  em  suas  supostas  características

culturais  e  nacionais  de  brasileira  nos  Estados  Unidos  e  enxergar  apenas  a  “doença  do  latino-

americano no primeiro mundo”, a conformidade do imigrante “bem adaptado” ou a dificuldade em se

manter “íntegro às origens”, nas palavras da própria personagem. Seria fácil recorrer a uma única

história  para  Vanja,  bem  como  para  todos  os  outros  nacionais  de  quaisquer  países  quando

estrangeiros, sem estar atento para o perigo que há em uma história única. Em sua palestra entitulada

The danger of the single story, a escritora Chimamanda Adichie alerta para tal perigo:

All of these stories make me who I am, but to insist in only these negative stories is to

flatten my experience and to overlook the many other stories that formed me. The single

story creates stereotypes, and the problems with stereotypes is not that they aren't true, but

that they are incomplete, they make one story become the only story.  (Adichie, 2009, min.

12:58)

Além de um certo apego popular aos estereótipos, eventuais impressões de que a discussão do

tópico seria obsoleta são também apagadas por evidências dentro da Academia. No caso da escritora,

um exemplo  muito  pertinente  da idealização de  uma  autenticidade  nacional  é  encarnada  por  seu

próprio professor, que a acusa de não ter criado um romance autenticamente africano: 

A professor once told me that my novel was not authentically African. The professor told 

me that my characters were too much like him, an educated and middle class man; my 

characters drove cars, they were not starving, therefore they were not authentically African.

(Adichie, 2009, min. 7:32)
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Aqui, retorna-se à ideia de essência, como a do “ser brasileiro”, que a adolescente Vanja julga

ser algo esquecido pelos brasileiros nos Estados Unidos, que não são brasileiros da maneira que ela

define o “ser brasileiro”. Falta-lhes, certamente, a autenticidade de se manter inalterado ou de ser uma

caricatura,  um  estereótipo,  algo  incompleto.  Felizmente,  sua  própria  experiência  mostra-lhe  o

contrário: que a vida no exterior é uma vida entre as muitas vidas possíveis, como a sua se tornou. A

curva dramática traçada pela personagem não se limita ao clássico das histórias  coming of age, ao

passar da juventude à vida adulta, mas também envolve uma mudança em sua percepção, alterações

comportamentais, o desenvolvimento de outros pontos de vista. Ela se torna um ser mais híbrido e

suas práticas  bem como sua percepção são enriquecidas por diferentes grupos, lugares e línguas. Sua

experiência é bem ilustrada pelo antropólogo Fernando Ortiz: “The result of every union of cultures is

similar to that of the reproductive process between individuals: the offspring always has something of

both parents but is always different from each of them” (Ortiz, 1995: 103).

Reconhecer-se híbrido e detentor de um múltiplo pertencimento pode ser uma idéia atraente

para alguns, mas não é um processo indolor para Vanja. A transição realizada na jornada do herói de

seu mundo comum para o mundo especial bem como as tarefas que precisa realizar neste segundo são

árduas. O estranhamento antecede a multiplicidade de pertencimento para a personagem, o não-lugar

é parte do caminho para se independer um pouco mais dos lugares. A diferença que representa no

grupo de origem por  pertencer  ao  grupo de destino  e  a  que  representa  no  grupo de destino por

pertencer ao grupo de origem torna-a nos dois casos um ser um pouco à parte daqueles que pertencem

a apenas um deles. Essa diferença pode ser ameaçadora não só para ela, por questionar a veracidade

de suas conexões, mas também aos respectivos grupos, por se verem ameaçados pela heterogeneidade

que, se exacerbada, pode ferir sua unidade: “Moreover, by explicitly, obviously, ostensibly occupying

the place of the difference,  the foreigner challenges both the identity of the group and his own”

(Kristeva, 1991: 42).

Reconhecer a profundidade e a completude de Vanja implica, portanto, refutar que ela possa

ser definida com base em sua origem, mas não implica negar sua experiência anterior ao Colorado e a

sua realidade atual. Não condená-la a uma história única deve valer para os dois lados, ou seja, nem

apenas o antes, nem apenas o depois, nem tão somente brasileira, nem simplesmente americana ou

americanizada. A dupla cidadania formal apresentada no passaporte ao funcionário do aeroporto não

encontra eco em sua lógica e em seu sentimento, que a identificam como brasileira (Lisboa, 2014: 16).

Tal identificação, por outro lado, não deveria fazer com que seja percebida pelos outros como alguém

no carnaval,  que pouco a interessa,  fã  de futebol,  que ela  mal  acompanha,  ou alguém com uma

felicidade expressionista e a todo custo presente, algo que ela não encontra. O que se percebe no

desenrolar  da história é  que ao dizer  corn maze ao invés  de labirinto no milharal,  Vanja  não se

“esqueceu” de ser brasileira, possibilidade que cogitou para outros brasileiros que por lá encontrou.

Não estava deixando de ser  autenticamente  brasileira,  como o professor de Chimamanda Adichie

poderia  afirmar.  As  misturas,  confusões  e  encontros  eram  resultados  de  um  processo  de
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estranhamento,  descoberta,  reconhecimento  e  relação.  Trata-se  do  contrário  de  uma  identidade

estática,  fechada  em si  mesma,  que  não  absorve  as  impressões  do  mundo  e  supõe  eternizar  no

indivíduo características decididas unicamente pela natureza e o acaso. 

Para finalizar, seria pertinente lembrar as palavras de um poeta brasileiro em uma famosa

canção: “A vida é arte do encontro, embora haja tanta desencontro pela vida” (Samba da Benção,

Vinícius de Moraes). Em Azul-Corvo, dá-se a arte do encontro apesar de tantos desencontros e, ao

final da narrativa, o saldo de Vanja em tal arte parece positivo, a despeito dos desfalques no caminho:

As coisas que eu esperava que fossem acontecer não aconteceram, as coisas que eu não

esperava que fossem acontecer aconteceram e algumas das coisas sobre as quais eu nunca

tinha pensado – como viajar à Costa do Marfim – pensaram em mim com independência e

proficiência (Lisboa, 2014: 181).

Soma-se a esses inesperados desdobramentos principalmente sua relação com Fernando, que

não era o pai que procurava, mas foi o que acabou afetivamente encontrando. Assim, são as novas e

inesperadas relações humanas, linguísticas e geográficas que estabelece no percurso dessa busca o que

a personagem encontra em tal procura. A origem buscada pela personagem, portanto, abre caminho

para  outras  descobertas  e  relações,  levando-a  não  a  uma  origem por  ela  imaginada,  mas  a  um

paradeiro que ela de fato experimenta e a partir do qual constrói novas interpretações para si mesma e

para  o mundo que a cerca.  Como observado por Sheila Couto Caixeta em sua tese de mestrado

Memória e identidade em narrativas de migrantes, após o espanto inicial com o clima do Colorado,

Vanja passa a se ambientar no novo lugar e à idéia de viver em outro país:

A partir das experiências migrantes da mãe e pelo contato com os relatos dos países pelos

quais Fernando passou, Vanja começa a considerar  a vida fora de casa,  de andanças  e

mudanças constantes, uma entre as muitas vidas possíveis (Caixeta, 2014: 24).

Fora  da  Literatura,  a  arte  do  encontro  e  o  excesso  de  desencontros  se  repete.  Há  um

desencontro sempre que se tem apenas uma história única para uma pessoa e para um povo, como as

histórias únicas recontadas por Adichie, mas há também um encontro quando diversificamos essas

histórias e restauramos um olhar mais atento ao outro, como observa a escritora.  Nesse sentido, a

personagem de Lisboa é não só uma voz que diversifica a Literatura Brasileira dando-nos mais uma

história dentre muitas possíveis para os brasileiros, mas também nos encoraja a não nos sentirmos tão

ameaçados pelo diferente, nem tão prontos a simplificar os indivíduos baseados numa idéia geral e

impessoal, que não leva em conta a história pessoal de cada um deles. Trata-se de não olhar para eles

como se fossem estátuas de seu passado ou de sua origem, como no chamado que nos faz Kristeva:

“Let's not seek to solidify, to turn the otherness of the foreigner into a thing. Let us merely touch it,

brush by it,  without giving it  a permanent  structure” (Kristeva, 1999: 3).  Os estudos desta autora
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iluminam a discussão também ao destacar o estrangeiro que está em todos nós. Como bem observado

por Caixeta:

Ela [Kristeva] alerta para o fato de que podemos nos sentir estrangeiros em qualquer lugar e

de  que  somos  levados  a  aceitar  novas  formas  de  alteridade,  na  medida  em  que  nos

reconhecemos também estrangeiros conscientes de nossas estranhezas e limites (Caixeta,

2010: 69). 

O  deslocamento,  o  abandono  –  ainda  que  temporário  –  de  uma  zona  de  conforto  e

familiaridade não é algo dado como o nascimento. O deslocamento exige a ação de partir e de chegar.

Alguns o fazem voluntariamente, pelo desejo de explorar, ou como meio para atingir um fim, como o

faz Vanja.  Outros encontram nesse movimento uma fuga de circunstâncias insuportáveis,  como a

guerra.  Por  não  resultar  de  uma  relação  necessária,  nem todos  experimentam o  deslocamento,  a

condição  prolongada  de  estrangeiro,  aquela  que  ultrapassa  a  experiência  turística.  Todos

experimentam,  no  entanto,  a  condição  de  existir,  de  nascer  num  mundo  ausente  de  significado

intrínseco e inventar para sua vida algum sentido. Essa é a outra condição de estrangeiro, à qual todos

estamos sujeitos, segundo Kristeva. Entende-se, na afirmação da autora de que todos somos mais ou

menos estrangeiros, que estar atento ao outro e às suas nuances requer estar atento à própria alteridade

e que, assim, o indivíduo se torna mais receptivo ao estrangeiro de fato. A reflexão é bem-vinda na

tarefa  de  espanar  o  pó  dos  velhos  estereótipos  nacionais  e  culturais  bem como  na  de  repensar

identidade e pertencimento em nossa própria experiência, na qual, a despeito das diferenças, também

lidamos  com  essas  questões,  de  maneiras  diversas.  Assim,  ao  nos  apresentar  as  aflições  e

encantamentos  de  personagens  migrantes  em  Azul-Corvo,  Lisboa  apresenta-nos  também  a

possibilidade de refletir sobre o outro e sobre nós mesmos, o que contribui tanto para um melhor

entendimento de nossa experiência quanto para um olhar mais atento à experiência do estrangeiro. Tal

entendimento nos torna mais preparados para pensarmos nossa própria identidade e nosso próprio

pertencimento bem como para os encontros que possamos ter com outros lugares, culturas e pessoas. 
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