
  
 
 
 
 

MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO LITERÁRIA SUL-RIO-GRANDENSE 

CONTEMPORÂNEA (1976-2016): pressupostos teórico-metodológicos 

 

Magali Lippert da Silva Almeida (IFRS)1 
Marlon Mello de Almeida (UFRGS)² 

 

Resumo: O trabalho aqui apresentado revela os pressupostos iniciais do estudo sobre a produção 
literária sul-rio-grandense compreendendo o período de 1976 a 2016. Evidenciamos as motivações que 
nos levaram a este mapeamento bem como a sequência de estudos que serão desenvolvidos em uma 
pesquisa científica cuja conclusão será em 2019. A carência de trabalhos relacionados à literatura 
contemporânea sul-rio-grandense limitou nossa abordagem teórica, entretanto o que foi encontrado 
despertou muitas questões a serem respondidas em trabalhos posteriores; aqui externamos essas 
questões. Também expomos a metodologia adotada no mapeamento.  
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1 Introdução 

 

A produção literária no Rio Grande do Sul foi bastante intensa nos últimos quarenta 

anos. Nesses anos, centenas de escritores lançaram suas obras no mercado gaúcho e brasileiro, 

alguns dos quais alcançando notório reconhecimento, mas a maioria permanecendo anônima 

para boa parte do público leitor e mesmo para os estudiosos de Literatura.  

O trabalho aqui apresentado tem em vista apresentar as motivações que nos levaram 

ao trabalho de mapeamento dos escritores sul-rio-grandenses, identificando os gêneros aos 

quais se dedicam ou dedicaram. Cabe salientar que não é nossa intenção dimensionar o 

volume de obras produzido, pois tal empreitada seria praticamente impossível, levando-se em 

consideração a volatilidade do mercado editorial e o ritmo com que novas obras são lançadas 

no mercado. 

Também é importante que fique claro que não temos, com este estudo (que faz parte 

de uma pesquisa maior intitulada “A produção literária sul-rio-grandense contemporânea: um 

estudo dos últimos quarenta anos (1976-2016)” vinculada ao grupo de pesquisa 

LEIA/UFRGS-IFRS), a intenção de segmentar a Literatura Brasileira ou discutir questões 
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relacionadas à Literatura Regionalista. O que propomos, em última análise, é contribuir com a 

Literatura Brasileira, cujo mapeamento completo seria de extrema dificuldade por termos um 

país de grande dimensão territorial. Por fim, cabe levar em conta, aqui, a formação acadêmica 

híbrida de alguns pesquisadores que vêm se dedicando a esses estudos: três deles possuem 

formação em Biblioteconomia, sendo assim estudar os autores vivos e acessíveis é de extrema 

relevância para a Biblioteconomia que forma profissionais aptos a promoverem ações 

culturais envolvendo escritores contemporâneos (feiras de livros, dinamização de bibliotecas e 

atividades culturais em geral...). 

 

2 Metodologia proposta para o mapeamento 

 

 O estudo aqui apresentado tem como base uma ampla pesquisa que mapeará autores de 

obras literárias impressas. Por mais que as obras digitais, e-books e assemelhados estejam em 

franca expansão, o rastreamento dos escritores que utilizam essas plataformas é bastante 

problemático, pois teríamos de levar em consideração, inclusive, confusões conceituais 

relacionadas à publicação digital: obras que foram feitas de forma rudimentar e, após, 

digitalizadas, obras em PDF que os autores postaram como arquivo aberto, obras de fato 

escritas em plataformas de publicação, obras escritas em blogs, em capítulos, enfim, são esses 

os motivos que nos levam a certeza de que a nossa capacidade de mapeamento (recursos 

humanos, tempo previsto para conclusão da pesquisa, entre outras questões) só é possível 

utilizando como um dos critérios o de só incluir autores de obras literárias impressas. 

 Outro critério adotado foi o de estabelecer os seguintes gêneros/subgêneros literários na 

pesquisa, na ordem que segue: Literatura Infantil e Juvenil, Romance/Novela, Conto, Textos 

Dramáticos, Poesia e Crônica. 

 Autores que possuem publicações apenas em Antologias (em conjunto com outros 

autores) e obras de construção coletiva (com mais de dois autores) não serão considerados na 

pesquisa, o mesmo vale para os que possuem apenas publicações em periódicos. Autores que 

publicaram miscelâneas com diversos textos que incluem, por exemplo, alguns poemas, letras 

de músicas, “pensamentos”, crônicas etc., também não serão considerados para fins de 

pesquisa. 

 Autores nascidos no Rio Grande do Sul, mas que não residem no estado serão 

considerados na pesquisa, assim como os não gaúchos que residem aqui. Autores que 
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possuem forte identificação com o estado (cuja biografia mencione que viveram e publicaram 

no Rio Grande do Sul) serão considerados na pesquisa desde que identificada essa 

peculiaridade. 

Tendo em vista que o tempo para a conclusão da pesquisa é limitado e há um 

considerável número de autores publicando obras sem registro na Biblioteca Nacional e sem 

qualidade literária mínima, decidimos que só serão incluídos no mapeamento e na pesquisa 

autores cujas obras possuam ISBN (International Standart Book Number). É importante 

ressaltar que o registro de ISBN foi criado em 1967 e oficializado em 1972, entretanto é 

bastante comum encontrarmos obras de autores consagrados, inclusive publicados por 

grandes editoras, que ainda não possuíam registro na década de 80, nesses casos específicos 

examinaremos as obras e a relevância do autor e resolveremos caso a caso para a decisão final 

de inseri-lo ou não no mapeamento. 

 A pesquisa compreenderá as publicações dos últimos quarenta anos (1976 a 2016), pois 

após levantamento bibliográfico percebemos que é o período em que há maior carência de 

informações sobre produção literária no Rio Grande do Sul e porque coincide com o início do 

processo de reabertura democrática no país, favorecendo, com isso, uma maior liberdade de 

expressão aos autores que, aos poucos, conseguiam fugir da tesoura enferrujada e aguda dos 

censores. Sendo assim, serão incluídos escritores em atividade e alguns já falecidos (desde 

que falecidos após 1976 e que tenham publicação também após essa data).  

 

3 A produção literária sul-rio-grandense contemporânea (1976-2016) 

 

Os estudos sobre a produção literária sul-rio-grandense são escassos e no caso da 

Literatura Contemporânea produzida no Rio Grande do Sul, sobretudo nos últimos 10 anos, 

são praticamente inexistentes. Quatro livros foram encontrados depois de exaustiva busca: 

Literatura Gaúcha: História, Formação e Atualidade, de Luís Augusto Fischer, Entre dois 

tempos: viagem a Literatura Contemporânea do Rio Grande do Sul de Miguel Sanches Neto, 

Glossário crítico da Literatura Gaúcha de Cícero Galeno Lopes e As bases da Literatura Rio-

grandense de Francisco Bernardi. Fischer faz uma abordagem geral dos autores gaúchos e 

suas obras, seu livro, entretanto, é de 2004  o que, evidentemente, deixa descoberto os últimos 

doze anos. Também há uma limitação no volume de escritores citados, tendo em vista que o 

estudioso arrola, prioritariamente, nomes consolidados da Literatura Gaúcha. Fischer (2004) 
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deixa claro que está interessado em contar como se formou a Literatura Sul-rio-grandense sob 

a perspectiva literária e histórica; de qualquer forma, a obra Literatura Gaúcha: História, 

Formação e Atualidade foi bastante útil para este estudo. Quanto à obra de Miguel Sanches 

Neto, além de ter sido publicada em 1999, já havia a desvantagem de a escolha dos autores 

contemplados na “viagem a Literatura Contemporânea” ter sido, em certa medida, intuitiva, 

excluindo nomes de autores importantes da literatura do estado, sendo assim, não foi 

utilizada. A obra de Galeno Lopes, embora relevante para esse estudo, apresenta limitações 

relacionadas aos autores incluídos no 'Glossário', pois trabalha, especialmente, com nomes 

consagrados da literatura gaúcha deixando à margem outros autores relevantes. Ademais, 

poucos autores contemporâneos figuram no Glossário. Já As bases da Literatura Rio-

grandense foi um livro importante no desenvolvimento inicial da pesquisa, tendo em vista que 

o autor, Francisco Bernardi, apresenta um panorama bastante elucidativo da produção sul-rio-

grandense dos anos 80-90. 

A carência relatada acima dá a dimensão da necessidade de um estudo profundo da 

Literatura produzida no estado do Rio Grande do Sul, que possui uma forte tradição literária e 

uma identidade própria. Foi a partir desta necessidade que iniciamos o mapeamento, 

começando por identificar todos os autores que publicaram entre 1976 e 2016 (tendo em vista 

as exigências da metodologia apresentada anteriormente) e quais os gêneros aos quais se 

dedicaram. Antes de apresentarmos o mapeamento final, que pretendemos lançar como livro 

em breve, faz-se necessário trazer a público este pequeno debate sobre o contexto da produção 

sul-rio-grandense contemporânea, bem como sobre onde ela se situa na Literatura nacional. 

Fischer (2004), no prefácio de seu livro, questiona: 

 

Existe mesmo uma literatura gaúcha? A pergunta pode parecer uma banalidade para 
quem não vive no Rio Grande do Sul. Mas para os nativos sulinos é sério: saber se 
existe autonomia também neste campo é às vezes, questão decisiva, tanto quanto o 
saber se o Rio Grande do Sul pertence mesmo ao mundo cultural brasileiro 
(FISCHER, 2004, p. 7). 

 

A discussão proposta aqui não é sobre o conteúdo ou o estilo literário sul-rio-

grandense, mas sobre o reconhecimento da Literatura produzida no Rio Grande do Sul no 

próprio estado e no país.  Em outras palavras, será que essas centenas de escritores que estão 

publicando atualmente no estado sulino (ou que emigraram dele) alcançaram alguma 

notoriedade? Suas obras circulam entre leitores? 
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Segundo Araújo (2014, p. 154): “O Rio Grande do Sul possui, de fato, um mercado 

editorial e um conjunto de autores voltado para o público interno do estado, o que, não 

poderia deixar de ser, resulta em acusações de bairrismo por parte do resto do país e de um 

certo ressentimento por parte de autores e público locais.” Mas será mesmo que existe um 

público interno para toda  publicação literária gerada no Rio Grande do Sul? Não será ilusão 

dos escritores que investem sua energia criativa na Literatura esperando por reconhecimento 

público? Não estaria o resto do país super estimando o público leitor sul-rio-grandense? Serão 

todos (ou a maioria) dos autores do Rio Grande do Sul conhecidos pelos leitores do Estado 

em que vivem e para o qual, teoricamente, produzem? E desses, quais realmente apresentam 

literatura de boa qualidade – em que pesem as limitações de circunscrevermos boa literatura a 

um conjunto técnico de características que a atestem? 

São muitas questões a serem respondidas na pesquisa que dará sequência ao trabalho 

que aqui estamos apresentando. Sabemos que há um certo público para os escritores sul-rio-

grandenses no próprio estado do Rio Grande do Sul, entretanto, e isso afirmamos ainda de 

forma especulativa, os autores lidos por aqui são os mesmos (com raras exceções) daqueles 

que são conhecidos no resto do país por acumularem prêmios literários (Prêmio São Paulo, 

Jabuti, FBN, entre outros) e também por circularem (ou já morarem) no eixo Rio/São Paulo. 

Também despontam no cenário nacional alguns autores gaúchos que participam de edições 

especiais de grandes editoras como os “Amores Expressos” da Companhia das Letras, por 

exemplo. 

 Em nossas mãos, neste momento, estamos com o material de divulgação da “1ª 

Semana Literária” de uma importante escola privada de Porto Alegre, a programação da feira se 

resume aos escritores: Luiz Antonio de Assis Brasil, Daniel Galera, Lya Luft, Letícia 

Wierzchowski, Cíntia Moscovich, Luis Fernando Veríssimo e um importante escritor e 

ilustrador de obras infantis radicado em Porto Alegre, mas conhecido no país inteiro: André 

Neves. A reflexão é simples: esses autores são, justamente, os que figuram no cenário 

nacional (poderíamos citar nesse contexto de reconhecimento nacional, ainda, Fabrício 

Carpinejar e Tabajara Ruas, além de mais alguns cronistas de jornal), então onde está o 

consumo das outras, aproximadamente, cinco centenas de autores em atividade no Rio Grande 

do Sul? São muitas questões e poucas respostas, ainda. 

O que chama a atenção nessa primeira fase do estudo é que alguns críticos insistem 

que não é interesse dos autores sul-rio-grandenses saírem das fronteiras do estado. 
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Por outro lado – e especulando um terceiro aspecto identificativo – a literatura do Rio 
Grande do Sul sempre se gabou de sua auto-suficiência e poucas vezes fez questão – 
realmente – de atravessar suas fronteiras geográficas. Tanto em termos editoriais, 
quanto em termos comerciais, experimentais e conteúdisticos (BACKES, s.d., p. 1). 

 

 São realmente curiosas tais afirmações, talvez devêssemos discutir se esses escritores, 

com característica arrogante “de não fazerem questão [. . .]”, não estão à margem por não 

conseguirem financiar nacionalmente seus escritos. Se centenas de escritores estão lançando 

seus livros no mercado gaúcho e poucos são reconhecidos no cenário nacional para quem 

mais esses autores venderiam suas obras que não para o público interno do estado? Suspeitar 

que esses escritores desejam o anonimato ao atravessarem a divisa com Santa Catarina parece 

bastante injusto. 

 Atravessar fisicamente as fronteiras do estado, ter acesso a uma grande editora do 

centro do país, conquistar algum espaço de mídia espontânea em um grande veículo de 

comunicação, conseguir financiamento para novos livros e poder divulgá-los de modo a 

concorrer, minimamente, com os grandes best-sellers parece desanimar os escritores gaúchos, 

mas suspeitamos que isso está longe de autossuficiência. 

 

Se alguém em Porto Alegre precisasse, em 1890, de um fotógrafo, ou o encontraria 
aqui mesmo, ou desistiria da idéia, porque não tinha cabimento ir ao Rio para isso. 
(Contraste essa condição com, por exemplo, um sujeito de Juiz de Fora, que embora 
esteja em território mineiro fica mais próxima do Rio do que das grandes cidades de 
seu estado.) É um exemplo banal, mas serve para ilustrar o sentimento de que aqui 
mesmo deveriam acontecer as condições da civilização humana (FISCHER, 2004, p. 
13). 
 
 

 Levando em consideração o que foi escrito acima, percebemos, de forma ainda 

rudimentar – ainda que calcada em muitos anos de convivência com o mundo livro local – 

(pois nossa pesquisa envolveu apenas o uso de dois instrumentos de coletas de dados até o 

momento: observação e questionário em uma instituição federal de ensino técnico, 

tecnológico e de pós-graduação), que mesmo o público leitor do estado do Rio Grande do Sul 

parece consumir, apenas, autores do cenário nacional, ou seja, em se tratando de literatura sul-

rio-grandense, os autores citados nas coletas de dados são justamente os conhecidos 

nacionalmente, aqueles que, inclusive, figuram na Semana Literária da escola privada que 

referimos. 
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Se por um lado existe um certo mercado interno para os escritores gaúchos, por outro, 

parece óbvio que há um desequilíbrio nas obras que são, de fato, consumidas pelos leitores 

que residem no Rio Grande do Sul. Figuram, normalmente, em gôndolas de livrarias e mesmo 

na vitrine de algumas bibliotecas, os mesmos nomes de autores ligados à imprensa 

(especialmente cronistas), aqueles presentes na Semana Literária da escola citada e um ou 

outro acadêmico que conquistou algum espaço nos veículos de comunicação. Entretanto a 

Literatura Sul-rio-grandense vai muito além dessa dezena de escritores reconhecidos 

nacionalmente, há inúmeros escritores (com produções bastante relevantes) marginalizados, 

como também há, de fato, muitos pseudo-escritores iludidos por um desejo de celebrizar-se. 

Alguns pesquisadores, na ânsia de conhecer e divulgar a produção literária desses 

inúmeros escritores anônimos empenharam esforços. Um exemplo é a Antologia organizada 

por Dilan Camargo no ano de 2013: Antologia do Sul: Poetas contemporâneos do Rio Grande 

do Sul. Embora a obra citada seja de grande relevância para essa pesquisa ela possui o limite 

de só mapear poetas e de incluir entre eles alguns autores sem livros individuais de poesia, 

mas que a comissão coordenada por Camargo julgava relevantes. 

É claro que o grande volume de autores e livros publicados no estado torna difícil 

qualquer empreitada no sentido de promover tais escritores no cenário nacional, e ainda há o 

problema da qualidade literária: são muitas obras sem qualidade literária soterrando obras de 

bom nível, de forma que fica difícil estabelecer quem deveria ter a chance de reconhecimento 

nacional. Até o momento mapeamos por volta de quinhentos escritores, alguns com mais de 

trinta livros publicados. É um volume bastante considerável e sabemos que aumentará esse 

número até a conclusão do mapeamento que está previsto para o fim do mês de setembro de 

2017. 

Schwarz (2006) afirma: 

 

Há crise na produção literária do país? É quase forçoso, feita a pergunta nestes termos, 
entender literatura como um processo coletivo, em que estão envolvidos, além da 
tradição e algum dinheiro, uma porção de escritores, leitores e editores, e do qual está 
excluída, por razões sociais, uma multidão de outros homens. Entretanto, estes tópicos 
não dão conta da matéria: ao examiná-los, deixamos de lado a obra individual, e 
acontece que a literatura é feita de obras individuais (SCHWARZ, 2006, p. 157). 

 

Esse é outro ponto a ser considerado: escritores sentem necessidade de escrever e 

assim o fazem. Mas se temos uma crise na produção literária (mesmo que o alarde possa ser 

exagerado), e se ela for real, é possível que esteja relacionada ao pouco consumo, mas se o 
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autor insiste em continuar produzindo o que fazer com o excedente de produção? É certo que 

algumas editoras percebendo a impossibilidade de armazenamento de toda produção lançam 

alternativas de edições sob demanda, imprimindo aos poucos uma edição de dois mil 

exemplares, por exemplo, mas muitos autores ainda percebem essa “solução” com certa 

desconfiança.  

Segundo Dacanal (1995, p.9): “Nos últimos anos, com alguma frequência, têm 

aparecido em jornais e revistas ensaios e artigos que abordam o tema da decadência ou - 

talvez fosse melhor dizer - da perda de importância da literatura no Brasil atual.” Ressalvada a 

época em que Dacanal escreveu o parágrafo acima citado, ele é mais um teórico a refletir e a 

nos fazer refletir sobre a decadência da literatura. É claro que a tecnologia pode estar 

contribuindo para um outro tipo de manifestação literária, mas a tradição do livro impresso 

como veículo primordial de circulação de obras literárias ainda é o que de mais genuíno 

temos ao avaliar a literatura, além do mais, aparentemente, a maioria dos escritores 

tradicionais não está disposta a abdicar da publicação impressa. 

O leitor, neste contexto, também se reveste de importância uma vez que os escritores 

escrevem para serem lidos. Segundo Lajolo e Zilberman (1996, p. 14): “Ser leitor, papel que, 

enquanto pessoa física, exercemos, é função social, para a qual se canalizam ações 

individuais, esforços coletivos e necessidades econômicas.” 

Para serem lidos, os autores gaúchos precisam se tornar conhecidos do público leitor.  

 

[. . .] de um tempo histórico determinado, necessita-se diferençar, colocar e estabelecer 
a comunicação entre os dois lados da relação texto e leitor. Ou seja, entre o efeito, 
como o momento condicionado pelo texto, e a recepção, como o momento 
condicionado pelo destinatário, para a concretização do sentido como duplo horizonte 
- o interno ao literário, implicado pela obra, e o muldivivencial (lebensweltlich), 
trazido pelo leitor de uma determinada sociedade (JAUSS, 1979, p. 49-50). 

 

 E para se tornarem conhecidos do público leitor talvez sejam necessárias algumas 

adequações ou, no mínimo, alguma reflexão crítica, pois não podemos partir do princípio de 

que há, apenas, injustiça do centro do país com a literatura produzida no Rio Grande do Sul, 

pois é provável que existam outras questões envolvidas na dificuldade de transcendência do 

regional para o nacional. 

 

Analisada pelo estabelecimento, a literatura gaúcha sempre foi essencialmente 
localista e sofreu excessivamente do mal de revisar a própria história, o que limita, 
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pelo menos em termos de interesse direto e imediato, a abrangência geográfica do 
público leitor. No mais, a literatura gaúcha jamais se caracterizou por inovações 
formais e de linguagem. (De exemplos verdadeiramente grandiosos e já classicizados 
me ocorrem apenas a loucura genial e nonsense de Qorpo Santo, Simões Lopes Neto – 
que criou o mundo em sua literatura de tom marcadamente gauchesco – e Dyonélio 
Machado, com sua ficção dostoievskianamente universal). Juntando a isso o fato de a 
nossa literatura nunca ter se preocupado, por exemplo, com movimentos vanguardistas 
de qualquer natureza, além de jamais ter se posicionado à proa de qualquer inovação 
representativa (o que, pelo menos à primeira vista, lhe dá um caráter secundário) e 
teremos algumas razões – ainda que metafísicas – para a limitada abrangência 
geográfica da literatura gaúcha, no fundo a maior de suas características. Autor gaúcho 
parece escrever, sempre e apenas, para leitor gaúcho (BACKES, s.d., p. 7). 
 
 

 É verdade que boa parte da Literatura Sul-rio-grandense se caracteriza por uma 

identidade muito própria, não voltada, particularmente, à gauchesca, conforme o senso 

comum, mas aos cenários em ruas, avenidas, bares e parques de Porto Alegre, por exemplo. 

 Então seria esse um aspecto limitador da disseminação de obras de escritores gaúchos 

no resto do país? 

 Não nos parece. Afinal, quantos leitores brasileiros se dedicam a leituras de autores que 

contextualizam suas obras e descrevem cenários dos mais diversificados, totalmente 

verdadeiros ou totalmente fantasiosos? Se os autores gaúchos estivessem escrevendo para os 

leitores gaúchos, o que, em última análise, pode conter certa verdade, não poderíamos afirmar 

que o escritor parisiense escreve para o leitor parisiense? Mas, se a literatura for de boa 

qualidade isso não a tornaria, automaticamente, universal? 

 

4 Considerações finais 

 

 O trabalho aqui apresentado não propôs respostas, mas questões que pretendemos 

responder no decorrer da pesquisa “A produção literária sul-rio-grandense contemporânea: 

um estudo dos últimos quarenta anos (1976-2016)”, com auxílio do CNPq e em que são 

parceiros o IFRS e a UFRGS. 

 Pretendemos, em um futuro próximo, apresentar o mapeamento da produção literária 

sul-rio-grandense e elucidar aspectos próprios da circulação de obras no Rio Grande do Sul, 

bem como o interesse dos leitores sul-rio-grandenses pelas obras publicadas no estado. 

 Desfazer certos mitos sobre o desinteresse de autores sul-rio-grandenses no acesso a 

leitores de outras partes do país também parece importante para romper barreiras ilusórias de 

autossuficência. É praticamente impossível para a maioria dos escritores gaúchos 

1768



  
 
 
 
 

(provavelmente mais de quatro centenas deles) viver de literatura do ponto de vista financeiro, 

por exemplo, o que torna óbvio que escritores que têm uma vida profissional além da literária  

não conseguem ir e vir divulgando sua obra em um país do tamanho do nosso. 

 Livros existem para serem lidos e nada deve ser mais frustrante para um escritor do que 

ver sua obra acumulada em depósitos de editoras ou no ciberespaço das impressões sob 

demanda. Nossa intenção é trazer os nomes desses autores para o debate, sem emitir juízo de 

valor, mas considerando de forma séria e objetiva quais desses autores deveriam sim estar 

sendo lidos, não só pelos leitores gaúchos, mas pelos leitores do país inteiro. 
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