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Resumo
Alkmim, Gustavo Tadeu; Versiani, Daniela Beccaccia (Orientadora).
Narrativas do contemporâneo: a literatura e o mundo trabalho na
cena pós-moderna. Rio de Janeiro, 2011. 346p. Tese de Doutorado –
Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

A narrativa contemporânea lida, necessariamente, com temas da
globalização e da migração situados em um mundo pautado pela desconexão e
falta de sentidos. Neste contexto, considerando a função constitutiva da sociedade
que cabe à literatura, esta tese aborda o enfoque que tais narrativas conferem ao
migrante na chamada cena pós-moderna, diferenciando o intelectual e o
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trabalhador braçal. Para tanto, são levadas em conta as particularidades que
marcam a situação do migrante intelectual e que facilitam a sua integração em
sociedades marcadas pelo multiculturalismo, assim como também o universo do
migrante trabalhador braçal, às voltas com certa invisibilidade e uma dificuldade
em alcançar a condição de homem traduzido. Para o desenvolvimento temático, a
tese expõe pontos de reflexão sobre o papel do intelectual, e também sobre a crise
de identidade do homem contemporâneo, na busca por espaços híbridos,
abordando, ainda, os aspectos envolventes do mundo do trabalho no capitalismo
pós-industrial, propondo um debate teórico multidisciplinar, incluindo questões da
história e do direito, além da própria literatura, especificamente certas narrativas e
certas personagens da ficção contemporânea.

Palavras-chave
Narrativa; migração; multiculturalismo; mundo do trabalho.

Abstract
Alkmim, Gustavo Tadeu; Versiani, Daniela Beccaccia (Advisor).
Narratives of contemporary: literature and the world of work in the
post-modern scene. Rio de Janeiro, 2011. 346p. DSc. Thesis –
Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
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with themes of

lobalization and migration set in a world ruled by disconnection and lack of
meaning. In this context, considering the constitutive function of society that
belongs
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the literature,
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that such
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distinguishing intellectual and manual laborer. To do so, are taken into account
the peculiarities which mark the situation of the migrant intellectual and
facilitate their integration in societies marked by multiculturalism, as well as the
universe of the migrant laborer, struggling with a certain invisibility and difficulty
in achieving the condition translated man. For the thematic development, the
thesis presents points of reflection on the role of the intellectual, and also
about the identity crisis of contemporary man, in search of hybrid spaces,
covering also aspects surrounding the world of work in post-industrial capitalism
proposing a multidisciplinary theoretical
history and

law,

and

literature

debate, including questions
itself,

of

specifically certain stories and

certain characters of contemporary fiction.
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Não cabe à ficção maquiar a verdade com as tintas do escândalo. Escritores trabalham
como arqueólogos, que escavam um salão em busca dos esgotos, e não como
decoradores, que o enfeitam com as luzes da glória.
José Castelo. As asas de Joyce (O Globo, 23.03.2011)

Os livros são objetos transcendentes
Mas podemos amá-los do amor táctil
Que votamos aos maços de cigarro
Domá-los, cultivá-los em aquários,
Em estantes, gaiolas, em fogueiras
Ou lançá-los pra fora das janelas
(Talvez isso nos livre de lançarmo-nos)
Ou o que é muito pior por odiarmo-los
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Podemos simplesmente escrever um:
Encher de vãs palavras muitas páginas
E de mais confusão as prateleiras.
Caetano Veloso. Livros.

Lendo, fica-se a saber quase tudo, Eu também leio, Algo portanto saberás, Agora já não estou tão certa,
Terás então de ler doutra maneira, Como, Não serve a mesma para todos, cada um inventa a sua, a que lhe for
própria, há quem leve a vida inteira a ler sem nunca ter conseguido ir além da leitura, ficam pegados à página,
não percebem que as palavras são apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio, se estão ali é para
que possamos chegar à outra margem, a outra margem é o que importa, A não ser, A não ser, quê, A não ser que
esses tais rios não tenham duas margens, mas muitas, que cada pessoa que lê seja, ela, a sua própria margem, e
que seja sua, e apenas sua, a margem que terá de chegar.
José Saramago, diálogo dos personagens Cipriano Algor e sua filha Marta, em A caverna.
Um homem se humilha
Se castram seu sonho
Seu sonho é sua vida
E vida é trabalho...
E sem o seu trabalho
O homem não tem honra
E sem a sua honra
Se morre, se mata...
Não dá prá ser feliz
Gonzaguinha, Um homem também chora

