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O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa intitulado Configurações da 

personagem e a condição do sujeito da modernidade no romance Cordilheira, de Daniel Galera, 

desenvolvido no Grupo de Estudos de Literaturas de Língua Portuguesa – GELLP e integrante do 

programa PIBIC/FAPEAL/UNEAL. O projeto tem como objetivo geral estudar a personagem e a 

condição do sujeito da modernidade no romance Cordilheira, de Daniel Galera (2008). A obra foi o 

primeiro lançamento da coleção Amores expressos, em que autores brasileiros escrevem ficções 

ambientadas em diversas cidades ao redor do mundo. O romance conta a história de Anita, uma 

escritora brasileira que realiza uma viagem para o lançamento de seu livro em Buenos Aires e muda 

sua vida ao conhecer um fã em terras argentinas. Para a pesquisa, consideramos como ponto de 

partida o pensamento de Moisés (2012), de que o romance representa, mais que o conto, a novela e a 

poesia, uma visão global do mundo. Além dos autores já mencionados, a fundamentação teórica é 

composta por Bauman (2001), Candido (2005), Brait (1985), Coutinho (1999), Dalcastagnè (2011), 

além de outros. A metodologia se enquadra em uma linha qualitativa, com foco na leitura da teoria 

literária e estudo de Cordilheira. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, o foco do trabalho 

está voltado para a apresentação do projeto de pesquisa e exposição de uma revisão da literatura que 

diz respeito ao romance contemporâneo, a personagem e a condição do sujeito da modernidade no 

romance de Daniel Galera. Acreditamos que estudar a personagem e o sujeito da modernidade em um 

romance contemporâneo corrobora com a tese de Melo (2010), ao explicitar que o romance tem o 

poder de questionar valores, identidades, visões de mundo e modos de vida, representando um 

labirinto de imagens e formas.  
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Introdução 

 

Este trabalho faz parte do programa PIBIC/FAPEAL/UNEAL, por meio do projeto 

intitulado “Configurações da personagem e a condição do sujeito da modernidade no romance 

Cordilheira, de Daniel Galera”. É o primeiro projeto do Grupo de Estudos de Literaturas de 

Língua Portuguesa – GELLP e tem como foco o romance Cordilheira (2008), do escritor 

brasileiro Daniel Galera.  Por se tratar de uma pesquisa em andamento, o foco do trabalho está 

voltado para a apresentação do projeto e exposição  de uma revisão da literatura que diz 

respeito ao romance contemporâneo, a personagem e a condição do sujeito da modernidade 

no romance de Daniel Galera. 

O romance está sempre aberto a novas possibilidades de reinvenção por não seguir os 

moldes já estabelecidos por outros gêneros, como o conto, a poesia e a crônica. Na verdade, o 

romance conseguiu sobreviver ao tempo, florescendo de acordo com o período literário (sem 

esquecer o período histórico), rememorando o velho ditado do peixe que escapa das mãos do 

pescador: ninguém consegue segurá-lo. Assim, corroborando a tese de Melo (2010), 

investigar as especificidades de um romance é um desafio pela pesquisa não acompanhar sua 

capacidade de reinvenção.  

Daniel Galera é um escritor nascido em São Paulo que ganhou destaque, 

principalmente, por seu trabalho como romancista. Foi um dos grandes responsáveis pelo uso 

da internet para a divulgação da literatura, ainda na virada do milênio. Publicou textos em 

sites e revistas, até lançar seu primeiro livro, o volume de contos Dentes guardados (2001), 

pelo extinto selo editorial Livros do Mal, criado com sua colaboração. Pela mesma editora, 

lançou também a primeira edição de Até o dia em que o cão morreu (2003), seu primeiro 

romance.  

Por trás de diversos prêmios literários recebidos e de uma carreira como tradutor de 

literatura de língua inglesa, existe um romancista que constrói personagens de maneira 

complexa, não sendo possível resumir suas obras em poucas palavras sem deixar de lado 

detalhes importantes dos romances de um escritor com a habilidade nata de contar histórias. 

Mesmo assim, tentamos fazê-lo com a intenção de apresentar um pouco mais acerca do 

universo das personagens do autor que despertou nosso interesse enquanto pesquisadores.  



Seu primeiro romance, adaptado para o cinema como Cão sem dono (2007), conta a 

história de um homem que estacionou na vida até que um cachorro e uma modelo 

interrompem seus planos de continuar parado. O grande impasse do romance gira em torno 

das decisões da personagem em meio ao perigo dos afetos e a escolha de uma vida sem riscos 

emocionais. O romance é descrito como um retrato de uma geração que amadureceu 

tardiamente com a ideia de que suas vidas continuariam da mesma forma para sempre. O 

cachorro e Marcela, a modelo, são os elementos que forçam a personagem a mudar (ou ao 

menos refletir sobre) sua realidade.  

Em Mãos de cavalo (2006), Galera constrói uma narrativa em três fases da vida de 

Hermano. O tema ainda rodeia a relação da personagem com um mundo de afetos (ou a falta 

de afetos). No entanto, o grande ganho de Mãos gira em torno da perda e da culpa na 

construção da identidade do protagonista. A personagem aqui busca descobrir quem 

realmente é em meio a um passado que dialoga com um presente cercado de armadilhas, onde 

Hermano tenta descobrir sua identidade ao mesmo tempo em que procura escapar de um 

futuro tedioso.  

Cordilheira (2008), foco deste trabalho, apresenta o primeiro romance de Galera 

narrado por uma figura feminina. Anita é uma escritora que desacredita em sua curta carreira 

como romancista, mas aceita o convite para o lançamento da edição argentina de “Descrições 

da chuva” em Buenos Aires, onde decide ficar por algumas semanas. Uma série de 

acontecimentos dramáticos antecedem a viagem, transformando também sua estada em terras 

argentinas em uma viagem de fuga na busca por o que Anita mais almeja: ser mãe. No 

entanto, o percurso é modificado ao conhecer o fã Holden e um grupo esquisito de escritores 

que vivem suas próprias ficções. É neste jogo entre realidade e ilusão que Galera desenvolve 

as personagens de seu terceiro romance.   

A personagem de Barba ensopada de sangue (2012), além de sofrer de uma condição 

neurológica que o impede de reconhecer e memorizar o rosto das pessoas, incluindo a própria 

face, muda para uma cidade no litoral de Santa Catarina em busca de recolhimento e solidão 

por conta da morte do pai, ao mesmo tempo em que procura solucionar o mistério sobre a 

morte do avô. O romance explora a personagem revirando o passado e construindo o futuro. 

Na busca por conhecer mais sobre a vida do avô, a personagem também acaba descobrindo 

mais sobre si mesma durante o percurso. Barba é um romance que explora uma narrativa sem 

marcações de diálogos (aspas ou travessões) e segue um ritmo que impede o leitor de largá-lo 

antes da última página.  



Seu último romance, Meia-noite e vinte (2016), conta a história de três amigos que se 

reúnem após a morte do quarto integrante do grupo. Galera fala de Aurora, uma cientista e 

pesquisadora com problemas acadêmicos; Antero, um publicitário com alma de artista; e 

Emiliano, um jornalista com a difícil tarefa de escrever sobre a morte do escritor Andrei 

Dukelsky, o quarto integrante do grupo, assassinado em condições ainda desconhecidas. O 

romance, nas vozes dos três amigos, fala de suas relações com o surgimento da internet e a 

virada do milênio. Duke, o escritor assassinado, era o elemento que os unia. As personagens 

de Meia-noite, pouco a pouco, contam suas relações a partir da amizade com o escritor, além 

de sentimentos, individualidades e objetivos alcançados e/ou frustrados.  

De modo geral, as personagens de Daniel Galera exploram temas da 

contemporaneidade que refletem retratos intrínsecos da vida do ser humano, tais como: os 

laços ou desenlaces familiares, a dinâmica dos afetos em um contexto que preza pela 

utilidade, fragilidade e fragmentação das relações, a frustração ante um contexto apático e 

distópico recheado de frustrações e negatividades. Numa perspectiva meta-literária, podemos 

afirmar que Cordilheira questiona os limites entre ficção e realidade ao expor, criticamente, 

um grupo de escritores que busca viver as aventuras de seus próprios romances. Esta 

complexa relação estabelecida no romance entre ficção e realidade, também, pode ser 

interpretada como uma leitura crítica da nossa contemporaneidade e de uma geração que não 

encontra mais espaço no mundo real e não se limita a projetar este mundo no não-lugar da 

ficção, mas sobretudo a tentar vivê-los. Uma complexa relação entre idealização e ação.  

 

1. O romance: evolução, modernidade e personagem 

 

O romance nasce a partir dos questionamentos do homem acerca de si, do mundo e da 

arte (MELO, 2010). É um gênero móbil, pois não se enquadra em características já definidas, 

tornando qualquer análise um desafio, pois o próprio romance tem a capacidade reinventar 

sua existência. As reflexões que o romance provoca nos permitem reconhecer que o gênero 

também realiza uma busca por sua própria identidade por meio da linguagem – não 

esqueçamos que o romance acompanhou a evolução da língua, trazendo variações sociais, 

linguísticas e históricas que reformularam sua identidade ao longo dos anos (MELO, 2010). 



Assim, o sujeito da modernidade, através de seus problemas e dúvidas em conflito 

entre si e o mundo que o cerca, enxerga no romance uma maneira de questionar sua realidade, 

na esperança de encontrar alguma resposta. Melo (2010) ainda salienta que refletir sobre o 

romance significa reconhecer os modos como a vida é representada através da narrativa e as 

relações entre ficção e realidade. 

O romance acabou adotando uma nova perspectiva: os leitores são condicionados a 

participar da obra por meio de questionamentos, que são um poder de resistência contra a 

alienação do homem frente à sociedade. Em outras palavras, o estranhamento causado por 

uma obra literária “repercute na transformação da visão do leitor sobre si e o mundo no qual 

está inserido” (MELO, 2010, p. 13). O romance como arma de combate e de ação social é 

uma das ideias defendidas por Moisés (2012): 

Por ser o romance a recriação da realidade é que os ficcionistas se têm 

mostrado sensíveis ao tema da sociedade em decadência: quando tudo parece 

desmoronar é que mais se faz necessária a tarefa do romancista. Coletando-

lhe os escombros numa unidade imaginária ou dando forma à procura de 

solução para a crise, o romance cumpre a sua missão de restaurar o 

conhecimento e a fé. Em tempos amenos, aliena-se, tornando-se passatempo, 

ou atribui-se o papel de subversor da ordem, transformando-se em arma de 

combate e de ação social. (MOISÉS, 2012, p. 389) 

 

O romance, como já discutido por Melo (2010), não reflete apenas sobre sua própria 

identidade, mas também questiona quem nós, como leitores, somos, representando o processo 

da vida humana (nascer, crescer, morrer). Por meio do romance, temos a oportunidade de 

refletir acerca do que podemos e queremos ser, já que acima de toda a liberdade de temas e 

formas está a atitude humana, elemento que pode transformar a visão do leitor sobre si e sobre 

o mundo que o cerca. 

O romance como palco de novas experiências também representa uma visão 

importante para a modernidade (MELO, 2010). De modo que “o romance contemporâneo é, 

com esse desmascaramento, uma espécie de labirinto de imagens e formas” (MELO, 2010, p. 

50). Para se reconhecer dentro ou fora do romance, é necessário percorrer esse labirinto em 

busca de imagens e formas que representam, à sua maneira, não só a visão do escritor sobre 

fatos e situações, mas um retrato das relações na contemporaneidade. Dessa forma, o romance 

resta, na contemporaneidade, como a projeção distorcida de realidades que 

compõem a vida humana, uma espécie de espelho que nos leva a outros e 

mais outros, numa sucessão infinita – e sempre incompleta – de imagens que 



procuram explorar as ilusões provocadas pela modernidade. (MELO, 2010, 

p. 45-46) 

 

A personagem é um dos elementos que compõem o universo da ficção, ao lado do 

narrador, do espaço, do enredo e do tempo. Assim, é a personagem quem vive o enredo, as 

ideias e os conflitos de um romance, além de ser o elemento que torna o enredo de um 

romance algo vivo aos olhos do leitor (CANDIDO, 2005).  

Candido (2005) explica que a relação entre o ser vivo e o ser fictício acontece graças a 

personagem. Embora o universo literário seja diferente do espaço dos seres humanos, é 

necessário reconhecer que possuem suas semelhanças (BRAIT, 1985). Nesse sentido, a leitura 

de uma obra literária também depende da aceitação da personagem aos olhos do leitor 

(CANDIDO, 2005). Em outras palavras, de nada adianta ter um enredo inimaginável se a 

personagem não consegue causar sentimentos como emoção e comoção nas cenas narradas. 

Dessa forma, “o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser 

vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem” (CANDIDO, 2005, p. 55). A 

personagem é reconhecida, dessa forma, como o elemento que torna o enredo e as ideias de 

um romance algo vivo (CANDIDO, 2005).  

 

2. A condição do sujeito da modernidade em Cordilheira, de Daniel Galera 

 

Para entender como se caracteriza o sujeito da modernidade líquida, é essencial 

assimilar alguns princípios norteadores que permeiam tal conceito. A ideia de modernidade 

líquida, segundo Bauman (2001), está associada às relações metafóricas dos conceitos de 

fluidez e liquidez. Ambos remetem à memória, à ideia de constante movimento, mudanças e 

instabilidade. Nessa perspectiva, a fluidez é reconhecida como uma das principais metáforas 

para representar a era moderna (BAUMAN, 2001). Sendo assim, não podemos mais tolerar o 

que dura, pois mudanças repentinas e estímulos constantemente renovados fazem parte do 

estilo de vida do homem moderno. 

Nesse sentido, ao considerar-se o fluxo de mudanças e instabilidade que permeiam o 

sujeito da modernidade líquida, Bauman (2001) deixa alguns questionamentos a respeito da 

modernidade desde os seus primórdios e que possui fundamental importância na compreensão 



do “derretimento dos sólidos” ao longo da história e como se flexibilizou alguns padrões no 

mundo de hoje:  

Mas a modernidade não foi um processo de “liquefação” desde o seu 

começo? Não foi o “derretimento dos sólidos” seu maior passa tempo e 

principal ocupação? Em outras palavras, a modernidade não foi “fluída” 

desde sua concepção? (BAUMAN, 2001, p. 6, aspas do autor)  

 

Pensar na era moderna é pensar em transição de fases, em quebra de padrões há 

muito tempo estabelecidos, sendo este último pensamento representado por Bauman (2001) 

como o “derretimento dos sólidos”. Por esta razão, Bauman (2001) diz que esse é um traço 

permanente da era moderna. Assim, cada em momento da modernidade, houve os seus sólidos 

e sempre haverá em roupagens diferentes. Por esta razão, tal “derretimento” torna-se um traço 

permanente na modernidade líquida sob o prisma desse aspecto fluido da modernidade 

presente (BAUMAN, 2001). 

Partindo desses pressupostos, o sociólogo e filósofo traça uma linha tênue no que diz 

respeito ao que se conseguiu alcançar nesse processo de liquefação da modernidade ao longo 

da história. Segundo Bauman (2001), há uma certa flexibilidade dos padrões sociais na 

modernidade de hoje bem como uma certa “fragilidade” naquilo do que se pensou alcançar 

como plena liberdade e lança-nos alguns questionamentos: a) o que seria ser livre?; b) será 

que o sujeito que compõe a sociedade de hoje é totalmente livre?; e c) como é vista a vida 

social hoje em dia? Esses são alguns pontos essenciais para a análise dos personagens no 

romance de Daniel Galera (2008). 

Anita, protagonista do romance, é quem conduz toda a narrativa. Uma jovem 

escritora que viaja até Buenos Aires para o lançamento de seu livro e lá conhece um fã 

misterioso e seu grupo de amigos. Antes de sua viagem à Argentina, a personagem-escritora 

vive alguns momentos de conflito com amigos e o namorado. O tempo todo a personagem 

demonstra certo desinteresse e apatia em relação à própria obra. Anita configura-se como uma 

personagem que não encontra eco para seus anseios, no ciclo de amizades e afetos. Seus 

verdadeiros desejos contrastam com a visão das demais personagens que compõem seu ciclo 

de vida. A compreensão de mundo e de si da personagem entra em conflito com a expectativa 

e leitura que seus amigos e, consequentemente, a sociedade fazem dela:  

Tudo isso me assustava e eu pretendia usar todo o tempo do vôo para 

reavivar temporariamente em mim a condição de escritora, algo que já havia 

decidido que não era. O problema é que ninguém acreditava. Pensava que 



uma menina que ganha um par de prêmios literários mais ou menos 

importantes aos vinte e cinco anos jamais poderia deixar de escrever. 

(GALERA, 2008, p. 11) 

 

Anita mantinha dentro de si mesma um desejo intenso de ser mãe, tinha sido criada 

apenas pelo pai, a mãe morrera na ocasião de seu nascimento, e não experimentou a presença 

materna em seu desenvolvimento. A protagonista-escritora não queria uma carreira bem 

sucedida, ser uma escritora conhecida fora de seu país e ver seu livro bem vendido nas 

prateleiras das livrarias argentinas, queria apenas ser mãe. Esse desejo está presente em toda a 

narrativa e é a mola propulsora do romance. Assustada com a fama que obtivera no país 

vizinho, decidiu explorar esta possibilidade, como que alimentada pela possibilidade de 

ajustar ou encontrar novo rumo a sua vida até então marcadas por frustrações e perdas. 

 Com a morte do pai, Danilo, o namorado, passa a ser o seu porto seguro. Jovem de 

quase trinta anos de idade, mas que já estava com a vida profissional bem encaminhada, o que 

lhe rendia uma certa estabilidade financeira mais do que necessária, Danilo não pensava em 

ter filhos, preferia investir em seus projetos e na vida profissional dele e de Anita. Deste 

modo, Danilo configura-se como o sujeito da modernidade líquida que segundo Bauman 

(2001) tem um senso de criatividade em nome de uma produtividade e competitividade 

contínua: 

O que a  faz tão moderna como era a mais ou menos há um século é o que 

distingue a modernidade de todas as outras formas históricas do convívio 

humano: A compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável e sempre 

incompleta modernização; a opressiva e inerradicável, insaciável sede de 

destruição criativa(ou criatividade destrutiva, se for o caso: “de limpar o 

lugar” em nome de “um novo e aperfeiçoado” projeto; de “cortar”, 

”defasar”, ”reunir” ou “reduzir”, tudo isso em nome da maior capacidade  de 

fazer o mesmo no futuro – em nome da produtividade ou competitividade). 

(BAUMAN, 2001, p, 23, aspas do autor) 

 

Pensando assim, o namorado tenta convencer Anita que o melhor seria terminar um 

novo livro, tocar um projeto, escrever para revistas, para jornais, ou seja, sempre criar uma 

nova obra em nome da criatividade e produtividade, algo que lhe renderia muito dinheiro e 

notoriedade social. A ideia de filho, nesse estágio de suas vidas, só atrapalharia esta 

configuração de vida moderna, estava fora de acordo. O melhor mesmo, na perspectiva do 

personagem, seria produzir algo que pudesse lhe dar estabilidade lá na frente, pois ele também 

prezava pela independência e autonomia intelectual e financeira de Anita. 



A depressão, ansiedade, transtorno do pânico, tentativa de suicídio e mesmo suicídio 

são elementos presentes no romance Cordilheira. Julie tenta o suicídio ao tomar quinze 

comprimidos de  colonotril para ansiedade, Alexandra se mata ao pular da sacada do seu flat 

do nono andar, ambas fazem parte do ciclo de amizades da protagonista. Anita tem problemas 

de ansiedade e ataques de pânico. Essas doenças fazem parte do contexto histórico-social do 

sujeito que compõe a modernidade líquida.  

Segundo Bauman (2001), os riscos e contradições continuam a ser socialmente 

produzidos; são apenas o dever e a necessidade de enfrentá-los que estão sendo 

individualizados. Por mais que o sujeito esteja inserido num contexto social, ele deve 

enfrentar seus problemas sozinhos, pois essa individualização é um traço da era moderna:  

Mas o que aprendemos antes de mais nada da companhia dos outros é que o 

único auxílio que ele pode prestar é como sobreviver em nossa solidão 

irremível e que a vida de todo mundo é cheia de riscos que devem ser 

enfrentados solitariamente. (BAUMAN, 2001, p. 28) 

  

A percepção que Anita tinha das amigas Alexandra e Julie era que estavam bem, 

eram bem sucedidas e, jamais imaginava os dramas pessoais vivenciados por cada uma. Com 

isto evidencia-se o grande fosso e ficção que passa a ser o mundo social, cheio de 

performance e vazio de verdades. O que é levado em conta é a realidade ficcionalizada, 

apresentada em redes sociais e aplicativos de celulares. Os bastidores deste espetáculo são 

ocupados pela solidão, frustação, consciência de fracasso e medo de não corresponder às 

expectativas do “público”. Os desejos da personagem Anita, são barrados pela expectativa 

daqueles que constituem seu ciclo social:  

O que as pessoas ao meu redor esperavam de mim não tinha nada a ver com 

o que eu queria, e o que eu queria era visto por elas como capricho ou 

alucinação passageira. (GALERA, 2008, p. 16) 

 

Bauman (2001) faz uma reflexão que problematiza bem o momento vivenciado por 

Anita. Nos pergunta o sociólogo e filósofo, até onde o sujeito da modernidade líquida sente-se 

livre para fazer o que quiser, ser o que quiser sem preocupar-se com o que a sociedade dita? 

Mesmo com desejo de fuga, desejo que, de certa forma, concretiza-se com sua ida à 

Argentina, a personagem não se sente  livre para externar, gritar e defender frente a todos seu 

desejo de ser mãe. Leva adiante seu projeto, mas como algo individual, pessoal e mesmo 

secreto. 



Confirma-se, assim, a tese de Bauman (2001), ao afirmar que o sujeito da 

modernidade de hoje embora esteja cada vez mais individualizado ainda não experimenta uma 

liberdade genuína, pois não há outro caminho para buscar a libertação senão “submeter-se à 

sociedade” e seguir suas normas. A liberdade não pode ser ganha contra a sociedade. Ou seja, 

aquilo que de certa forma faz parte do meio social como sendo o mais apropriado a fazer 

ainda afetará o sujeito que dela faz parte. Isto é percebido claramente na luta interna da 

personagem-escritora ao deixar claro que já não era uma escritora, que já não apreciava mais 

o seu livro e que tinha um desejo intenso de ser mãe. No entanto, para as pessoas do seu ciclo 

social a mulher deveria ser independente e  buscar primeiramente alcançar os seus objetivos 

profissionais.  

Na perspectiva moderna de produção e criatividade a personagem enquanto escritora, 

deveria produzir algo novo, ser grande, construir um nome. Interromper o desenvolvimento de 

sua vida profissional para ser mãe, configura-se um retrocesso às conquistas femininas neste 

novo contexto de modernidade, onde os valores defendidos são outros. 

No contexto social, vivido em Buenos Aires, Anita tem a oportunidade de 

reconstruir, renovar seu ciclo de amizades e viver novas experiências de vida cercada por um 

novo grupo de amigos, até então, totalmente desconhecidos. José Holden e seus amigos a 

saber Juanjo, Jorge Parsival, Silvia, Pepino e Vigo levavam a literatura muito a sério, na 

verdade, todos eles eram escritores, tinham o seu próprio livro e faziam parte de uma roda de 

leitura aos domingos. Apesar da afinidade profissional, havia um clima de mistério, segredos 

e respeito para com as individualidades e mundos vividos por cada um, elementos que 

reforçam ainda mais a ideia individualidade e solidão do sujeito moderno. 

 

Considerações finais 

 

A partir da leitura, estudo e problematização dos elementos presentes no romance 

Cordilheira, de Daniel Galera, até o presente momento da pesquisa, percebemos que Daniel 

Galera reflete sobre a condição do sujeito contemporâneo por meio do conflito vivenciado 

frente à opressão imposta pelas necessidades da modernidade e exigências profissionais que o 

obriga a viver sob máscaras. Os novos amigos de Anita não eram pessoas muito sociais, 

alguns tinham nomes fictícios que correspondiam aos seus personagens. Neste ponto, o 



romance Cordilheira possibilita o cruzamento dos planos ficcional e real.  Assim, o escritor 

problematiza a ficcionalização da realidade por uma sociedade do espetáculo, que privilegia a 

aparência e um mundo às convenções, negligenciando as reais necessidades humanas de afeto 

e sonhos verdadeiros.  

É problematizada  uma realidade que busca uma mecanização ou robotização do 

homem como máquinas em série, promovendo angústias, fracassos e sofrimentos que levam 

ao suicídio, depressão e males da chamada “modernidade”. No plano, estritamente estético, 

podemos afirmar que Daniel Galera utiliza este contexto para através da literatura, ou melhor 

dizendo, através do romance questionar as bases da mimese ou representação, mostrando as 

armadilhas do texto literário em que os planos ficcional e real se entrecruzam e a objetividade 

científica na captação deste mesmo real passa a ser objetivo inalcançável.  

A realidade que aparece aos nossos olhos pode ser pura ficção de um mundo doente, 

como percebemos no ciclo de amizades de Anita no Brasil; ou, a exemplo do que acontece em 

Buenos Aires, onde o que se tem é o universo construído pelo literário, mesclado com toques 

da realidade à semelhança dos sonhos noturnos, em que o real se faz presente através de 

alegorias e representações nem sempre óbvias.  
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