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1. RESUMO 

O presente projeto de Iniciação Científica busca investigar os modos pelos quais no 

romance Deuses americanos de Neil Gaiman (1960 -   ), lançado em 2001, são 

figurados os processos de virtualização da realidade e de fragmentação sócio-

histórica (bem como suas possíveis causas) reinantes na sociedade contemporânea 

norte-americana e facilmente reconhecíveis em outras sociedades do mundo 

globalizado, inclusive na brasileira.  

2. INTRODUÇÃO 

Como Neil Gaiman, autor de Deuses Americanos, conhece a sociedade americana 

da perspectiva de alguém que nela reside, espera-se então que, ao escrever seu 

romance, o autor tenha conseguido mapear a sociedade norte-americana 

contemporânea de um ponto de vista de um estrangeiro residente, encerrando em 

sua obra considerações elucidativas sobre o modo de vida dessa sociedade. O autor 

contemporâneo usa o realismo mágico como forma literária escolhida para narrar a 

sua obra, forma literária essa que provavelmente não foi escolhida ao acaso já que o 

autor é prolífico em formas, pois constam em seu repertório contos, romances, 

quadrinhos e roteiros cinematográficos. O projeto em questão busca, portanto, um 

maior entendimento de suas obras e escolhas no que é pertinente ao arcabouço 

literário de sua produção. 

3. OBJETIVOS 

Compreender as possíveis razões que levaram o autor pós-moderno britânico a usar 

o realismo mágico como forma de representação estética e literária do modo de vida 

contemporâneo da ex-colônia britânica e investigar em que medida a escolha dessa 

vertente romanesca influencia na apresentação do conteúdo representativo da 

sociedade norte-americana, conforme figurativizada no romance em questão. 

Analisar as representações dos ideais e dos valores americanos pós-modernos do 

ponto de vista de um autor britânico, residente nos Estados Unidos, nessa obra que 

narra uma viagem pelas terras do Tio Sam, povoadas de deuses antigos e 

modernos em pleno confronto. Mapear como os recursos literários usados por 

Gaiman sugerem, com maior ou menor intensidade, uma possível discussão acerca 

da identidade norte-americana, conforme figurada no enredo da narrativa. 



4. METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica e análise literária da obra, desenvolvida a partir da tradição 

delineada por teóricos da escola Frankfurtiana e da crítica cultural marxista (Fredric 

Jameson, dentre outros).    

5. DESENVOLVIMENTO 

Leitura e seleção de trechos do romance escolhido, analisados à luz da bibliografia 

crítica sobre a forma e o sentido do texto literário. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Qualquer romance é o resultado da escolha de uma forma literária que, de acordo 

com Vasconcelos (2002), possui um “compromisso [...] com a verdade, os 

acontecimentos comuns e naturais, com a probabilidade”. No caso da obra de 

Gaiman que está sendo analisada, surge então um questionamento acerca do 

motivo subjacente à escolha do realismo maravilhoso para representar o modo de 

vida norte-americano contemporâneo. A própria Vasconcelos, entretanto, concluirá 

em sua obra que “A impressão da verdade nasce [...] muito mais da articulação 

coerente dos materiais no interior dos textos do que de seu caráter documentário ou 

das suas referências ao mundo exterior”, justificando-se assim, de certa forma, o uso 

do realismo mágico para representar a civilização norte-americana contemporânea. 

Jameson (2007), por sua vez, argumenta que “[...] o pós-modernismo salva a 

situação. Com seu fundamental desafio à estética modernista, às formas narrativas 

e aos procedimentos linguísticos caracteristicamente modernistas, ele volta a abrir 

um campo em que o romance histórico pode renascer, mas mediante uma 

reestruturação inteiramente nova e com uma abordagem nova e original do 

problema da referência histórica, que sempre tem de apoquentar as discussões 

sobre essa forma romanesca”. Seria o realismo mágico uma tentativa de reinvenção 

do romance histórico? 

Uma das características formais encontradas no romance de Neil Gaiman é a 

abertura de seus capítulos com citações de outros textos culturais - muitos dos quais 

de natureza mítica e folclórica - fazendo com que essas citações se tornem uma 

chave para a análise do capítulo, quer por meio de confirmação ou refutação do que 

está inicialmente prenunciado. 



Em seu romance, Neil Gaiman estabelece também uma conexão entre suas 

personagens e a história dos imigrantes que foram para os Estados Unidos, 

inserindo em sua obra narrativas de povos viajantes, relacionando - de certa forma - 

esses relatos mais sociais e coletivos com a trajetória individual das suas 

personagens principais. Poderia esse procedimento ser considerado uma tentativa 

de retomada de características do herói épico em tempos pós-modernos?  
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