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Por uma nova geografia 

 
Corre pela internet, desde 2010, uma palestra célebre da escritora Chimamanda Adichie, 

“O perigo de uma história única”. A nigeriana conta que começou a escrever ainda menina, 

tentando imitar os autores que admirava, quase sempre britânicos e americanos. Seus 

personagens, assim como aqueles dos livros que lia, eram brancos, tinham olhos azuis, 

brincavam na neve e comemoravam quando o sol vencia o tempo chuvoso e atravessava as 

nuvens. Nada mais distante disso do que a realidade tropical de um país cravado no oeste da 

África. O mesmo estranhamento que Chimamanda sentiu, ao crescer, tem tomado leitores em 

todo o Brasil. Muitos se perguntam por que consumir apenas ficção feita na beira do mar do 

Leblon, ou com janelas para a Avenida Paulista, quando suas paisagens são tão outras. Aos 

sertões, pampas, gerais, ao imenso país que escapa à ponte área Galeão-Congonhas, resta a 

categorização amarga: literatura regional. 

 

Nas edições mais recentes do Prêmio Jabuti, nomes como os do cearense Mailson 

Furtado e da pernambucana Cida Pedrosa, ambos poetas, chamaram a atenção do mercado 

editorial – que não hesita ao tratar como universal o que é produzido no Sudeste. Em 2021, 

mais um dado confirmou a tendência de descentralização literária: Torto Arado, estreia do 

baiano Itamar Vieira Júnior (também vencedor do Jabuti), foi o livro mais comprado na 

Amazon brasileira. Passou à frente de cânones e líderes de vendas, como 1984 e A Revolução 

dos bichos, de George Orwell, e inúmeras obras de autoajuda, filão bastante explorado por aqui. 

As vozes que fogem da obviedade da classe média sudestina vêm sendo escutadas por editores 

e outros profissionais da cadeia do livro. 

 

Uma delas aceitou conversar comigo. Três séculos e milhares de quilômetros separam 

Fabiane Guimarães, romancista goiana nascida em 1991, de Gregório de Matos, poeta baiano 

morto em 1696. Mesmo assim, como se fosse óbvia a ligação entre uma e outro, foi no verso 

de um soneto dele que pensei quando Fabiane surgiu para a entrevista: “de um sol, que se trajava 

em criatura”. Tudo porque abaixo da clavícula ela traz duas letras tatuadas. Le soleil. No tarô, 

essa é a carta do sol. Na literatura de Fabiane, brasileira e sumarenta, também. Nascida em 



Planaltina de Goiás, criada em Formosa e radicada em Brasília, a jovem é uma das promessas 

da nova geração de autores nacionais. Por muito devorar bibliotecas desde a pré-escola, rumou 

para a capital federal e cursou Jornalismo na UnB. Atuou no Fundo de População da ONU e 

acaba de criar, junto com colegas, a editora Colenda. Com Apague a luz se for chorar, Fabiane 

tem conseguido algo raro: aos 30 anos, já é bem recebida tanto pelo público quanto pela crítica. 

 

Seu trabalho carrega o perfume de pequi que rescende pelos interiores de Goiás. Embora 

Fabiane não se contente em pertencer a uma ou outra cidade – com identidade e escrita 

fronteiriças, afinal, ela está na capital do país, em Formosa, em Planaltina –, sua ternura e suas 

palavras pertencem, inteiras, ao cerrado. 

 

[Mariana Cardoso] Fabiane, seja na literatura, no cinema, na música ou na 

televisão, os referenciais culturais do Brasil estão muito centrados no Sudeste. O sertanejo 

é regional, mas a bossa nova é nacional; as novelas que se passam no Rio têm uma 

naturalidade que jamais se viu em Pantanais ou Velhos Chico, folhetins tratados com 

exotismo; o vento minuano do Erico Verissimo pertence ao Rio Grande do Sul, os trens 

de ferro da Adélia Prado pertencem a Minas Gerais, mas os amores litorâneos de Vinicius 

de Moraes são poesia para todos os brasileiros. Ao escrever sobre os rincões de Goiás, e 

sobre uma Brasília futurista, cheia de túneis e pragas, você corre o risco de ser lida de 

modo quase folclórico, como uma romancista de temas regionais. Por que decidiu correr 

o risco, fazer sua literatura com perfume de pequi? 

[Fabiane Guimarães] Eu diria que é exatamente porque ninguém enxerga o Centro- 

Oeste, ninguém sabe como é a vida do lado de cá. Eu acho que aquela regra de que os escritores 

têm que escrever sobre o que eles conhecem é a regra, talvez, número um da literatura. Houve 

uma época da minha vida em que eu achava que nunca seria escritora, porque era incapaz de 

situar as minhas histórias nas cidades brasileiras onde todas as histórias eram situadas. Achava 

que eu não pertencia àquele lugar, portanto, ninguém ia querer ver minhas histórias. E eu estava 

completamente errada, porque o meu grande trunfo é justamente trazer esse modo de vida que 

quase ninguém conhece. Mas não trazer isso de uma forma regionalizada. É mostrar que isso 

também é o Brasil. Mostrar que esse também é o país das pessoas, e que mesmo que elas não 

estejam vendo isso, aqui existe vida. Não acho que a minha literatura seja regionalista, digamos 

assim. Eu acho que eu faço literatura, ponto. Acho que eu escrevo como qualquer pessoa 

escreve, mas que os meus personagens partem de um lugar que é o meu, a minha geografia 



afetiva. Então, para mim não foi um risco, foi uma decisão que muito desenvolveu minha 

escrita, na verdade. 

[MC] Algumas histórias são mais vendáveis do que outras? 

 
[FG] O mundo capitalista é guiado por ondas. Eu acho que o que determina se uma 

história é vendável, ou não, não é bem a qualidade. Não é bem a leveza dela, a simplicidade. O 

que determina é o momento em que essa história está sendo colocada. Por exemplo: há alguns 

anos, romances que abordassem o racismo no país, ou mesmo a questão da mulher e das pessoas 

LGBTQI... essas histórias não era nem publicadas, para começo de conversa. Não tinha tanta 

visibilidade. A partir do momento em que cresceu a representação política desses grupos, o 

mercado percebeu o potencial de venda que essas histórias tinham. Eles estão indo pelo dinheiro 

mesmo, porque é uma coisa que dá dinheiro, mas, por outro lado, é muito bom que as pessoas 

estejam procurando isso. No fim das contas, o consumidor vai, sim, ter a diversidade que estava 

pedindo. A gente precisa de mais histórias vendáveis como essas. 

[MC] Pequena camicase é um dos seus contos com cenário brasiliense – mas a 

Brasília que está ali é distópica, com pessoas afastadas por conta de uma doença 

contagiosa, pobres se arriscando nas ruas para os ricos poderem se enclausurar... isso é 

mesmo ficção científica? O que uma ficcionista faz quando a realidade parece 

inacreditável, em especial após 2020? 

[FG] Depois da pandemia de Covid-19 – é um movimento que eu enxergo na literatura, 

não só na minha, não só na dos meus colegas, mas na do mundo –, eu acho que a gente está se 

encaminhando para uma série de apocalipses, de reviravoltas. A gente ainda não percebeu como 

as diferenças climáticas, o aquecimento global, vão impactar nossa vida daqui a dez, quinze 

anos. Ainda não caiu a ficha de como a natureza vai se voltar contra nós. Eu acho que a ficção 

científica vai deixar de ser ficção científica para ser só ficção. Uma tradução da realidade, como 

a literatura é na sua completude. Como a literatura é. 

 

[MC] De barrigas de aluguel a mães sexagenárias, a maternidade atravessa os seus 

escritos. A “desromantização” dela é um processo que vem sendo observado na literatura 

produzida no mundo todo. Afinal, a arte é espelho das sociedades – que o digam Elena 

Ferrante, Andréa del Fuego e tantas outras que têm tocado no assunto. Em que medida 

as mães que você conheceu no interior, em Planaltina de Goiás e em Formosa, longe das 

grandes cidades, estão presentes nas suas histórias? 



[FG] Meu próximo romance é sobre uma mãe, uma mulher que é barriga de aluguel. 

Sempre me interessou essa temática, até porque eu fui criada por mulheres. Basicamente, só 

tenho tias, só irmã, muitas primas, e demorei para perceber o impacto que essas mulheres 

tinham na minha vida. Demorei para desconstruir algumas coisas, alguns pesos da questão de 

gênero que elas traziam, e que hoje se refletem na minha literatura. Eu não sou mãe ainda, quero 

ser, mas acho que retratar essa variedade de mulheres é o que me interessa. Não só nos seus 

sofrimentos, ou só nas suas idealizações. Quero retratar essas mulheres como seres humanos 

que pisam na bola, que não devem ser vistos como anjos, como figuras idealizadas. São apenas 

uma parte da nossa espécie à qual foi dado o direito de parir. Uma condição lhes permite gerar 

e parir, mas isso não significa que todas são iguais, não significa que merecem estar num 

pedestal ou que pertencem a um único grupo. É disso que eu gosto. E é isso que eu quero fazer. 

 

[MC] Outra referência muito mencionada por você é Adriana Lisboa, cujos 

personagens estão às voltas com deslocamentos. Além de ser admiradora dela, você 

também trabalhou com a ONU, está em contato com gente de todos os cantos. E em 

Apague a luz se for chorar, sua protagonista precisa sair da capital federal e voltar à 

cidadezinha do interior onde moram os pais. Adriana, ONU, cidades sem fim: como a 

ideia de mobilidade influencia a sua obra? 

[FG] Às vezes, eu não me sinto em lugar nenhum, porque eu saí de Formosa, a cidade 

onde cresci, aos dezessete anos. Hoje eu tenho trinta, e desde então, embora more aqui em 

Brasília por todo esse tempo, eu não consegui enxergar o DF como o meu lugar. Minha casa. 

As pessoas que migram, que saem dos lugares de origem e vão para outro lugar, mesmo que se 

adaptem, vão ter essa sensação permanente de trânsito dentro delas. Essa sensação de que você 

não tem lugar. A partir do momento que você sai de algum lugar, passa a se adaptar e vira outra 

pessoa, mas nunca vai se sentir completamente ali, sempre vai haver uma sensação de 

deslocamento, mas quando você volta para casa, para o lugar de origem, você percebe que 

aquele também não é seu lugar. Costumo brincar que eu sou uma pessoa da fronteira. Não sou 

nem de lá, nem de cá, sou dos dois. Essa realidade fronteiriça está presente em absolutamente 

todas as minhas histórias. 

 

[MC] Você conta que se mudou para Brasília a contragosto, para fazer vestibular. 

E que passou parte importante da vida nesse sonho modernista construído por “outros”, 

que recebe habitantes novos na mesma medida em que assiste à partida dos velhos. Por 

que decidiu permanecer aí, no coração do cerrado? 



[FG] É a primeira vez que alguém me pergunta isso. [Pausa] Eu nunca pensei em sair 

de Brasília. Sou muito de raízes. Fixas. A hipótese de migrar é uma coisa que me atormenta 

muito. Tudo que eu quero é ter o meu cantinho, a minha casa, os meus bichos, e a ideia de 

transferir a minha vida de novo, como eu fiz no passado, me apavora. Tenho verdadeiro horror 

à ideia de me mudar de cidade, de país. Já pensei, faz muito tempo, em ir para outro país. Mas 

sou uma pessoa muito ligada a meu lugar. Hoje em dia, Brasília se tornou uma cidade que eu 

olho com carinho, olho com afeto, porque estou construindo uma vida aqui. Já não tenho o 

horror que eu tinha à cidade antes, aprendi a me reinventar e a me apaixonar por esse lugar, 

embora ainda com um pouco de estranheza, com uma sensação de que ela nunca vai me 

entender de volta. Eu fiz do coração do cerrado o meu lar, e não sou uma pessoa que gosta de 

destruir o próprio lar facilmente. Devo ficar aqui por um tempinho. 

[MC] Por que Brasília não te entenderia de volta? 

 
[FG] Porque Brasília sabe ser bem dura. Mas isso dá muito pano pra manga. 


