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TÍTULO: A constituição da identidade do sujeito pós-moderno e sua representação 

estética em “What we talk about when we talk about love” (1981) de Raymond 

Carver  

RESUMO 

O conto “What we talk about when we talk about love” (1981), do autor norte-

americano Raymond Carver, será analisado da perspectiva da representação 

estética da identidade do sujeito pós-moderno. A análise utilizará referenciais 

teóricos da crítica cultural marxista, conforme praticadas por Stuart Hall e Fredric 

Jameson, bem como de outros teóricos da pós-modernidade. Faremos uma análise 

formal da obra de tal modo a mapear a fragmentação identitária do sujeito enquanto 

contéudo sócio-histórico sedimentado. Acreditamos que a forma literária concretiza, 

da perpectiva da construção estética, características específicas do momento sócio-

histórico-cultural na qual a obra foi concebida, mapeando e, possivelmente, 

revelando seus conflitos e inquietações. Desse modo, o conto escolhido - no qual 

figuram características estético-literárias que dialogam com a constituição da 

identidade do sujeito pós-moderno – apresenta ao leitor uma radiografia precisa da 

instabilidade e precariedade do cenário contemporâneo. 

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

INTRODUÇÃO 

Grande parte da prosa contemporânea apresenta traços de indeterminações, 

fragmentações e processos de reificação do sujeito, tanto estilísticos quanto 

temáticos, em vários níveis e sentidos. Esses processos nunca foram de todo 

estranhos à arte do conto, mas têm-se acirrado em desenvolvimentos mais recentes, 

em especial nas diretrizes “minimalistas” e em certas vertentes pós-modernas do 

gênero como, por exemplo, nas obras de Raymond Carver. 

OBJETIVO 

Mapear características da pós-modernidade, enquanto manifestações artísticas de 

fissuras estruturais do sistema, no conto de Raymond Carver. Mais precisamente, 

pretendemos identificar o contexto sócio-histórico-cultural subjacente à narrativa 

literária sob o viés de pensadores da pós-modernidade vinculados ao materialismo 

dialético. 

METODOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica balizará nossa metodologia de trabalho. Faremos a análise 

literária do conto buscando fundamentá-la, de uma perspectiva dialética, a partir dos 
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conceitos e proposições dos pensadores da pós-modernidade adeptos da crítica 

cultural marxista. 

DESENVOLVIMENTO 

O conto relata uma conversa de dois casais amigos em torno da questão em torno 

da definição do que é o amor. A narrativa, em primeira pessoa, apresenta-nos dois 

casais: Nick, narrador e esposo de Laura, e seu amigo - o cardiologista Mel 

McGuinnis - e sua segunda esposa Teresa. O narrador personagem está envolvido 

na busca inalcançável da definição de amor, a partir da perspectiva de cada 

personagem que participa da cena. O próprio título já sinaliza possíveis reflexões 

acerca do significado do amor quando, logo no início, o narrador enuncia a questão 

central da narrativa: “The gin and the tonic water kept going around, and we 

somehow got on the subject of love.” (Carver,1981,p.01). O enredo descortina as 

incertezas que permeiam as identidades dos sujeitos e das próprias concepções de 

amor. As personagens, entre uma dose e outra, buscam um consenso por meio da 

revelação de suas experiências de vida. Ao longo da narrativa, fragmentação, 

fragilidade e coisificação afloram na tessitura do conto, gerando um sentimento de 

imobilidade, conforme evidencia o excerto final: “Now what? I could hear my heart 

beating. I could hear everyone’s heart. I could hear the human noise we sat there 

making, not one of us moving, not even when the room went dark”.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Nosso trabalho orientou-se no sentido de analisar como a rarefação de dados 

narrativos vinculados a tempo, espaço, personagem e, até mesmo à própria 

linguagem, colabora - por meio de desarranjos ou da obliteração desses referenciais 

- para projetar universos ficcionais instáveis, povoados por personagens 

coisificadas, sem identidade ou destino. 
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