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RESUMO 

O trabalho em questão tem como objetivo, por meio dos referenciais da crítica 

cultural marxista de Stuart Hall e Fredric Jameson, dentre outros teóricos da pós-

modernidade, analisar como a forma estética – enquanto conteúdo sócio-histórico 

sedimentado - figurativiza as características fragmentárias da identidade do sujeito 

pós-moderno. Para tal, escolhemos o conto “Grammar Questions” de Lydia Davis, 

publicado em The Collected Stories of Lydia Davis (2009). Acreditamos que a forma 

literária busca mapear o momento sócio-histórico-cultural em que a obra se insere, 

encenando suas contradições e tensões sócio-culturais. Assim, escolhemos uma 

autora contemporânea a fim de identificar algumas das idiossincrasias pós-

modernas de tal modo que possamos analisar a relação dialética entre conteúdo 

sócio-histórico e a forma literária empregada. 

Palavras-chave: Jameson. Pós-modernidade. Crítica Cultural Marxista. Davis. 

INTRODUÇÃO 

Ao falar sobre as obras do dramaturgo e romancista checo Ivan Klima, o sociólogo 

polonês Zygmunt Baumann aponta para a questão clássica da ontologia: os limites 

do ser e do não-ser. O comentário de Baumann sobre a morte pende para o caráter 

discreto entre ser e não-ser, isto é, a ausência de um continuum que garantiria a 

passagem suave de um para o outro. O homem heraclitiano, que por meio das 

águas do rio em que se banhou, abandona seu ser antigo para um novo, sofre uma 

transformação ontológica: sua identidade foi modificada. Tal homem constitui a 

metáfora do sujeito pós-moderno: sua identidade é tão impermanente que a própria 

palavra identidade torna-se incapaz de apreender tamanha inconstância. Deparamo-

nos, então, com a inquietação de Wittgenstein (1968, p.59) em seu Tractatus: “Os 

limites da minha linguagem são os limites do meu mundo”. Não há mais isomorfia 

entre o conceito identidade e algo no mundo tangível. Em suma, pode-se perceber - 

por meio da linguagem - a dificuldade que existe ao se falar sobre aquilo é 

ontologicamente transitório. 

A visão clássica sobre identidade pressupõe diferenciação de si mesmo em relação 

a outros. No entanto, como me diferenciar tão claramente dos outros se eu mesmo e 

os outros modificamo-nos ad infinitum? Como dizer que sou o mesmo de sempre? A 

identidade é um devir, ou como o sociólogo jamaicano Stuart Hall (2004) preferiria 

dizer, trata-se de identificação ou processo identitário. Na pós-modernidade, diz-se 

que o sujeito é fragmentado justamente por sua característica de mutabilidade 
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constante e da perda de uma suposta totalidade: ele não é, mas sempre está sendo; 

é exemplar da dialética unidade-multiplicidade. 

Outra característica do sujeito pós-moderno, dessa vez apontada por Jameson 

(1991, p.5) é o que ele chama de disjunção esquizofrênica: o sujeito passa a se 

alienar com relação a sua historicidade, não tendo consciência de seu passado, 

passando a usar “novos tipos de relações sintáticas e sintagmáticas”. Assim, a 

linguagem evidencia a dificuldade pós-moderna de entendimento ontogênico, isto é, 

do caminho particular trilhado pelo sujeito como membro da espécie humana. 

OBJETIVO 

Identificar características da pós-modernidade no conto “Grammar Questions” da 

escritora contemporânea Lydia Davis. Em outras palavras, temos como intuito 

destacar a maneira como a forma literária figurativiza o contexto sócio-histórico-

cultural em que se encontra, (re)velando suas contradições intrínsecas. 

METODOLOGIA 

Nossa metodologia é a pesquisa bibliográfica, tanto no que se refere à aplicação dos 

referenciais teóricos quanto à escolha do conto “Grammar Questions” de Lydia 

Davis. 

DESENVOLVIMENTO 

O conto trata de um homem à beira da morte que jaz em uma cama em Vernon Hall. 

A história é narrada em primeira pessoa, sendo o narrador filho/a de tal homem. As 

duas personagens não têm nome. O enredo se desenvolve com o narrador 

discorrendo sobre a condição moribunda de seu pai. Podemos identificar várias 

tensões dialéticas, oriundas do dilema ontológico do ser e do não-ser: “If someone 

asks me, ‘Where does he live?’ can I say, ‘He lives in Vernon Hall’? Or should I say, 

‘He is dying in Vernon Hall’”? (DAVIS, 2009, p.519). 

O pai, inconsciente, é um sujeito-coisa vivo-morto. Como entendê-lo? Acreditamos 

que a ausência de nomes reflita a ruptura com o pensamento sobre a existência de 

essências, isto é, de atributos necessários e suficientes que nos distinguiriam uns 

dos outros. A partir do momento que o conceito de identidade se torna fragmentado 

(identificação), a não nomeação de personagens só ratifica a impossibilidade de 

dizermos quem somos. Em outras palavras, a nomeação conferiria à personagem a 

falsa impressão de que todas as suas características são perenes. O obstáculo da 

linguagem em delimitar aquilo que “escorre pelas mãos” é evidenciado nos 

seguintes trechos, por meio da tensão sujeito-coisa: 



  3 

 

But then I won’t know if the words he and him are correct, in the 

present tense. Is he, once he is dead, still “he,” and if so, for 

how long is he still “he”? 

[...] 

I will continue to say “my father” in relation to him, after he dies, 

but will I say it only in the past tense, or also in the present 

tense? (DAVIS, 2009, p.520) 

Acreditamos que nos trechos destacados anteriormente há a ocorrência tanto da 

dificuldade da linguagem em descrever a condição humana por meio dos pronomes 

pessoais he e it quanto da esquizofrenia jamesoniana em relação ao presente. O/A 

filho/a tem dúvidas se seu pai continua sendo ontologicamente pai em um tempo 

diferente do presente. O/A filho/a encontra-se preso/a ao presente. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Características da pós-modernidade tais como a fragmentação identitária e a 

disjunção esquizofrênica foram destacadas no conto escolhido. Também 

percebemos os limites da linguagem em denotar o dilema da morte. Como Baumann 

(2004) coloca, a morte ocorre ab nihilo (a partir do nada), e por ser assim, só 

podemos ter a experiência ipso facto (em si) ao morrer. Até que ela não chegue, só 

podemos tentar compreendê-la por uma linguagem que tenta descrever sua 

ocorrência para terceiros. 
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