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Objetivos

• Analisar os desdobramentos do exílio interior do

personagem, bem como seu isolamento e

distanciamento em relação ao outro;

• Pensar de que maneira a casa torna-se uma figura

fundamental para esse exílio;

• Entender o espelhamento que há entre a tentativa de

afastamento da casa materna e, posteriormente, do

Brasil e perceber de que forma seu exílio pode ir aos

poucos levando ao seu retorno.

Metodologia

A partir da leitura de diversas fontes que

apresentem noções sobre o exílio, bem

como outros pontos relevantes como

identidade e pertencimento, pretende-se

analisar a situação do personagem para

perceber de que forma sua condição de

exilado se coloca e o que isso pode implicar

na narrativa.

Introdução

Vinculado ao projeto de pesquisa “O romance brasileiro

do século XXI: trânsitos migrações e exílio”, o presente

trabalho busca analisar o romance Terra avulsa, de Altair

Martins. Pedro Vicente, o narrador e protagonista, se

insere na condição de auto-exilado dentro de sua própria

casa, visto que após um assalto, o personagem resolve se

refugiar em seu apartamento e entra então em um

processo de exílio interior, no qual ele busca se isolar do

contato com o mundo exterior.
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Conclusões parciais

• Pedro Vicente, em seu exílio interior,

procura criar para si uma nação isolada,

mas o mundo externo continua sempre

se sobrepondo;

• Mesmo ainda se sentindo estrangeiro, o

personagem aceita a incompletude de

seu isolamento e volta, tanto ao país

quanto à casa da mãe.


