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RESUMO 

A presente pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, sob 
orientação do professor Eguimar Felício Chaveiro, para a qual adotamos como 
tema: leituras de sujeito e existência em romances publicados no contexto da 
metropolização de Goiânia. O ponto de partida para o estudo foi a constatação 
de que as alterações socioespaciais decorrentes da modernização 
conservadora do capital em Goiás e das novas relações de trabalho no 
percurso de metropolização de Goiânia produziram incursões no modo urbano 
de existir. Deparamo-nos com um sujeito profundamente marcado pelo 
embaralhamento de signos no caldeirão simbólico urbano. Da mesma forma, 
essa incidência nos processos da produção simbólica promoveu o surgimento 
de uma narrativa romanesca contemporânea na nova metrópole, a partir dos 
anos 1980. Dois romances de autores goianos, A centopeia de neon e Os 
cordeiros do abismo, deram suporte para a tese que, por sua vez, se apóia no 
pressuposto de que na metropolização de Goiânia a criação romanesca deixa 
de abordar hegemonicamente o sujeito de bases rurais - o homem e a vida no 
campo. O foco do enredo passa para os novos contornos da existência: um 
sujeito urbano, fragmentado, aderente ao comércio das emoções, ao 
consumismo, à razão cínica e ao desolamento. A problematização do tema se 
ancorou em duas vertentes: a primeira indaga sobre a aproximação entre 
Geografia e Literatura com uma abordagem capaz de manter a vitalidade e 
especificidade de cada um dos campos de saber. A pergunta é: como proceder 
a uma leitura do espaço pelo viés da literatura sem que esta seja reduzida à 
função ilustrativa ou representativa da realidade geográfica? A outra vertente 
questiona sobre sujeitos captados pela antena do romance brasileiro 
produzido, criado ou ambientado em Goiás: como os seus repertórios fictícios 
investidos nas personagens dos romances analisados, se entrelaçam aos 
repertórios dos habitantes da metrópole? Diferentes estratégias de 
desenvolvimento da temática redundaram em uma abordagem plural e num 
percurso metodológico singular. A aproximação entre Geografia e Literatura, na 
perspectiva de estabelecer um processo dialógico com o romance levou a um 
profícuo debate envolvendo a teoria literária, de onde se constatou a presença 
inequívoca do espaço vivido (espaço geográfico) como elemento basilar na 
origem do gênero romanesco. Aliado ao debate da linguagem cartográfica na 
Geografia, esse diálogo levou à criação de cartografias dos romances e, a 
partir das quais, realizamos as análises geográfico-literárias. As cartografias 
puseram em funcionamento diferentes sistemas de linguagem. O trânsito entre 
o pensamento geográfico e a teoria literária resultou, também, no surgimento 
do vocábulo que intitula a tese: Romancidade.  Uma junção de duas categorias 
da pesquisa, romance e cidade, com um transbordamento de sentido que 
remete para uma relação imanente entre sujeito, cidade e romance. Geografia 
e Literatura numa mesma palavra. 

 

Palavras-Chave: Geografia e Literatura. Sujeito e Existência. Metropolização 

de Goiânia. Espaço literário e espaço geográfico. Romancidade.  



ABSTRACT 

This research was developed within the Program of Post-graduate studies in 
Geography from the Institute of Environmental Studies – UFG, under orientation 
of Professor Eguimar Felício Chaveiro, for which we adopt as a theme: readings 
of subject and existence in novels published in the context of metropolization of 
Goiânia. The starting point for the study was the finding that sociogeographic 
changes arising from the conservative modernization of capital in Goiás and 
from the new employment relationships in the course of metropolization of 
Goiânia produced inroads into the manner of urban existence. We are faced 
with a subject deeply marked by shuffling of signs in urban symbolic melting 
pot. Similarly, this incidence on the processes of symbolic production promoted 
the emergence of a contemporary novelistic narrative at the new metropolis, 
since the 1980‘s. Two novels by authors from the state of Goiás, A centopeia de 
neon e Os cordeiros do abismo, provided support for the thesis that, in turn, 
relies on the assumption that in the metropolization of Goiânia the novelistic 
creation fails to address the subject of hegemonic rural bases – man and life 
countryside. The focus of the plot switches to the new contours of existence: an 
urban subject, fragmented, adherent to the emotion trade, to the consumerism, 
the cynical reason and desolation. The questioning of the theme is anchored on 
two fronts: the first asks about the connection between Geography and 
Literature with an approach able to maintain the vitality and specificity of each of 
the fields of knowledge. The question is: how to proceed to a reading of the 
space by the bias of literature without it being reduced to the role illustrative or 
representative of the geographic reality? The other strand questions about 
subjects captured by the antenna of the Brazilian produced novel, created or set 
in Goiás: how their fictional repertoires, invested in characters of the novels 
analyzed, intertwine the repertoires of the inhabitants of the metropolis? 
Different development strategies of the theme resulted in a plural approach and 
in a singular methodological course. The rapprochement between Geography 
and Literature, in the perspective to establish a dialogic process with the novel, 
led to a fruitful debate involving literary theory, where it was found a clear 
presence of lived space (geographical space) as a basic element in the origin of 
the novelistic genre. Coupled with the discussion of cartographic language in 
Geography, this dialog has led to the creation of maps of the novels, from which 
we conducted analyzes geographical and literary. The mappings put into 
operation different language systems. The transit between geographical thought 
and literary theory also resulted in the emergence of the term in the title of the 
thesis: ―Novelcityness‖ (Romancidade). A junction of two categories of 
research, the novelistic genre and the city, with an overflow of meaning which 
refers to an immanent relationship between subject, city and romance. 
Geography and Literature in a single word. 

  
Keywords: Geography and Literature. Subject and Existence. 
Metropolization of Goiânia. Literary space and geographic space. 
“Novelcityness” (Romancidade). 
  



RESUMEN 

Esta investigación se llevó a cabo como parte del Programa de Postgrado en 
Geografía del Instituto de Estudios Sociales y Ambientales de la UFG, bajo la 
orientación del professor Eguimar Felício Chaveiro, para la qual se adoptó el 
tema: lecturas del sujeto y de la existencia en novelas publicadas en el 
contexto de la metropolización de Goiânia. El punto de partida para el estudio 
fue la constatación de que los cambios socio-espaciales derivados de la 
modernización conservadora del capital en Goiás y nuevas relaciones laborales 
en el camino de la metropolización de Goiânia produjeron incursiones en el 
modo de la existencia urbana. Nos encontramos con un sujeto profundamente 
marcado por el revolver de los signos en el caldero simbólico urbano. Del 
mismo modo, esa incidencia en los procesos de producción simbólica promovió 
el surgimiento de una narrativa novelesca contemporánea en la nueva 
metrópolis, desde la década de 1980. Dos novelas de autores de Goiás, A 
centopeia de neon e Os cordeiros do abismo, dieron apoyo a la tesis que, a su 
vez, se basa en la suposición de que en la metropolización de Goiânia la 
creación novelesca deja de abordar hegemónicamente el sujeto de bases 
rurales – el hombre y la vida en el campo. El enfoque del enredo pasa a los 
nuevos contornos de la existencia: un sujeto urbano, fragmentado, adherente al 
comercio de las emociones, el consumismo, la razón cínica y la desolación. El 
cuestionamiento del tema se basa en dos frentes: el primero se pregunta sobre 
la relación entre la geografía y la literatura con un enfoque capaz de mantener 
la vitalidad y la especificidad de cada uno de los campos del conocimiento. La 
cuestión es: cómo proceder a una lectura del espacio por el sesgo de la 
literatura sin que esta se reduzca a la función ilustrativa o representativa de la 
realidad geográfica? La otra frente cuestiona sobre sujetos captados por la 
antena de la novela brasileña producida, creada o situado en Goiás: como sus 
repertorios ficticios, invertidos en las personajes de las novelas analizadas, se 
entrelazan a los repertorios de los habitantes de la metrópoli? Diferentes 
estrategias de desarrollo del enfoque temático han resultado en un enfoque 
plural y singular abordaje metodológico. El acercamiento entre Geografía y 
Literatura en la perspectiva de establecer un proceso dialógico con la novela, 
llevó a un debate fructífero envolviendo la teoría literaria, dónde se ha 
constatado la clara presencia del espacio vivido (espacio geográfico) como el 
elemento central en el origen del género novelístico. Junto con la discusión del 
lenguaje cartográfico en Geografía, este diálogo ha llevado a la creación de 
cartografias de las novelas, de las cuales se han realizado el análisis 
geográfico y literario. Las cartografías ponen en operación diferentes sistemas 
de lenguaje. El tráfico entre el pensamiento geográfico y la teoría literaria 
también dio lugar a la aparición del vocablo en el título de la tesis: 
Romanciudad. Una unión de dos categorías de investigación, el romance y la 
ciudad, con un desbordamiento de sentido que se refiere a una relación 
inmanente entre el sujeto, la ciudad y el romance. Geografía y Literatura en la 
misma palabra. 

  
Palabras Clave: Geografía y Literatura. Sujeto y Existencia. Metropolización de 

Goiânia. Espacio literario y espacio geográfico. Romanciudad. 
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APRESENTAÇÃO 

Romancidade advém da fusão de dois substantivos que estão no 

camarote desta pesquisa: romance e cidade - de tal forma que a junção dos 

vocábulos gera uma polissemia, um transbordamento simbólico. Juntos não 

são mais nem romance nem cidade, remetem a uma imanente ligadura entre 

cidade e narrativa urbana, entre a cidade e seu romance, que jamais se realiza 

sem as incursões do sujeito e dos modos de existência. Dardel (2011), a partir 

do conceito filosófico de historicidade, ou seja, da tomada de consciência e da 

relação do sujeito com a história por meio da qual se torna um ser histórico, 

cria o conceito de geograficidade: a tomada de consciência da relação 

profunda do Homem com a Terra. O ser geográfico, então, não se reduz ao 

âmbito da disciplina científica, mas se constitui a partir de uma imanência 

dessa relação, conforme lemos em Dardel. 

O vocábulo Romancidade, então, é uma imitação sonora de ambos os 

conceitos anteriores. É, também, uma imitação semântica apontando seu 

sentido para uma relação imanente da cidade com o romance, ou desta 

tomada de consciência. No mínimo, o neologismo que intitula esta tese 

pretende articular dois elementos símbolos da modernidade como são a cidade 

e o romance, numa leitura geográfica, aqui chamada de análise geográfico-

literária. O transbordamento do termo é o fato de que em Romancidade o 

sujeito e sua existência são a cola que dá liga, que substantiva as narrativas 

urbanas, tema desenvolvido nesta pesquisa. 

Esta tese foi estruturada em terminais temáticos que se constituem na 

divisão de seu conteúdo e, ao mesmo tempo, referencia a base territorial que 

sedia o presente estudo: a cidade de Goiânia e seu movimento simbólico em 

torno da produção romanesca. Dessa forma, o leitor encontrará uma tese 

dividida em três terminais e cinco capítulos: Terminal I - Espaços Vividos; 

Terminal II – Espaços Narrados; Terminal IIII – Espaços Híbridos. 

Terminal é uma palavra polissêmica, refere-se a um estado de coisas ou 

a lugares das coisas. Carrega em si uma antinomia, pois revela 

simultaneamente movimento e não-movimento. Terminais são pontos de 

parada, geralmente no fim de um trecho percorrido. Na malha do transporte 

coletivo urbano de Goiânia, os terminais são nominativos do que em outras 
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metrópoles são chamadas estações, equivalência referencial à primeira malha 

de transporte urbano moderno: o trem. E ao moderníssimo trem de alta 

velocidade: o metrô. Nos onze terminais de Goiânia diversas linhas de ônibus 

se encontram e se redistribuem. Neles também, cerca de 600 mil pessoas 

passam todos os dias, ou seja, quase 50% da população. 

A cidade se entrecruza ali. Mas, além de propiciar pausas e baldeações, 

os terminais são pontos onde a multidão se adensa num paradoxo temporal e 

espacial: é lento. Demorado principalmente para os trabalhadores, para quem 

as horas do dia são poucas para tanto espaço a ser percorrido e horário para 

ser cumprido. Tempo que é medido em carga-horária. Por outro lado, os 

terminais imprimem rapidez ao espaço, pois movimentam e põem toda a 

cidade em interconexão. É onde a cidade se encontra e se dissipa.  

Nesse sentido, a tese possui três terminais, três pontos de paragens nos 

quais as variáveis e as unidades de análise se tocam e redefinem seus 

destinos seguindo um processo de reflexão teórica. Geografia. Literatura. 

Romance. Sujeito. Existência. Metropolização de Goiânia. Para construir uma 

relação entre essas unidades de saber precisava-se mesmo de uma imagem 

interconectiva complexa e, ao mesmo tempo, simples. De superfície, como é a 

malha do transporte público, e profunda, como é a relação tempo/espaço na 

cidade. Não se trata, obviamente, de uma tese sobre transporte urbano. Os 

terminais são apenas uma referência metafórica de espacialização da própria 

tese, assim como os escritores arquitetaram nas estruturas narrativas dos 

romances analisados neste trabalho uma espacialidade. 

Terminal indica, também, um estado adjetivado de terminalidade, daquilo 

que está no seu fim. Remete a uma longa trajetória que se encerra ou que está 

perto de acabar. Esse estado pode ser confortável quando se está cansado e 

se vislumbra uma parada para descanso, de assentamento. Ou desconfortável 

quando se tem dificuldade de concluir algo. Nesta pesquisa acadêmica, o 

término guarda os dois sentimentos: o de conforto e desconforto, como é 

próprio da trajetória do conhecimento. As divisões terminais da tese refletem os 

percursos teóricos, uma vez que a teoria é posta em movimento, tanto quanto 

as subjetividades que a entrecortam e os sujeitos que por ela transitam: da 

academia à vida pessoal; do trabalho ao ócio; do desejo ao insípido 
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cumprimento das obrigações. Como suporte de imagem para tais divisões, foi 

realizado o georreferenciamento dos onze terminais de ônibus de Goiânia, com 

destaque para três centrais que representam os terminais desta tese. Há, 

nessa ação geográfica de georreferenciar, uma intenção de criar um diálogo 

entre mapas, cartografias e as análises dos romances na composição de 

múltiplas imagens que subjazem nesta tese. 

O/a leitor/a encontrará no percurso do trabalho um esforço metodológico 

de aproximação entre os dois campos de saber: Geografia e Literatura - que 

ocorre por meio de uma intertextualidade e pelo contato entre categorias 

geográficas e elementos da teoria literária. Nesse sentido, cabe uma 

explicação: a delimitação do tema de estudo em torno da leitura de dois 

romances contemporâneos - A Centopeia de neon e Os cordeiros do abismo - 

a partir da metropolização de Goiânia é de natureza simples e parece 

perceptível a despeito de um estudo científico. Consideramos que são 

evidentes essas implicações nos campos da criação, da arte e da cultura, 

impactando de alguma forma as narrativas contemporâneas. Portanto, a 

construção do termo Romancidade - uma das últimas sínteses aqui produzidas 

-, está intrinsecamente ligada aos dois romances analisados e não se pretende 

que ele dê conta da definição espacial da produção romanesca em sua 

totalidade. Ao contrário, demarca a relação entre a estrutura narrativa de tais 

romances com sua temporalidade e sua espacialidade aqui especificicadas: o 

tempo da metropolização de Goiânia. 

A urdidura complexa, na verdade, foi estabelecer um método geográfico 

que permitisse a leitura de um objeto literário e, ao mesmo tempo, um percurso 

literário que levasse à apreensão de um objeto geográfico. A isso chamamos 

de análise geográfico-literária. Essa é a ideia que se tentou firmar em todo o 

percurso da pesquisa e da escrita. Há que se saber, porém, que nesse campo 

a linguagem científica está em desvantagem em relação à linguagem literária, 

pela autonomia desta no próprio funcionamento da Língua. Esperamos que ao 

final da leitura, se assim se proceder, seja possível capturar o intento 

metodológico, bem como a produção de novos sentidos, e deles tirar algum 

proveito. 
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TERMINAL I– ESPAÇOS VIVIDOS 

 

 

 

 

 

 

  



20 

 

1– METRÓPOLE, LITERATURA E SUJEITO: UMA INTRODUÇÃO 

Um homem se propõe à tarefa de desenhar o mundo. Ao longo dos 
anos, povoa um espaço com imagens de províncias, de reinos, de 
montanhas, de baías, de naus, de ilhas, de peixes, de moradas, de 
instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. Pouco antes de 
morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a 
imagem de seu rosto. (BORGES, 2008) 

O novelo que envolve a trama central desta tese tem uma ponta 

conectiva com o epílogo de O fazedor, compilado em 1960. Livro que Borges 

considera, entre os seus, o mais ―pessoal‖, no qual ele deduz que todo trabalho 

intelectual ou poético voltado para escrever, desenhar, compreender ou 

explicar a realidade e a existência no mundo é, necessariamente, a produção 

de algum tipo de narrativa capaz de transpor os complexos níveis de realidade1 

e produzir alguma forma de representação. Toda elaboração de uma 

representação contém, ao fim e ao cabo, uma manifesta presença das 

subjetividades de quem a empreende: o sujeito que age com a Língua, nas 

linguagens. Um dos nossos pressupostos é que essa noção vale tanto para a 

Literatura quanto para a produção do conhecimento científico e, no contexto 

desta pesquisa, do conhecimento geográfico. Sem tal pressuposto, esta tese 

não se configuraria.  

Nem a obra artística nem a produção de conhecimento existem 

descoladas absolutamente dos rostos de quem as produzem, quando não 

representam, em algum nível de linguagem, a si próprios. Portanto, a 

problemática que se desenha nesta pesquisa é demarcada, para além dos 

pressupostos científicos e pelas disciplinas que a circundam, pelo meu 

interesse especial, enquanto pesquisadora, no tema das narrativas urbanas, 

suas ambiguidades e amplitudes, por sua potencialidade no empreendimento 

de dar conta de uma reflexão e apreensão da realidade objetivada e tanto 

quanto subjetivada. Isso se deve, particularmente, a minha origem disciplinar 

no campo das comunicações, em particular no jornalismo; a meu vínculo ao 

campo do Jornalismo Literário; ao gosto e hábito referencial na Literatura 

enquanto arte e campo do conhecimento e, principalmente, a minha convicção 

                                            
1
 - Ítalo Calvino afirma que ―A obra literária poderia ser definida como uma operação na língua escrita que 

envolve, contemporaneamente, mais de um nível de realidade‖ e que estes níveis podem ―encontrar-se, 
mesmo permanecendo distintos e separados, ou podem fundir-se, soldar-se, encontrando uma harmonia 
entre suas contradições – ou formando uma mistura explosiva‖.(CALVINO, 2007, p. 119) 
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de que uma leitura objetivada da realidade que ignore as suas dimensões 

simbólicas - e não há simbólico sem o outro, o sujeito - está fadada ao 

equívoco, ou à perda de uma leitura da totalidade. 

De outra forma, minha existência em Goiânia, única capital em que vivi 

até hoje e que vi tornar-se metrópole, além de minha trajetória de vida familiar 

e afetiva, é marcada pelo empreendimento militante nos movimentos sindicais 

urbanos e de moradia; na luta pela democratização da comunicação; pela 

atuação no movimento de trabalhadores rurais sem terra; na Comissão 

Pastoral da Terra; na Central Única dos Trabalhadores; na organização de 

mulheres em torno das lutas feministas, lutas políticas e partidárias e, mais 

recentemente, pelo trabalho no ensino de Jornalismo na UFG.  

Isto significa que enquanto trafego, hoje, pelo labor do conhecimento, há 

uma liga também significante de minhas práticas sociais, minha trajetória com o 

investimento em apreender geograficamente o sujeito e a existência em 

Goiânia, segurando serenamente nas mãos das narrativas literárias e urbanas, 

carregando convicções, incertezas e muitas questões em torno da problemática 

aqui desenhada. O trabalho que se segue é resultado de angústias e das 

trajetórias pessoal e coletiva. Ele demarca um campo de debate, de pesquisas 

e de produções que toma como centralidade as narrativas literárias urbanas, 

em particular o romance contemporâneo, como um modo de nele apreender a 

emergência de um sujeito urbano no contexto da metropolização de Goiânia. 

Dito de outra forma, como bem cunhou Chaveiro, em seus bilhetes eletrônicos, 

―a ficção é um modo de descobrir verdades inventando mundos. É um modo de 

descobrir mundo inventando verdades‖. 

Ainda soam em meus ouvidos as palavras de meu pai Jerônimo Beba 

(em memória), estimulado pelos filhos mais velhos, principalmente pelas filhas 

que já viviam em Goiânia, por parentes mineiros do tradicional Triângulo – 

nosso berço histórico e nossa moradia: era preciso mudar com a família pra 

Goiânia, onde tudo estava acontecendo. O ―tudo‖ significava possibilidade de 

emprego e superação da condição de miséria que impunha às crianças, 

principalmente carências básicas de alimentação, vestuário e estudo.  

Não sabíamos, apenas seguíamos o circuito do capital. Com a falência 

de pequenos e médios proprietários de terra - conservadores no modo de 
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produção, ligados às pastagens e produção agrícola de subsistência -, a 

migração era inevitável e, obviamente, estimulada. Fazíamos parte do conjunto 

de milhares de famílias que dariam prosseguimento e substância à marcha 

para a ocupação do Centro-Oeste. Estávamos a compor um cenário já há 

algum tempo traçado pelo processo da modernização conservadora2. 

Cedíamos nosso lugar, nosso berço, às novas ocupações do capital por meio 

das tecnologias para o plantio da cana e a expansão da fronteira agrícola. 

Era o ano de 1972. Eu, a 13ª filha, com seis anos. Meu irmão caçula 

ainda não tinha completado três. Goiânia assim surgiu no meu imaginário como 

uma travessia, uma ruptura, e como uma grande avenida iluminada, quando, 

naquela noite, chegamos após um dia inteiro de viagem, num caminhãozinho ¾ 

fretado para a mudança. Meu pai, minha mãe Eva, o caçula e o motorista na 

boleia. Nós, as outras crianças, na carroceria, com alguns sacos de arroz, 

colchões e trouxas de roupa. Goiânia ainda não era, mas já estava destinada a 

ser Metrópole. Eu passei a existir junto dela. Dessa forma, minha existência 

imiscui-se ao processo de metropolização da cidade em que fui criada e por 

isso compõe parte do percurso da tese.  

No âmbito teórico-metodológico, enfrenta-se o desafio de se constituir 

uma narrativa no contexto do formalismo técnico-científico, e propõe-se que a 

Literatura, uma das principais operárias da construção simbólica da existência 

humana, possa contribuir com a leitura geográfica e científica do mundo. 

Particularmente com a leitura da metropolização de Goiânia, dos sujeitos que 

emergiram de tal processo. Em outras palavras, estamos afirmando que a 

literatura brasileira feita em e por Goiás3, especificamente o gênero romanesco, 

a partir do final dos anos 1980, surge focada na tensão de um espaço-tempo 

profundamente marcado pelo processo da modernização conservadora e traz 

em seu bojo uma espécie de ―alargamento‖ das narrativas literárias. Até então 

                                            
2
 - Entende-se por modernização conservadora o processo de avanço do capital no campo brasileiro, 

incluindo-se a região Centro-Oeste, por meio de pactos realizados entre o Estado e as elites (a rural e a 
industrial) mantendo-se as estruturas agrárias e de poder vigentes. Graziano (1980) analisa esse 
processo com foco nas relações de trabalho no campo e a penetração da indústria no processo de 
produção dos alimentos, num profícuo debate sobre a questão agrícola e a questão agrária no Brasil.  

3
 - Optou-se pela expressão ―Literatura brasileira feita em Goiás‖ ao invés de literatura goiana para não 

cair no debate equivocado sobre legitimidade territorial da Literatura, o que polui a ideia de universalidade 
e deslocaria o tema da tese para um campo de disputas teóricas que não interessam neste momento. 
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elas eram centradas no cenário do sertão; do Cerrado goiano; da fazenda 

goiana; nas personagens rurais; na luta de classes no campo (agregados, 

jagunços, peões versus fazendeiros); na organização do trabalho; na existência 

do camponês e seus desejos. Essa vertente literária nasceu hegemônica e se 

fortaleceu no bojo do Romance Regionalista e do Romance Histórico4. 

O tema desta pesquisa são os possíveis novos contornos do sujeito - a 

partir da metropolização de Goiânia - capturados pela via da produção e da 

criação literária, ou pelo romance contemporâneo. A problematização do tema 

leva à pergunta: como desenvolver uma abordagem geográfica que seja capaz 

de conduzir o pensamento às densas experiências humanas em sua relação 

com o espaço, nas dimensões múltiplas do humano e nos conflitos próprios 

dos espaços capitalistas? – Eis uma pergunta que move o interesse em 

aglutinar Geografia e Literatura. Ao propor à Geografia uma pesquisa que toma 

como ponto de partida duas obras literárias e os contextos de sua produção, 

para se chegar a uma leitura geográfica do sujeito metropolitano, vários 

desafios se impõem. 

Um deles é dialogar com a abordagem metodológica existente na 

Geografia, mais especificamente na Geografia Humanista, sem que a Literatura 

tenha de apenas cumprir a funcionalidade de fornecer um retrato ou um 

percurso espacial para descrição de regiões, cidades, territórios e personas. 

Nesta tese intenta-se não tomá-la como uma narrativa de transposição 

imediata da realidade, mas como o resultado de um labor simbólico de um/a 

escritor/a que atravessa a realidade e é por ela atravessado/a, que ficcionaliza 

e inventa outras realidades na instância narrativa ficcional como modo de 

proceder à própria leitura do real. O romancista Alain Robbe-Grillet, crítico dos 

que defendem as formas ―imóveis‖ do romance, assevera que ―cada novo livro 

tende a constituir suas leis de funcionamento ao mesmo tempo que produz a 

destruição delas mesmas‖ (ROBBE-GRILLET, 1969, p.10), pressupondo aí um 

movimento constante no processo de criação que põe o romance em contato 

                                            
4
 - Tomamos por Romance Regionalista aquele que, conforme a definição clássica das escolas literárias 

no Brasil, além de ambientado nos sertões, fora do centro político e poder da nação, retratam a vida e os 
diferentes costumes regionais. O Romance Histórico, que transita entre os relatos e fatos históricos e 
fictícios, pressupõe, de acordo com o pensamento luckatiano, certa consciência histórica do escritor. Não 
é intenção detalhar as diferenças entre as escolas literárias do romance nesta tese, mas apenas 
demarcar o romance urbano como uma narrativa contemporânea do contexto histórico da metropolização 
de Goiânia. 
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direto com o que é próprio e intrínseco das relações humanas com o mundo, 

com as condições de existência. Para ele, a 

(...) função da arte não é nunca a de ilustrar uma verdade – ou 
mesmo uma interrogação – antecipadamente conhecida, mas 
sim trazer para a luz do dia certas interrogações (e talvez 
também a seu tempo, as respostas) que ainda não se 

conhecem nem a si mesmas. (ROBBE-GRILLET, 1969, p. 11) 

Tal afirmativa se configura como uma janela de diálogo sobre a 

possibilidade de se estabelecer, também, uma leitura crítica acerca da 

abordagem da Literatura em diferentes áreas do conhecimento, particularmente 

na Geografia, em que muitas vezes o texto literário é submetido, a priori, aos 

interesses de análises disciplinares em detrimento do diálogo. Isso poderia 

resultar no fato de a obra analisada - o romance, a poesia ou outros gêneros 

literários - figurar mais como efeito estético em dissertação de pesquisas e 

análises. No caso da Geografia, esse tipo de interpretação se configuraria na 

busca ou no enquadramento do romance de acordo com sua credibilidade 

geográfica, isto é, sua correspondência ou não com a realidade geográfica, 

com o espaço geográfico. Ainda que tal procedimento seja possível e encontre 

guarida e legitimidade no percurso das elaborações de conhecimento, 

pretende-se construir outra forma de abordagem da literatura nos estudos 

geográficos. 

Nosso caminho é observar a criação literária como processo e produto 

resultante de uma lógica narrativa, de uma consciência e consistência estética, 

em dado contexto espaço-temporal, incluindo o político e econômico, sendo 

equivocado reduzi-la a efeitos de linguagem ou como decorrente de uma 

inspiração natural do escritor. No nosso entendimento, a obra literária 

romanesca está aberta a todas as possibilidades da linguagem, inseridas e 

filiadas a determinado contexto político e econômico. O que significa dizer que 

ela é afetada pelo seu tempo e espaço, espelhando temporalidades, 

espacialidades e subjetividades. Aqui reside uma das geograficidades do 

romance. 

De outro modo, é inegável que as categorias geográficas e o objeto da 

Geografia se relacionam com a criação literária, especialmente com o romance. 

Roland Barthes (2008) afirma que para haver uma fruição do texto literário é 
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necessária a possibilidade da dialética do desejo. Quando isso ocorre, ―...um 

espaço de fruição fica então criado. Não é a ‗pessoa‘ do outro que me é 

necessária, é o espaço‖ (BARTHES, 2008, p.9. Grifos do autor). Isso significa 

afirmar que a literatura, na sua relação com o leitor/fruidor, realiza-se por meio 

de uma dialética do desejo expresso em espacialidades e temporalidades, por 

onde o outro/o sujeito pode transitar. 

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; 
aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a 
uma prática confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que 

põe em estado de perda, aquele que desconforta (talvez até 
um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, 
psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus 
valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação 

com a linguagem. (BARTHES, 2008, p. 20 - 21) 

A fruição pressupõe uma relação mais densa entre a obra literária e o 

leitor, a ponto de produzir deslocamentos, possíveis numa relação de tempo e 

espaço (histórico e geográfico). Da mesma forma, a paisagem, o território, a 

região, os lugares, são categorias geográficas, mas também são elementos 

essenciais para a realização do texto literário romanesco. Sem eles, a 

personagem não teria lugar de existência, não teria possibilidade de 

materializar-se. Ou seja, a espacialidade do romance é constitutiva também da 

subjetividade das personagens. Mais ainda, o modo de ambientação, como 

demonstrou Lins (1976a, p.85), ―revela a complexidade e o empenho na 

medida em que o narrador, recusando a descrição pura e simples, tece 

ordenadamente o espaço, personagem e ação‖. Como Macabéa5 existiria sem 

aquelas ruas obscuras e frias inventadas de um Rio de Janeiro? Como teria 

sido possível Ana de França6 sem a espacialidade física, política e imaginária 

de Recife? Como Leopoldo7 realizaria sua via crucis sem a longa Avenida Dias 

da Cruz e suas travessas? Romã e Sidrake8 têm suas trajetórias vinculadas à 

formação modernizadora da cidade como novo lugar da existência. 

A problematização central deste trabalho se encontra na relação entre 

Geografia e Literatura em busca de pistas para se apreenderem/enxergarem 

                                            
5
 - Personagem principal de A hora da estrela, de Clarice Lispector. 

6
 - Personagem principal de A rainha dos cárceres da Grécia, de Osman Lins. 

7
 - Personagem principal de Os cordeiros do abismo, de Maria Luísa Ribeiro. 

8
 - Personagens de A centopeia de Neon, Edival Lourenço. 
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elementos constitutivos do sujeito: que subjetividade se desenvolve na 

metrópole, quais são seus dilemas, suas contradições, seus conflitos? Como 

essas subjetividades habitam o romance? Averiguar a dimensão simbólica da 

vida inclui ver o espaço trançado de ideologias, de propósitos e intenções. Daí, 

transformar a sensibilidade em argúcia e perícia de ver o real descoberto, não 

dito apenas pelos esquemas conceituais e pelos padrões teóricos, é uma 

contribuição literária à Geografia.  

Tal como a Ciência, a Literatura se realiza por meio da linguagem, mas 

com procedimentos que são próprios de cada uma. Barthes (2004) afirma a 

existência de atributos semelhantes entre Ciência e a Literatura no que se 

refere ao fato de que ambas são metódicas, discursivas, possuem sua moral e 

sua relação com o mundo. Porém, para a Ciência, a linguagem é um 

instrumento que torna o discurso científico o mais transparente e neutro 

possível. Mas para a literatura, 

(...) ao contrário, pelo menos aquela que adveio do classicismo 
e do humanismo, a linguagem já não pode ser o instrumento 
cômodo ou o cenário luxuoso de uma ―realidade‖ social, 
passional ou poética que preexistiria a ela e que, 
subsidiariamente, teria a incumbência de exprimir, mediante a 
sua própria submissão a algumas regras de estilo; a linguagem 
é o ser da literatura, seu próprio mundo: toda a literatura está 
contida no ato de escrever, e não mais no de pensar, de pintar, 

de contar, de sentir. (BARTHES, 2004, p.5) 

A obra literária se materializa na dinâmica da linguagem tornando-se 

nela própria. É por meio da linguagem que o escritor cria o narrador e o faz agir 

sobre o mundo ficcional, produzindo imagens, incursionando nos impasses 

humanos tidos como pouco significativos e com pouca capacidade de serem 

acessados e documentados. Isto é, com a linguagem em funcionamento na 

criação literária podem-se acessar os absurdos da subjetividade e da 

materialidade humana. Ao realizarmos a sua aproximação com a ciência -  

sendo que ciência neste caso significa a Geografia na leitura do espaço, do 

sujeito na metrópole -, a Literatura mostra faces da existência e pode 

interseccionar com a densidade histórica dos eventos, dos acontecimentos, dos 

conflitos sociais e da acumulação capitalista. O processo de crítica, dessa 

maneira, pode ultrapassar os esquemas repetidos, os parâmetros conceituais 
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e, então, alargar o ver geográfico. Mais especificamente, a ficção romanesca 

pode dizer o tempo e o espaço por critérios da liberdade criadora. 

1.1– UMA TESE NO FEMININO: PRESSUPOSTOS, OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS 

Um trabalho científico quase sempre é narrado, pela linguagem formal, 

no gênero masculino, para representar universalmente a humanidade. No 

entanto, essa adoção carrega simbolicamente o fato de o discurso e os sujeitos 

da ciência serem, em primazia, masculinos no sentido de os homens 

hegemonicamente ocuparem o lugar de cientistas. A tal ponto que mesmo as 

mulheres que se formam em medicina comumente se auto intitulam médicos. 

Trata-se de uma legitimação impressa no discurso científico, porém hoje 

questionada por movimentos sociais e intelectuais em prol da igualdade entre 

as pessoas e do respeito à diferença. A primeira versão de título para esta tese 

foi construída no masculino: ―Filhos da Metrópole: Literatura e as fendas do 

sujeito urbano‖. Parece fato irrelevante, mas percebemos que ao longo da 

produção foram ocorrendo demandas de rupturas com o discurso científico 

hegemonicamente no masculino.  

Na medida em que foi havendo amadurecimento dos pressupostos e do 

fazer metodológico, ficou evidente que o primeiro título fazia emergir um 

equívoco imagético do masculino como hegemônico representativo dos sujeitos 

e da existência. Porém, na Metrópole goianiense o que há é justamente um 

tensionamento entre o tradicional rural, que tem como valor hegemônico o que 

é da ordem do masculino e do patriarcado, e o ―embaralhamento dos signos‖ 

(CHAVEIRO, 2011), que é da ordem da urbanidade e da transformação dos 

gêneros.   

Se houver uma definição de gênero para Romancidade, ela será no 

feminino. A palavra nessa flexão pode significar uma transgressão sonora: ―a 

Romancidade‖. Ao provocar esse estranhamento sonoro, a palavra produz 

também um deslocamento simbólico de maior complexidade, porque envolve 

múltiplas identidades. Portanto, a tese é no feminino, mas não é sobre 

mulheres. Com certeza, ela envolve as relações de gênero tanto no campo 

sociológico, externo e interno dos romances, quanto no semântico e linguístico. 

Hoje não é mais possível pensar no homem/masculino como uma 

representação universal da humanidade nem como representante de si 
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mesmo. Pode-se e deve-se ler homem no feminino também. Assim como é 

equivocado colar diretamente o atributo feminino ao corpo da mulher. Mulher 

não é igual a feminino, pode ser lida também no masculino e em tantos outros 

atributos que escapam a essa dualidade. A título de exemplo, vale citar a 

condição dos corpos trans (transexuais), que hoje lutam arduamente por sua 

legitimidade de trânsito em um espaço organizado para corpos dualizados: ou 

homem ou mulher (em banheiros públicos, enfermarias de hospitais, 

ginecologias, urologias etc.).  

Vale assinalar que Leopoldo, personagem de um dos romances 

analisados nesta tese, Os cordeiros do abismo, é profundamente marcado por 

uma crise do masculino/feminino que envolve especialmente a relação com sua 

mãe, com sua mulher, com a maternidade e a paternidade, com seu próprio 

corpo que transgride ao sexo quando se transforma em outro corpo. Sob outra 

angulação, Sidrake, protagonista de A Centopeia de neon, é marcadamente um 

homem de estrutura oligárquica, machista, e a mola articuladora da crítica e da 

ironia construídas no romance. É contra a sua existência e seu êxito que o 

romance milita, quando revela as suas artimanhas. É justamente Romã, a 

única mulher narradora protagonista, a personagem que vai conduzir o leitor ao 

cume dessa militância crítica. 

É preciso conhecer e reconhecer as partes e as particularidades, no 

propósito de vencer a noção de identidades fixas que forçam uma 

universalização de representação nem sempre correspondente à complexidade 

do real, para se alcançar uma totalidade na análise. Assim como não se deve 

deixar escapar a objetivação da produção da existência na espacialidade 

comandada pelo capital, que tem na Metrópole seu espaço de materialização, 

por excelência. Por isso, ao produzir um ―estranhamento‖ semântico, o título da 

tese no feminino se propõe a tal deslocamento de valores representativos 

universais que estão em disputa com os antigos signos da cidade. 

A tese principal sustentada nesta pesquisa é a de que as alterações 

socioespaciais decorrentes da modernização conservadora do capital em 

Goiás e das novas relações de trabalho, de consumo e de produção da 

existência alteram também a subjetividade urbana, bem como os processos de 

simbolização e da produção literária. Neste contexto, constata-se o surgimento 
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de narrativas romanescas contemporâneas como as duas obras que dão 

suporte para as análises que se seguem. Porém não se trata de uma 

abordagem determinista de causa-efeito, mas de fazer emergirem os 

processos, com diversificadas mediações, que podem ocorrer de forma 

simultânea, intricada e ramificada.  

De forma autônoma em relação à Ciência, a Literatura – no nosso caso 

o romance -, que age fundamentalmente no âmbito da percepção e livre de 

certas amarras metodológicas (o que não significa que o processo de criação 

seja desprovido de estratégias e métodos), tem a possibilidade (veja bem, a 

possibilidade e não a obrigação) de captar e até de antecipar simbolizações de 

tais alterações. Porque a arte é, necessariamente, impregnada de sentidos e 

contrassentidos, de referências e contrarreferências. Ao mesmo tempo que 

cria, é criação. A questão que se interpõe, então, é: que sujeitos foram 

captados pela antena do romance brasileiro produzido, criado ou ambientado 

em Goiás? Como os seus repertórios fictícios, investidos nas personagens dos 

romances analisados, se entrelaçam com os repertórios dos habitantes da 

metrópole? 

Uma constatação na qual se baseia é que a partir do final da década de 

1980, o romance brasileiro de origem local não se restringe ao tema do 

camponês, do caipira e do rural como representações culturais hegemônicas. 

Passa a ganhar evidência em maior escala uma Literatura urbana e 

contemporânea. Portanto, possivelmente esta se apresenta em outra relação 

referencial: a de que os sujeitos estão, agora, sob os auspícios da densidade 

das redes, das tecnologias, das territorialidades fluidas, de paisagens 

replicadas e reproduzidas, da voracidade dos tratores e da ternura do efêmero. 

Porque mora na espacialidade da existência, ou na geografia do sujeito, e se 

alimenta de desejos das pessoas ao mesmo tempo que engendra palavras e a 

vida de sentidos, essa literatura romanesca torna-se importante para compor 

um marco simbólico das subjetividades na e da metrópole, nascidas da tensão 

entre a tradição rural secular e a recente ocupação conservadora, com 

contornos de modernidade, do Cerrado goiano. Poderíamos afirmar que a 

Geografia, na perspectiva da abordagem humanista, também passa por 

processos semelhantes. 
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Os novos contornos de subjetividades, estas geradoras e, 

simultaneamente, criadas pelo processo de metropolização de Goiânia, pela 

modernização conservadora do capital no estado de Goiás, que marca a 

transição da sociedade hegemonicamente agrária para a urbana, impactam 

toda a lógica do trabalho e da vida dos trabalhadores. Tal movimento cultural, 

econômico, político e social reporta a uma transição do romance de origem 

local, que passa da expressão da regionalidade e da ruralidade para uma 

narrativa urbanizada. Como já foi dito, a literatura brasileira produzida em 

Goiás foi hegemonicamente tematizada a partir da realidade e da existência do 

camponês, do fazendeiro, do meeiro, bem como de suas linguagens, tradições, 

trajetórias e lutas mediadas pelo trabalho. Os temas chamados de raiz tiveram, 

até então, maior força de abordagem. 

Com a consolidação da metrópole goianiense emergem narrativas 

literárias que tematizam a vida na cidade, o sujeito do desejo mediado pelo 

fetiche do capital, em especial capturado pelo desejo do consumo, em distintas 

formas e diferentes níveis de manifestação no cotidiano das pessoas e na 

existência urbana. A ficção literária não constitui um retrato imediato de um 

sujeito metropolitano, mas, no nosso entendimento, trilha na sua imaterialidade 

e intangibilidade de modo a ironizar, criticar ou simplesmente existir, tornar-se. 

É, simultaneamente, criação e criadora de tais traços subjetivos. Supõe-se, 

então, um movimento que toma a Literatura não como uma representação 

direta da realidade conforme se pretende no Romance Realista, hegemônico a 

partir do final do século XIX, mas que está inserida na complexidade do real, da 

vida, do cotidiano, porém com capacidade de criar novas narrativas de si. 

Poder-se-ia afirmar que tais narrativas são atravessadas pela fragmentação, 

pela desestabilidade, pela não linearidade, pela contradição e pela 

desterritorialidade, elementos que incidem sobre o sujeito urbano (Rolnik, 

2006).  

Neste trabalho, tomou-se como objetivo geral promover uma 

aproximação entre Geografia e Literatura - a partir da análise dos romances A 

centopeia de neon, publicado pela primeira vez 1990, e Os cordeiros do 

abismo, em 2004, dos escritores goianos Edival Lourenço e Maria Luísa 

Ribeiro, respectivamente -, buscando-se nessa trajetória traços que compõem 
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as subjetividades dos protagonistas ficcionais e sua relação com o momento 

histórico de metropolização de Goiânia. Diante de tal objetivo, apresenta-se 

como problema a possibilidade de se acessar ou mesmo circundar elementos 

constitutivos dos sujeitos urbanos do fim do século XX e do período de 

metropolização de Goiânia: seria esse um empreendimento acadêmico 

executável? Não se trata, no entanto, de um estudo comparativo entre os 

romances nem das produções literárias feitas em Goiás em diferentes marcos 

temporais, embora uma pequena tentativa de localização dessa natureza tenha 

sido operacionalizada acerca do romance histórico e regional, no capítulo 

terceiro. Pretendeu-se potencializar uma leitura capaz de estabelecer conexões 

entre criação literária, produção simbólica do espaço e do tempo da 

metropolização de Goiânia e o sujeito que age sob esse manto da 

modernização conservadora. O conjunto de procedimentos para tal 

empreendimento foi denominado nesta tese de leitura geográfico-literária. 

Os dois romances apresentam-se como recorte adequado para os 

objetivos da tese, tanto no nível interno das obras quanto no externo a elas. 

Nos níveis internos consideramos que suas narrativas apontam para uma 

linguagem transgressora e irônica, ambas muito afeitas aos romances 

modernos contemporâneos e, mais especificamente, ao Novo Romance9. As 

personagens vivenciam dramas e tragédias decorrentes da urbanização da 

existência. Ambos os romances se constituem em estratégias narrativas de 

tempo e espaço não lineares. A espacialidade aponta para o modo de 

existência na cidade em conflito e, ao mesmo tempo, convivente com os 

valores e o modo de vida rural.  

Em relação aos níveis externos, podemos citar que o período de 

criação e publicação dos romances coincide com a consolidação de Goiânia 

como metrópole e a criação da região metropolitana. Os dois autores são 

engajados na organização dos escritores de Goiás, tendo, ambos, presidido a 

Academia Goiana de Letras. Um autor, Edival Lourenço, nasceu no interior do 

Estado; e outra, Maria Luísa Ribeiro, pertence a uma das primeiras gerações 

                                            
9
 - Em seu ensaio Por um novo romance, o escritor Alain Robbe-Grillet afirma que o termo ―Novo 

Romance‖ pretende designar uma nova escola literária: ―trata-se apenas de um rótulo cômodo que 
engloba todos aqueles que procuram novas formas de romance, capazes de exprimir (ou de criar) novas 
relações entre o homem e o mundo, todos aqueles que se decidiram a inventar o romance, isto é, a 
inventar o homem‖. (ROBBE-GRILLET, 1969, p.8). 
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nascidas na nova capital. Outro dado importante é o fato de as duas obras 

serem as primeiras publicações, de ambos os autores, do gênero romance.  

Metodologicamente, como já foi dito, não se trata de estudo comparativo 

nem de autores nem de gêneros literários. No nosso entendimento, esse tipo 

de estudo abriria o escopo da pesquisa ao ponto de tornar a análise literária 

mais evidente do que o olhar para os elementos constitutivos do sujeito e os 

modos de existência capturados nos romances em questão, o que poderia 

levar à perda do objeto geográfico. Por isso, o intento foi o de realizar uma 

abordagem constituída por atravessamentos dos dois campos de 

conhecimento, Geografia e Literatura, num diálogo interdisciplinar nas Ciências 

Humanas. 

Uma abordagem plural, como a que se propôs, remete a uma pesquisa 

assentada numa leitura referenciada teoricamente, porém não 

descomprometida com a identificação dos conflitos. Um estudo focado na 

existência há que considerar que o sujeito é um dado do mundo, carregador de 

lugares e de tempos, portanto não está livre da tensão que o constitui no 

espaço. O romance contém igual textura. Dessa forma, a abordagem 

geográfica que se faz do romance permeia os conflitos da existência, no caso, 

da existência no espaço moderno: a cidade como polo aglutinador da 

economia, da política, da expectativa e do consumo de mercadorias e bens 

culturais. 

Contribuiu para o avanço da pesquisa, nessa perspectiva que considera 

os conflitos e os tensionamentos, a realização de entrevistas com os dois 

autores dos romances. Elas constituíram momento importante da 

aprendizagem e construção documental. Tal procedimento permitiu confrontar 

autores e obras, contextos históricos e processos de criação. Mais do que isso, 

as entrevistas fizeram aflorar os dilemas sociais e pessoais que envolvem o 

escritor e a escritora em processo de criação, como sujeitos carregadores de 

mundos. Mundo que é Goiânia tornando-se metrópole, Goiânia como resíduo 

da fazenda goiana, Goiânia como promessa da modernidade ao sertão. 

Esperança e engodo, ao mesmo tempo. 

Por se tratar de uma pesquisa teórica, buscou-se explorar as relações 

objetivas e subjetivas, tentando-se enxergar a realidade com e para além do 
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olhar fenomenológico. O cotejamento com estudos sobre a construção da nova 

capital e seu percurso de metropolização de Goiânia serviu para incorporar 

substância à essencialidade e ontologia espacial de Goiânia como referente 

dessa literatura que ousa narrá-la em linguagem contemporânea e 

transgressora dos parâmetros legitimados. 

Na construção da tese, adotou-se uma postura de ordem metodológica e 

também ética que consistiu em tomar os romances em análise como tema 

articulador da pesquisa geográfica e não como objetos de estudo. Tal 

propositura está nos estudos do geógrafo Marc Brosseau (2007-b) para quem o 

romance deve ser tomado como um sujeito para a Geografia, deve ser 

abordado a partir do diálogo, ou do dialogismo, conforme está em Bakhtin 

(2010b). O dialogismo é um caminho para o geógrafo que pretende 

empreender uma leitura da totalidade do romance, desde a estética à 

constituição interna e externa do espaço-tempo, ou seja, da arquitetura textual 

à fábula. Portanto, implementar o diálogo como procedimento foi outro desafio 

metodológico interposto a esta tese, pois sempre fica a incômoda indagação: 

como fazer uma leitura do romance inscrevendo-o na interpretação geográfica? 

Enquanto o discurso científico calca sua eficácia na separação de sujeito 

e objeto, a eficiência da arte literária reside justamente no contrário: ela se 

constitui como a própria realidade, na qual sujeito e objeto não são unidades de 

análise independentes nem têm existência polarizada e separada entre si. 

Ambos constituem a totalidade da existência. Em outras palavras, a arte, por 

sua própria natureza narrativa, não separa sujeito e objeto, e talvez nisso 

consista seu poder de alcançar a totalidade do mundo que põe em movimento 

narrativo. Pelo acesso ao funcionamento da linguagem, pode narrar de forma 

mais eficiente do que o discurso científico, cujas explicações dependem da 

fragmentação dos elementos da realidade. 

Ao longo da permanência no Programa de Pós-Graduação em Geografia 

do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, a presente pesquisa foi 

realizada basicamente a partir das seguintes etapas: 

 levantamento bibliográfico sobre o tema;  

 levantamento do Estado da Arte sobre Geografia e Literatura, 

tendo como fonte de dados a Biblioteca Digital de Teses e 
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Dissertações do Ministério da Ciência e Tecnologia, no portal 

mantido pela Capes e o CNPq;  

 elaboração dos instrumentos de entrevistas;  

 realização de entrevistas em profundidade com os autores;  

 transcrição, tratamento e análise dos depoimentos coletados; 

 criação das cartografias dos romances; 

 análise dos livros em estudo. 

Esses procedimentos, ainda que insuficientes para dar conta de 

apresentar a complexidade da produção acadêmica, permitiram amalgamar os 

conteúdos disparadores da tese, os pressupostos, e realizar um percurso em 

torno dos objetivos traçados. Em síntese, a tese aqui desenvolvida partiu de 

um dado existente: a publicação de dois romances com características 

narrativas contemporâneas, vinculados ao espaço e tempo que coincidem com 

a transformação de Goiânia em Metrópole, tanto por força da lei que criou a 

Região Metropolitana, como por força da alteração demográfica, da política e 

da economia. As alterações socioespaciais decorrentes da modernização 

conservadora do capital em Goiás e das novas relações de trabalho, de 

consumo e de produção da existência repercutem nos processos de produção 

simbólica, nos quais se inclui a produção romanesca. 

Mais do que isso, a tese se sustenta na constatação da mudança do 

perfil das personagens, que em outras narrativas eram os camponeses e 

homens ligados ao cotidiano da ruralidade, para sujeitos afetados pelos 

conflitos da urbanização, pelos conteúdos urbanos. Implica, portanto, a 

incidência da materialidade da existência no repertório romanesco, tanto na 

ambientação e caracterização das personagens, quanto na própria arquitetura 

das narrativas. Nesse contexto, nos deparamos com a captura de um sujeito 

profundamente atravessado pelo processo de urbanização da existência. O 

romance é carimbado por esse mesmo processo quando se impõe uma nova 

estratégia de escrita, um fazer afetado pelo tempo e pelo espaço da cidade. 

Dito de outra forma, a tese se sustenta na afirmação de que o dado da 

realidade, aliado ao labor da criação literária, torna-se estruturante da narrativa, 

e, depois de existir, a obra torna-se também um dado da própria realidade. 
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1.2 – GEOGRAFIA E LITERATURA: UMA APROXIMAÇÃO 

O levantamento do Estado da Arte sobre o tema Geografia e Literatura 

foi realizado, como já assinalado, a partir de coleta de dados na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações do Ministério da Ciência e Tecnologia, que 

mantém o banco de dados com inclusões de pesquisas, tendo como marco o 

ano de 2000, ainda que tenha sido encontrada uma tese datada de 1998. As 

consultas foram realizadas em maio e junho de 2011, sendo que a última 

ocorreu no dia 14 de junho, por meio de pesquisa por índice com as palavras-

chave ―Geografia e Literatura‖. Dessa forma, foram obtidos 133 registros, 

dentre os quais havia uma repetição de registro, o que consumou um universo 

de 132 teses e dissertações. A seguir, procedeu-se à criação de um banco de 

dados no programa Excel, com as seguintes unidades de análise: 1) relevância 

do tema (critério adotado pela própria biblioteca); 2) título da pesquisa; 3) 

autor/a; 4)orientador/a; 5) instituição; 6) Unidade Federativa; 7) nível da 

pesquisa; 8) ano da defesa; 9) área do conhecimento.  

A partir dessas 132 pesquisas realizou-se um procedimento de filtro do 

qual restaram 22 trabalhos. Ou seja, o universo dos trabalhos que se referem à 

área do conhecimento ―Geografia e Literatura‖ se resume em 22, sendo que, 

deste, sete se originam do campo de pesquisa da Literatura e quinze da 

Geografia, o que indica um movimento desta em busca da Literatura, mais que 

o seu contrário. As demais pesquisas foram selecionadas pelo sistema de 

busca da biblioteca, possivelmente porque foram consideradas isoladamente 

os descritores ―geografia‖ ou ―literatura‖, esta inclusive quando citada em 

pesquisas no sentido de bibliografia, o que justifica o aparecimento naquele 

conjunto de 132 registros de teses e dissertações de outras áreas, como a 

Medicina e Economia. Cumpre ressaltar a constatação do limite desse banco 

de dados, pois conforme post na tela de abertura do Portal ―as teses e 

dissertações disseminadas pela BDTD são registradas e depositadas pelas 

universidades que compõem o consórcio da BDTD‖. Nesse sentido, não há 

garantia de que as instituições mantenham atualizados os cadastros de suas 

pesquisas ou que o façam constantemente e de forma correta, haja vista a 

existência de repetição de cadastros.  
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Apesar disso, considerou-se representativo e importante utilizar essa 

fonte de pesquisa, porque se trata de uma biblioteca pública, interativa e com 

possibilidade de atualização de dados, que conta com a participação das 

principais universidades públicas brasileiras e que possui dados catalogados 

de uma década. A comunidade acadêmica brasileira é a responsável pela 

qualidade e quantidade dos cadastros, bem como se configura como a principal 

interessada nesse conjunto de informações. Portanto, a consolidação desta 

biblioteca como fonte de pesquisa deve estimular o zelo com a qualidade dos 

registros das informações e com a atualização. Outro elemento considerado 

favorável a essa fonte de dados é o marco temporal das pesquisas, que 

coincide com o período de consolidação do processo de metropolização de 

Goiânia e com o período de um dos romances analisados.  

Sendo assim, o universo de análise do Estado da Arte, tomando como 

base os registros da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Ministério de 

Ciência e Tecnologia, é de 22 pesquisas, sobre as quais se constata que, pelo 

critério de relevância do tema ―Geografia e Literatura‖, do sistema de busca do 

portal, dentre os cinco trabalhos de maior relevância, dois foram desenvolvidos 

no IESA/UFG e um na Universidade Federal da Grande Dourados. Isso revela 

que o tema ―Geografia e Literatura‖ possui significativa presença na região 

Centro-Oeste, o que fortalece o campo de averiguação desta tese. Porém, de 

todo o conjunto, sete pesquisas são de nível doutorado, sendo que, destas, 

três foram desenvolvidas na área de conhecimento ―Literatura e Geografia‖. Ou 

seja, neste banco de dados há apenas quatro teses desenvolvidas no campo 

de Geografia e Literatura, conforme sintetizado no Quadro nº 1. 

 

 

 

 QUADRO 01 – DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE GEOGRAFIA E LITERATURA 
FONTE: BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES DO MCT – JUNHO/2011 

SINTETIZADO POR LIMA, 2011 

TÍTULO E ÁREA DE CONHECIMENTO INSTITUIÇÃO E 
RELEVÂNCIA 

ANO NÍVEL 

1- Geografia e Literatura: uma leitura 
interdisciplinar do Recife através da poesia de 
Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho e João Cabral 

UFPE / 94,57% 2003 Mestrado 
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 QUADRO 01 – DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE GEOGRAFIA E LITERATURA 
FONTE: BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES DO MCT – JUNHO/2011 

SINTETIZADO POR LIMA, 2011 

TÍTULO E ÁREA DE CONHECIMENTO INSTITUIÇÃO E 
RELEVÂNCIA 

ANO NÍVEL 

de Melo Neto. (Geografia e Literatura) 

2- Geografia e Literatura: a representação de 
Goiânia em fragmentos de Viver é devagar de 
Brasigóis Felício. (Geografia e Literatura) 

UFG / 94,51% 2008 Mestrado 

3- A identidade sertaneja em Goiás: um estudo a 
partir dos elos entre a Geografia e a Literatura de 
Bernardo Élis. (Geografia e Literatura) 

UFG / 94,39% 2009 Mestrado 

4- Geografia e Literatura: diálogo em torno da 
construção da identidade territorial sul-mato-
grossense. (Geografia e Literatura) 

UFGD / 93,98% 2010 Mestrado 

5- A chave do tamanho abre o conhecimento do 
espaço geográfico. (Geografia e Literatura) 

UFRGS / 92,74% 2006 Mestrado 

6- Ciclos de águas e vidas: o caminho do rio nas 
vozes dos antigos vaporzeiros e remeiros do São 
Francisco. (Geografia e Literatura) 

UFU / 92,65%  

2009 

Mestrado 

7- Discurso da paisagem em Luís Martins: 
imaginário geográfico nas crônicas de São Paulo. 
(Geografia e Literatura) 

USP / 92,47% 2009 Doutorado 

8- Relações espaciotemporais na obra poética de 
Cesário Verde: fragmentação e busca de 
totalidade. (Literatura e Geografia) 

USP / 91,63% 2009 Mestrado 

9- Contrabandistas na fronteira gaúcha: escalas 
geográficas e representações textuais. (Geografia 
e Representações Textuais) 

UFSC / 76,47% 2009 Doutorado 

10- O lugar-sertão: grafias e rasuras. (Geografia e 
Literatura) 

UFMG / 75,66% 2006 Mestrado 

11- Espaço; modernidade e literatura: uma leitura 
de \ O Guesa\ , de Sousândrade. (Literatura e 
Geografia) 

USP / 75,56% 2007 Mestrado 

12- O chão e o sismógrafo: geografias e 
identidades em O chão que ela pisa, de Salman 
Rushdie. (Geografia e Literatura) 

UFMG / 75,55% 2008 Mestrado 

13- Campaniça e Aldeia nova: um retrato da 
paisagem alentejana à luz do Neorrealismo e da 
geografia cultural. (Geografia e Literatura) 

UERJ / 75,19% 2008 Mestrado 
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 QUADRO 01 – DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE GEOGRAFIA E LITERATURA 
FONTE: BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES DO MCT – JUNHO/2011 

SINTETIZADO POR LIMA, 2011 

TÍTULO E ÁREA DE CONHECIMENTO INSTITUIÇÃO E 
RELEVÂNCIA 

ANO NÍVEL 

14- O espião da infância nas crônicas de Carlos 
Heitor Cony. (Literatura e Geografia) 

UFC / 74,99% 2007 Mestrado 

15- A poetização do espaço nos Sertões de 
Euclides e Rosa. (Literatura e Geografia) 

PUC SP / 74,98% 2006 Mestrado 

16- A reinvenção da província: a revista Joaquim e 
o espaço de estreia de Dalton Trevisan. (Literatura 
e Geografia) 

UNICAMP/ 
74,96% 

1998 Doutorado 

17- Poética do lugar em O Turista Aprendiz, de 
Mário de Andrade; Angústia, de Graciliano Ramos, 
e Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss. 
(Literatura e Geografia) 

UFRGS / 74,88% 2008 Mestrado 

18- Grande sertão: veredas: Pacto e Promessa. 
(Literatura e Geografia) 

PUC RIO / 
74,58% 

2010 Doutorado 

19- Rastros das socialidades: conversações com 
João Gilberto Noll e Luiz Ruffato. (Literatura e 
Geografia/ Socialidades) 

UNICAMP/ 
74,53% 

2009 Doutorado 

20- A cidade e o caos: uma leitura do 
contemporâneo. (Geografia, Metrópole e 
Literatura) 

PUC RIO / 
74,33% 

2009 Mestrado 

21- A representação do espaço nos romances 
urbanos de Érico Veríssimo: Caminhos cruzados, 
Noite, O prisioneiro e Incidente em Antares. 
(Literatura e Geografia) 

PUCRS / 74,26% 2007 Doutorado 

22- A Geografia literária de Lêdo Ivo: a cidade nos 
romances As alianças e Ninho de cobras. 
(Geografia e Literatura) 

UFAL / 74,16% 2007 Doutorado 

 

Um olhar sobre a temporalidade: em que pese o fato de o banco de 

dados ser recente e conter trabalhos realizados na primeira década deste 

século, a maioria das pesquisas foi desenvolvida a partir do ano de 2006, o que 

corrobora a afirmação de Amorim Filho (2008, p.107) de que nas últimas 

décadas ―observou-se o desenvolvimento de correntes geográficas que 

privilegiam temas e abordagens não contemplados pelos paradigmas 

dominantes, sejam eles cientificistas (neopositivistas), crítico-radicais 
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(neomarxistas) ou tecnicistas (SIG e Sensoriamentos Remotos)‖. Segundo o 

próprio Amorim Filho: 

Dessas abordagens alternativas, fazem parte os estudos das 
percepções, cognições e representações do ambiente 
geográfico e de seus ―lugares e paisagens valorizados‖, 
agrupados sob a denominação geral de ―geografias 
humanísticas ou humanistas‖, com bases epistemológicas mais 
flexíveis, procuradas nas filosofias fenomenológicas e 
existencialistas (AMORIM FILHO, 2008, p. 108). 

O fortalecimento dos estudos que envolvem Geografia, Literatura e arte 

é atualmente capitaneado, no Brasil, por pesquisadores como Eduardo 

Marandola Jr. (Unicamp), Eguimar Felício Chaveiro (UFG), Geralda Almeida 

(UFG), Oswaldo Bueno Amorim Filho (PUCMG), Cássio Viana Hissa (UFMG), 

Cláudio Benito Ferraz (UFGD/UNESP), Lúcia Helena Gratão (UEL), Carlos 

Augusto Monteiro (UFSC), Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendhal (UERJ), 

Júlio César Suzuki (USP), Wenceslao Oliveira Júnior (Unicamp), dentre tantos. 

Mais recentemente, a partir do Grupo de Trabalho ―Geografia e Literatura‖ do 

IX Encontro Nacional da Associação Nacional da Pós-Graduação e Pesquisa 

em Geografia, realizado em 2011 em Goiânia, foi criado o Núcleo de Pesquisa 

Geoliterart, com sede na USP, para abrigar o conjunto de debates e pesquisas 

sobre o que envolve o tema. Em 2013, foram realizados o I Simpósio 

Internacional e II Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte. Se a 

produção de pesquisa nessa área já despontava de forma profícua, mostra-se 

em franco fortalecimento nesta segunda década do século XXI, tendo em vista 

esses novos eventos científicos. 

Dentre as possibilidades de exploração dos dados informados e 

selecionados pelo banco de dados, podemos verificar a combinação de duas 

variáveis: as teses desenvolvidas na área de conhecimento ―Geografia e 

Literatura‖ e as categorias geográficas. São elas: 1)Discurso da paisagem em 

Luís Martins: imaginário geográfico nas crônicas de São Paulo; 2) 

Contrabandistas na fronteira gaúcha: escalas geográficas e representações 

textuais; 3) A representação do espaço nos romances urbanos de Érico 

Veríssimo: Caminhos cruzados, Noite, O prisioneiro e Incidente em Antares; e 

4) A Geografia literária de Lêdo Ivo: a cidade nos romances As alianças e 

Ninho de cobras. Percebe-se que as pesquisas foram desenvolvidas em torno 
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das categorias geográficas: paisagem, fronteira, espaço, lugar e cidade. Esta é 

uma mostra do profícuo diálogo entre as categorias geográficas e Literatura.  

Já, ao se considerar a categoria sujeito e subjetividade na relação com 

Geografia e Literatura, somente são encontradas pesquisas desenvolvidas com 

essa temática em nível de Mestrado. Existem, segundo uma leitura pontual 

desse banco de dados, três dissertações: 1) A identidade sertaneja em Goiás: 

um estudo a partir dos elos entre a geografia e a literatura de Bernardo Élis; 2) 

Geografia e Literatura: diálogo em torno da construção da identidade territorial 

sul-mato-grossense; 3) O chão e o sismógrafo: geografias e identidades em O 

chão que ela pisa, de Salman Rushdie.  

Portanto, é com base nestes dados que se justifica na presente tese 

seu recorte espaço-temporal, seu objeto e seus objetivos, com a proposta de 

enfrentar o desafio de fazer uma leitura geográfico-literária dos romances de 

autores goianos, residentes em Goiânia e atuantes da Academia Goiana de 

Letras. Curiosamente, o romance A Centopeia de neon, que marca a estreia do 

autor Edival Lourenço no gênero, foi escrito na década do Césio 137, embora 

tenha sido publicado somente na década de 1990. Mesmo que não faça 

nenhuma referência ao acidente, não seria impossível encontrar no título algo 

desse imaginário do ―brilho que mata‖. Uma espécie de ironia à contradição 

social - concentração de renda e segregação -, que está no nascedouro da 

capital e o trágico acidente nos primórdios da metropolização de Goiânia.  

Na verdade, o escritor refere-se à fugacidade e espetacularidade do 

brilho da cidade. O título advém da qualidade da centopeia que, segundo 

Lourenço (2011, APÊNDICE 01), é um ser insignificante e que rasteja, 

combinada com o neon, o brilho que seduz, numa alusão ao brilho da cidade. 

Publicado em 1990, conquistou logo em seguida os prêmios Bolsa de 

Publicações Hugo de Carvalho Ramos e o primeiro lugar no concurso nacional 

de romance do Estado do Paraná em 1992. O livro ainda hoje é objeto de 

pesquisas acadêmicas. Sem dúvida, é um marco na história da Literatura 

Goiana. 

A centopeia de neon é uma narrativa ficcional que rompe com a 

estrutura linear temporal e espacialmente, construída em forma de ―espiral‖, ou 

de caracol, em que um ponto de vista vai sendo envolvido por outro até se 
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formarem as quatro angulações do romance. Ele possui quatro partes, sendo 

que cada uma delas é narrada em primeira pessoa, mas cada qual por um 

narrador-personagem diferente. De modo que os protagonistas revezam entre 

si nas suas reminiscências, e todas as histórias são desenvolvidas de forma a 

se entrecruzarem constituindo uma continuidade narrativa, embora cada parte 

possa ser lida como um texto independente. Elas se tocam, se relacionam, mas 

no detalhe cada qual é uma história diferente da outra, porque é construída a 

partir de quatro pontos de vista, garantindo ao leitor acessar a subjetividade de 

cada personagem que emerge em cada uma das partes, e ao mesmo tempo, a 

totalidade espacial também é garantida. A ironia, o humor e a simplicidade da 

linguagem são as marcas estilísticas do romance. 

Na primeira história, o narrador é Sidrake. Um burocrata e especialista 

em tráfico de influência, um lobista que atua na fabricação de fatos para 

interferirem no rumo dos ―negócios‖ que realiza. Vangloria-se de sua profissão - 

antes considerada como atos de trapaceiro -, de ter um nome sofisticado como 

lobby-man. A empresa para a qual trabalha, ―STG LOBBY S/C‖, realiza 

serviços que beneficiam empresas privadas de interesses escusos na sua 

relação promíscua com o Estado, com instituições públicas e empresas 

internacionais, como é o caso da indústria suíça de cosméticos que 

necessitava de matéria-prima para seus produtos de estética, produzidos a 

partir de placentas e fetos. Para lograr êxito, o lobista estimulou e financiou 

tanto o movimento antiabortista quanto o seu contrário, para criar um 

tensionamento social, sem resolver a questão, porém estimular a procura pelos 

serviços de um grande hospital que faria os procedimentos gratuita e 

clandestinamente, bem como entregaria a matéria-prima à indústria.  

Sidrake é uma face moderna de um tipo mau-caráter, no estilo do velho 

coronelismo, que deseja se aposentar para se dedicar exclusivamente a sua 

entidade ―Sociedade Filantrópica Santo Inácio de Loyola‖ e escrever um livro. 

Esse intento de escrever é praticamente uma ironia ao modo como se instalou 

a indústria do livro na Brasil: nas prateleiras e nas listagens dos dez mais 

vendidos verifica-se a predominância de uma literatura de autoajuda e 

biografias de famosos (a biografia de uma classe que se impõe à outra). A 

última empreitada, antes da sua possível aposentadoria, é a de convencer um 
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diretor de hospital a praticar eutanásia nos moribundos, de forma a aumentar o 

faturamento das funerárias que ganhariam por funeral de indigente, cujos 

custos ficariam a cargo do Estado. É neste hospital que Sidrake conhece 

Romã, aquela que se tornará sua amante e narradora da parte IV do livro e que 

também despertará nele o desejo de continuar ativo e desistir de se aposentar, 

o que não garante a redenção moral do protagonista. 

Na parte dois, o narrador é Danton Mumbeka, cooptado para ser o 

braço direito para os serviços sujos de Sidrake. Ele comanda as operações 

especiais da STG Lobby, mas se orgulha de ser um ―faz-tudo‖: motorista, 

mordomo, serviçal, confidente e, dizem as más línguas, até affaire do chefe. 

Ele pertencia ao Serviço Tentacular de Repressão a Subversivos das Forças 

Armadas e foi contratado por Sidrake para realizar operações especiais. Dentre 

elas, duas ações na fazenda dos Nardini, pais de Romã. A primeira se 

constituiu num ―conto do vigário‖, em que foi vendida para a vítima do golpe 

uma fazenda inexistente, o que o levou à falência. A segunda, uma emboscada 

em que os Nardini foram assassinados, porque no sítio da família a terra 

guardava uma jazida de tântalo utilizado em construção de armas de guerra e 

naves espaciais. Antes, quando pertencia às Forças Armadas, Mumbeka 

participou da operação que prendeu o irmão de Romã, um artesão, como se 

fosse um perigoso fabricante de armas caseiras disfarçado. 

O narrador da terceira parte é apelidado Rambo. Seu nome é Jeromão. 

É um jovem que vive numa área rural próxima à cidade, tem 18 anos, é 

apresentado como se tivesse deficiência mental, segundo sua avó, única 

parenta viva e que comanda sua vida. Vive em um sítio que foi de propriedade 

de um coronel local, pai de Sidrake, que teria matado seu avô e em troca do 

silêncio da viúva ―doou‖ o sítio a ela. O rapaz, sem credibilidade nem atributos, 

tem o rumo de sua história modificado quando sai à noite para galantear Lea, 

sua namorada imaginária, com a guitarra de George Harrison nas costas. Isso 

mesmo, a banda de rock Beatles havia alugado alguns meses antes, o celeiro 

da avó de Jeromão. O apelido Rambo foi criado por Paul MacCartney, que o 

considerou parecido com Sylvester Stallone. A banda inglesa pretendia 

preparar seus próximos discos em sigilo. A separação da banda e a morte de 
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John Lenon teriam sido invenções de marketing, um grande golpe publicitário, 

para que o grupo continuasse no auge do mercado fonográfico mundial.  

Pois bem, na guitarra de Harrison havia um pacote de pó de cocaína 

―do puro‖, escondido na caixa de ressonância, quando Ramo foi abordado por 

policiais e preso como um traficante de alta periculosidade. Entra em cena 

novamente a astúcia de sua avó, que pede a Sidrake para encontrar o rapaz 

que havia desaparecido misteriosamente. Sidrake envia Danton à delegacia 

para resgatar Rambo e este passa a servir à STG Lobby S/C, em especial às 

mulheres dos chefes da organização. Romã fora à delegacia cobrir a prisão de 

tal traficante, na condição de repórter estrela das Organizações Ionesco. Uma 

das angústias de Rambo residia no fato de ter que contar a Harrison sobre sua 

guitarra que a polícia havia quebrado. Ao final, chegou à conclusão de que 

esqueceria o assunto e não diria nada a ele, e concluiu também que o segredo 

dos Beatles jamais poderia ser revelado, pois ninguém acreditaria. Depois de 

adaptado à nova vida na cidade, Jeromão é cooptado por Sidrake para iniciar 

um grande negócio de tráfico de cocaína utilizando pombos-correios. 

Na quarta e última parte, a narradora é Romã, personagem que já 

havia aparecido nas três primeiras partes da narrativa. Ela estava se 

preparando para fazer a cobertura jornalística da inauguração de uma ponte 

sobre o Rio Queimado, matéria paga pelo governo, e no script da reportagem 

―dizia que a tal ponte iria integrar o quadrilátero da fome ao estado 

desenvolvido‖. Durante a viagem ocorreria o último grande eclipse lunar do 

século XX. Romã, que migrou do interior para a capital, presenciou a prisão de 

seu irmão, posteriormente morto pela polícia do serviço tentacular, e, ainda, 

teve seus pais assassinados em conflitos de terra. Formou-se jornalista. Para 

pagar os estudos trabalhava em uma agência de garotas de programa, por 

meio da qual se tornou amante exclusiva de Sidrake, que lhe arranjou emprego 

nas Organizações Ionesco. Tornou-se jornalista de notícias espetaculares, seu 

objetivo era brilhar em todas as TVs. Certa vez, sem autorização do dr. 

Rodolfo, dono da empresa em que trabalhava, editou e levou ao ar uma 

reportagem que fez com um alienígena do planeta Gren. Foi demitida e 

cruelmente violentada por capangas de Sidrake e agentes do serviço secreto 

dos Estados Unidos, pois assuntos de ufologia são proibidos e tratados como 
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segredo de Estado. Com a morte do dono das Organizações Ionesco, Romã foi 

recontratada para fazer cobertura de matérias pagas pelo governo. Passou a 

ver criticamente a relação promíscua entre o Estado e o jornalismo. Nessa 

viagem de trabalho, mergulha em recordações da infância, adolescência e de 

sua formação, até que ela se encontra novamente com um alienígena que a 

engendra para dar a luz ao salvador da humanidade. 

A narrativa em flashback constitui o tempo e espaço dos quatro 

capítulos, contribui para que a fábula seja revelada integralmente ao leitor, 

permitindo o acesso a diferentes angulações da mesma história. Esse romance 

ensina à Geografia que a lente ampliada da Literatura exagera nos detalhes e 

nos defeitos. É salutar para se enxergar um sujeito urbano profundamente 

marcado pela ruralidade e pela selva simbólica da metrópole, pelo processo 

desenvolvimentista do capitalismo que empurra a população do campo para a 

cidade. Revela um processo no qual o anti-herói é a personagem forte, um 

triste modelo masculino que valida o mau-caratismo do lobby-man. Revela 

ainda a institucionalização da burocracia; a mudança de papel social das 

mulheres; a relação com a cultura urbana e as estruturas corruptas de poder; 

as resistências do trabalho e dos trabalhadores. A personagem, aparentemente 

a mais frágil da narrativa, na verdade é a detentora da ―verdade‖ ficcional, o 

que a coloca no mesmo nível de importância do protagonista, e a ela cabe a 

redenção, o salvamento. Pode-se, ainda, considerar como um nível de 

realidade externa à obra, mas que a envolve, o fato de que o seu processo de 

produção deu-se exatamente no tempo da metropolização de Goiânia e a 

consolidação do processo de desenvolvimento do capital nas fronteiras 

agrícolas de Goiás. 

Por sua vez, o romance Os cordeiros do abismo possui uma narrativa 

mais complexa e com ocorrência mais subjetiva focada nos estados mentais do 

protagonista e das demais personagens. Constitui-se ele próprio numa 

narrativa abismal. O narrador ocupa diferentes posições e funções, mesclando 

o foco narrativo de terceira e de primeira pessoa e tornando-se, em momentos 

cruciais da fábula, personagem do romance. Ele ainda dialoga diretamente com 

o leitor sobre a construção de personagens e desdobramentos da história, 

aproximando-se de uma estrutura metaficcional em alguns trechos. Além disso, 
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a personagem principal, Leopoldo, também narra em primeira pessoa, assim 

como sua confidente, Marina, que ocupa função extraordinária na fábula, 

tornando-se ela própria em uma instância narrativa, como se verá mais à 

frente. O jogo de narrações produz uma intricada rede de flashbacks exigindo 

do leitor atenção redobrada para acompanhar as linhas espaço-temporais do 

romance, bem como os próprios fatos constitutivos da história.  

O romance foi concebido, segundo a própria autora, a partir do espaço 

geográfico, quando ela afirma que primeiro anteviu uma grande avenida, sobre 

a qual construiu as personagens e o enredo. Inicialmente seria um conto, mas 

a trama o conduziu para ser o romance de estreia da autora. Os cordeiros do 

abismo é espacializado na Avenida Dias da Cruz, entrecortada por suas 

travessas os bairros/lugares onde a personagem principal vive sua via crucis: a 

avenida que é ―a espinha dorsal da cidade em que eu nasci‖ (p. 104), revela 

Leopoldo. Por coincidência, ou apenas por uma intromissão dos conteúdos do 

espaço vivido, a cidade de Goiânia também tem sua geografia estruturada a 

partir de uma grande avenida: a Avenida Anhanguera, que recorta toda 

dimensão da cidade no sentido Leste-Oeste, a ponto de não ser possível 

atravessar da região Norte para a região Sul, em qualquer ponto da mancha 

urbana, sem alcançar algum cruzamento com ela. A mesma avenida que 

percorri quando cheguei em Goiânia, no dia 02 de julho de 1972, que tinha um 

enorme canteiro central com palmeiras esbanjando liberdade em meio à 

modernidade adolescente. A cada nova etapa do desenvolvimento da cidade, a 

Avenida Anhanguera sofre intervenções drásticas. O canteiro central cedeu 

lugar ao corredor de transporte coletivo: ela não abriga mais palmeiras nem há 

mais canteiro central, assinalando, simultaneamente, progresso e decadência 

das formas. 

O romance se desenvolve em torno de uma personagem que constrói 

estratégias de convivência com sua perversão sexual, seus traumas afetivos 

infantis e seus dilemas cotidianos; que transita entre a loucura e a razão; a 

ironia e a infelicidade. É uma narrativa transgressora que atinge a ambiguidade 

de um tipo de sujeito urbano, perdido entre seus desejos, fetiches, 

perversidades, mas que também deseja ter reconhecidas suas virtudes, pois, 

mesmo que de maneira obtusa, acredita estar cometendo bondades com suas 
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vítimas. Há na arquitetura do romance uma lógica perversa e, ao mesmo 

tempo, estética e moral que denuncia certa hipocrisia humana. Nesse romance 

já não aparecem estruturas sociais, o trabalho e o trabalhador, o Estado ou 

mídia corporativa. Tudo se passa em torno da personagem que, também, é um 

anti-herói. Leopoldo está destituído de relações sociais; é um psicopata 

mergulhado em si mesmo, em seu próprio sofrimento. Constitui-se numa 

personagem de alta dosagem psicanalítica, cindido e ao mesmo tempo livre. 

A produção e a publicação deste romance coincidem com a 

consolidação da Região Metropolitana de Goiânia, enquanto espaço 

geopolítico em Goiás. O romance é estruturado em duas partes: a Via Cruz que 

é narrada em forma digressiva, em primeira pessoa, em sete travessas, 

durante um delírio que Leopoldo tem em seu cartório, após a queda dos 

processos da prateleira quando estava encerrando o expediente. Era uma 

quarta-feira, o dia de expiação de Leopoldo, pois tinha o compromisso de 

acompanhar sua mulher Eulália à igreja, oportunidade em que ela usava seus 

chapéus parisienses. Nesse delírio, ele e o narrador contam suas neuroses, as 

práticas de perversão e as vítimas de Leopoldo.  

Na segunda parte do romance, a personagem principal trava um diálogo 

com Marina (sua amante e confidente de identidade obscura) sobre sua 

perversão e seu empreendimento de retorno a cada uma de suas vítimas, para 

tentar se redimir. A identidade de Marina é fundamental para a compreensão 

da personalidade e do fracasso de Leopoldo em sua via crucis de retorno. O 

narrador estabelece um jogo com o leitor e vai alertando sobre a falsa 

identidade de Marina. A pista final sobre essa mulher é ambígua e pouco 

contundente, o leitor em geral permanece sem desvendar o enigma. As sete 

travessas são, ao mesmo tempo, os capítulos do livro e as travessas da 

Avenida Dias da Cruz, por onde Leopoldo encontra seus cordeiros. A cidade é 

o seu abismo. Esse é um romance de narrativa corajosa, com uma linguagem 

talhada no movimento pulsante e contraditório do corpo. Alcança as entranhas 

do desejo do sujeito dilacerado. Permite ler o espaço urbano atravessado por 

subjetividades complexas, fluidas, desamparadas, residentes no paradigma do 

sujeito moldado pela pretendida organização da relação capital/trabalho e 

embalado pela promessa não cumprida pela modernidade. Por transitar no 
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sentido contrário da esperança ingênua e manipulada, revela a potência 

humana de criação e transformação. 

1.3 – LEITURA GEOGRÁFICO-LITERÁRIA: UM PERCURSO 

O percurso metodológico desta pesquisa ganhou forma e consistência 

à medida que as categorias e as teorias, especialmente a literária e a 

geográfica, foram sendo postas em contato, tensionadas, a partir dos objetos e 

sujeitos do universo pesquisado. Não houve uma pré-determinação 

metodológica e o seu processo de amadurecimento foi moroso, da ordem da 

ruminância, isto é, daquilo que se leva tempo para processar. Porém, houve a 

pretensão de se estabelecer certa singularidade no modo de colocar as teorias 

em movimento e se atingir alguma síntese. 

Estamos chamando o percurso específico deste trabalho - que não se 

pretende aplicável a outros processos de análise para obter resultados iguais - 

de uma leitura geográfico-literária. Inicialmente, se configurou apenas como um 

demarcador teórico para guiar o olhar geográfico no rumo da leitura dos 

romances e de obras literárias. Logo chegamos à experiência de realizar uma 

espécie de fricção entre as categorias geográficas nas categorias da teoria 

literária. A discussão do espaço geográfico e do espaço literário no romance, 

desenvolvida no capítulo terceiro, é um resultado desse movimento. 

O mergulho teórico fez emergirem as cartografias dos romances, que 

são instrumentalizações e concepções geográficas, mas que a partir de 

Deleuze e Guattari (2011) ganharam uma dimensão filosófica ampliada para se 

chegar a uma cartografia não apenas do enredo (da fábula em sua 

temporalidade e espacialidade), como também da arquitetura, da trama dos 

romances. Com o estudo de alguns elementos da teoria literária, percebemos 

que as subjetivações das personagens podem ser conhecidas por meio da 

dissecação do trabalho arquitetônico desenvolvido pelo/o escritor/a e, por isso 

foi preciso construir ferramentas para acessar essa arquitetura. Conhecer 

profundamente os narradores das fábulas tornou-se condição sine qua non 

para fazer avançar a leitura geográfico-literária. Criamos, então, as cartografias 

das instâncias narrativas e da estrutura dos romances. Nesse campo, fizemos 

um trabalho de dissecação das obras. 
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Com o pensamento de Friedman (2002), descobrimos que os tipos de 

narradores em uma estrutura narrativa permitem acessar níveis de 

subjetividade das personagens (os sujeitos) e dos romances. Neste caso, 

conhecer os pontos de vista (quem é que fala ao leitor) permite identificar ―um 

modus operandi‖ (FRIEDMAN, 2002, p. 169) da presença ou ausência do autor 

na arte narrativa. Ao perseguir essa ideia na análise dos romances é que se 

alcançou a necessidade de criar cartografias, um modo de capturar o 

movimento narrativo entre o foco e o enredo. Esse movimento se constitui em 

canais de informação que levam o leitor a apreender a trama em sua 

totalidade, isto é, capturar a ilusão ficcional. 

Com Deleuze e Guattari (2011) chegamos às cartografias. Os filósofos 

criticam a noção cartesiana do mapa (decalque), que aprisiona os sentidos e 

esconde os conflitos. Essa perda do movimento revela o problema do limite das 

representações. Em contraposição, buscamos a partir da leitura do volume 1 

de Mil Platôs (DELEUZE e GUATTARI, 2011) a proposta de uma função 

cartográfica para os mapas, de modo a realizar uma captura do movimento 

pela conexão dos campos informativos e liberação dos modos de construção 

do conhecimento. Dessa forma, ao invés de construir uma representação do 

espaço urbano dos romances aos moldes tradicionais do mapa, construímos 

conexões das instâncias narrativas em busca de uma espacialização da 

estrutura narrativa, desenvolvidas no capítulo quarto. 

Na montagem cartográfica, tanto elementos internos da obra quanto 

informações externas ou advindas das entrevistas com os autores foram 

mobilizados para compor os mapas. Outro pensamento que dá suporte a esse 

caminho metodológico está em Pessanha (2009). Ele propõe um pensamento 

topológico para que possamos enfrentar os conflitos e a violência de uma 

época absorvida pela técnica e pelos poderes: 

Chamo de pensamento topológico aquele que busca pensar os 
deslocamentos e as passagens de um lugar a outro, de uma 
dimensão da experiência à outra; é um pensar de orlas e 
pororocas, de fronteiras e de extremidades, onde um mundo é 
abalado ou se desmorona (...) pensar a passagem entre esses 
lugares é pensar os atravessamentos. (PESSANHA, 2009, 
p.17). 
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Fazer cartografias significou construir leituras possíveis dos 

atravessamentos no campo instável do sujeito contemporâneo e das suas 

narrativas. O pensamento geográfico, ao aderir a essa abordagem plural, se 

mostra aberto aos novos aportes teóricos sem se descomprometer com a 

leitura dos conflitos do mundo. Já era sabido, no início de construção deste 

trabalho, pela estrutura das narrativas escolhidas e pelo tema da pesquisa - o 

sujeito que emerge das narrativas urbanas contemporâneas e toda a sua 

complexa rede de nexos -, que não poderíamos pretender um percurso de 

escrita tradicional, como requer a objetividade científica. Era necessária uma 

dose de inventividade e de liberdade criadora para acercar a temática. O 

percurso foi realizado de tal forma que chegamos a uma qualidade que envolve 

o romance e a metrópole: a romancidade. Romancidade é uma condição, um 

estado em permanente simbiose entre o romance contemporâneo e a cidade. 

Geografia e Literatura numa mesma palavra que transborda de si mesma para 

conteúdos mais complexos, para além do próprio romance e da própria cidade. 

Do ponto de vista do processo de construção da tese e de minha 

trajetória singular como espaço vivido no percurso de aprendizagem, sigo com 

Clandini e Connelly (2011) para dizer que a aprendizagem é uma experiência a 

ser narrada. Alcançar o sentido da vivência a partir da narrativa tem maior 

eficácia entre os literatos, por certo, mas aos educadores e pesquisadores 

também cabe o dizer da experiência, pois, de acordo com os autores, 

experiências são as histórias que as pessoas vivem. As 
pessoas vivem histórias e, no contar dessas histórias, se 
reafirmam. Modificam-se e criam novas histórias. As histórias 
vividas e contadas educam a nós mesmos e aos outros, 
incluindo os jovens e os recém pesquisadores em suas 

comunidades. (CLANDINI e CONNELY, 1994, p.27). 

Recorro a esse pensamento que toma as narrativas como modo de 

constituir aprendizagem para dizer dos meus atravessamentos que também 

constituem elementos metodológicos para esta tese. O ingresso no Núcleo de 

Estudos e Pesquisa Espaço, Sujeito e Existência - ―Dona Alzira‖, liderado pelo 

professor Eguimar Felício Chaveiro e do qual fui coordenadora por dois anos, 

significou uma mudança qualitativa no enfrentamento do trabalho acadêmico. 

Com premissas de abordar o tema do sujeito e da existência levando em conta 
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a propositura de ler o espaço pelos conflitos do mundo e pela ação do sujeito, o 

grupo agregou ao debate a solidariedade e a prática de pesquisa dialogada. 

Lugar que tornou mais confortável a terrível travessia que tive de fazer. Este 

grupo pertence ao Laboratório de Dinâmicas Territoriais (Laboter) do Iesa. 

Seguindo os passos de uma abertura referencial, ingressei no Grupo 

de Estudos ―Brasil: sociedade e produção simbólica na periferia do capitalismo‖ 

- NEBRASS, coordenado pelo professor Cássio Tavares, da Faculdade de 

Letras da UFG, onde estudamos a Literatura e produção simbólica no 

capitalismo. Esse empreendimento já resultou na publicação de um livro e 

realização de dois colóquios sobre ―Marxismos e produção simbólica – periferia 

e periferias outras‖. Um terceiro núcleo ao qual me filiei durante a feitura da 

tese é o Geoliterart, liderado pelo professor Júlio César Suzuki e sediado no 

Departamento de Geografia da USP, onde articulamos a produção acadêmica 

que envolve as pesquisas em Geografia e Literatura.  

No contexto da extensão, passei a atuar no projeto Trilhas 

Interpretativas, no qual desenvolvemos metodologias de aprendizagem para 

leituras do espaço geográfico a partir do movimento do corpo e da percepção. 

Graduandos de Geografia, estudantes de escolas públicas, indígenas, 

professores da rede pública de ensino são o público envolvido pelo projeto. 

Esse trabalho tem rendido produtos sensíveis de intervenção social, o que nos 

aponta hoje para uma Geografia da ação. Nessa mesma perspectiva, em nome 

do Programa de Pós-Graduação, tenho participado de oficinas de leitura na 

parceria com o Centro Loyola de Goiânia, do evento Café com Leitura em 

parceria com a Facomb. Outro investimento em extensão se deu pelo ingresso 

nas atividades do Núcleo de Direitos Humanos da UFG, por meio do qual, 

temas como a diversidade, questões e gênero e a diferença são desenvolvidos 

em ações de extensão e de formação.  

Dessa forma, pode-se afirmar que metodologia e procedimentos foram 

lapidados, sem sombra de dúvida, nesse conjunto de atuações do qual a tese é 

apenas um dos produtos. Tantos repertórios conectivos constituíram ao mesmo 

tempo o processo formativo, no qual reside o grande ganho, e extratos que 

deram consistência ao fazer desta pesquisa. 
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No próximo capítulo, o intento é substancializar o desenvolvimento da 

temática no que se refere à materialidade da metrópole, isto é, realizar um 

movimento em que o detalhe e as particularidades não se apresentem 

divorciados de uma leitura socioespacial da cidade e de seus nexos 

constitutivos. A dúvida que norteou tal escolha foi a indagação se este 

constituiria um caminho plausível para se alcançar uma leitura eficaz do tema 

proposto: é preciso ler a cidade para ler o romance? A busca, neste caso, já é 

um empreendimento científico e a chegada apenas remete a outras buscas. Se 

a cidade se configurou como lugar preferido para o assentamento definitivo do 

capitalismo, de outra sorte, tornou-se também o lugar da experiência da vida 

moderna. Os conteúdos urbanos - moradia, transporte, afetos, medos, 

segurança, festas, velórios, os vícios e as virtudes, gente fashion, gente fora da 

moda, universidades, movimentos sociais etc. -, tudo isso equivale, para a 

maioria da população, ao espaço vivido. A capital que se metropoliza é o nosso 

espaço vivido e nas suas entrelinhas encontramos nossos sujeitos em análise: 

o romance e sua romancidade. 
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2 – NA TRAMA CAPITAL, UMA TRAMA LITERÁRIA 

As cidades, como os sonhos, são 
construídas por desejos e medos, ainda que 
o fio condutor de seu discurso seja secreto, 
que as suas regras sejam absurdas, as suas 
perspectivas enganosas, e que todas as 
coisas escondam uma outra coisa. 
(CALVINO) 
 

Uma afirmação recorrente em autores que se ocupam em investigar as 

narrativas literárias no Brasil é a de que a emergência da denominada literatura 

urbana, com força, por exemplo, na obra de Lima Barreto, João do Rio e em 

outros autores, é, no logro histórico, um acontecimento recente. Sem querer 

debruçar sobre o procedimento comparativo, pode-se dizer que, em Goiás, 

esse fato é ainda mais recente, assim como o é a pesquisa na Geografia que 

envolve Literatura e o urbano. A partir dos anos 1970 (CORRÊA & 

ROSENTHAL, 2007), o interesse pela literatura se fortaleceu entre os 

geógrafos franceses e anglo-saxônicos, que trilham dois caminhos: os 

primeiros vão buscar na literatura o ―espaço vivido‖ e os anglo-saxônicos, a 

centralidade do sujeito na geografia por meio da geografia humanista, 

constituindo um antropocentrismo em contraposição às correntes 

neopositivitas, estruturalistas e materialistas. 

Marc Brosseau (2007-a), por sua vez, aponta três concepções de 

literatura subjacentes às análises geográficas. A primeira delas é a de tradição 

ruralista, que busca na literatura um complemento para a geografia regional. A 

segunda aponta para uma postulação humanista, em que a literatura figura 

como uma transcrição da experiência dos lugares, sendo que na França essa 

concepção se traduziu em noção de espaço vivido. A terceira perspectiva é a 

literatura como crítica da realidade ou da ideologia dominante. Para o autor, 

todas essas postulações revelam uma utilização da literatura nas análises 

geográficas: 

Em suma, a maioria dos trabalhos mostra uma utilização 
transitiva que se apoia em uma concepção instrumental da 
literatura, segundo a qual a sua pertinência enquanto objeto 
precisava ser procurada fora dela mesma [...]. Esse caráter 
instrumental – que é difícil de se contornar – repousa, 
evidentemente, em motivos diferentes, mas as razões 
frequentemente são as mesmas, servindo as suas respectivas 



53 

 

causas: para uns a literatura serve como fonte de informações; 
para outros, serve para colocar o homem no centro das 
preocupações ou ainda para criticar o status quo, tendo em 
vista uma melhor justiça social. Em todos os casos, sabe-se 
exatamente o que se procura e, infalivelmente, isso é 

encontrado. (BROSSEAU, 2007-a, p. 60) 

Sob essa perspectiva, o geógrafo canadense apresenta uma questão 

metodológica que envolve o olhar da geografia para a obra literária e sua 

relação na pesquisa geográfica. Embora admita ser difícil escapar dessas 

abordagens, ele intenta construir uma saída para as pesquisas no campo de 

saber da Geografia e Literatura, na perspectiva do diálogo, tomando o romance 

como sujeito para a pesquisa geográfica e contrapondo a posição objetal da 

Literatura diante da Ciência. Para ele, as abordagens instrumentalistas revelam 

uma obliteração do literário na obra literária pelos geógrafos: 

Isso não provoca necessariamente a rejeição radical das 
diversas interpretações propostas, mas revela que os 
geógrafos não pesquisaram suficientemente aquilo que pode 
haver de particular, de perturbador, de gerador de questões no 
romance, e sim, sobretudo, aquilo que ele pode oferecer de 
segurança, de aprovação ou de aglutinação de resposta. Em 
resumo, trata-se de se empenhar em uma espécie de diálogo 
em que o interlocutor está amordaçado. (BROSSEAU, 2007-a, 

p. 61) 

No Brasil, a partir dos anos 1990, Monteiro inicia a sistematização de 

seus estudos e de suas análises geográficas em torno da literatura nacional na 

captura do espaço-tempo, o que culminou na publicação do livro O mapa e a 

trama, em 2002. Sobre esse ―retorno‖ do interesse da Geografia pela 

Literatura, o geógrafo mineiro afirma: 

Neste difícil mundo de final do Século XX, enquanto várias 
―geografias‖ se multiplicam, superpõem, conflitam ou se opõem 
na difícil tarefa de entendê-lo, está emergindo uma 
contracorrente que, ao lado das tendências neopositivista, 
estruturalista, materialista histórica, rotula-se de ―humanista‖. 
Entre os reclamos do rigor científico via quantificação e dos 
impulsos ideológicos em prol de ―justiça social‖‘, o 
reaparecimento de um interesse na ―descrição‖ vem mostrar o 
quanto está sendo difícil e divergente a discussão-interpretação 
do mundo de hoje. No momento exato em que se dava como 
arcaico e obsoleto o sabor lablachiano da ―personalidade das 
paisagens e regiões‖ – para quem a descrição é um atributo 
básico –, emerge, simultânea e concomitantemente na 
Geografia e na Crítica Literária, em diferentes lugares, um 
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esforço de aproximação entre Geografia e Literatura 

(MONTEIRO, 2002, p.13). 

A aproximação da Geografia à Literatura, na história mais recente, 

interpõe uma pauta que inclui os estudos do modo de vida urbano. Janaína 

Marandola (2006) é uma das pesquisadoras na área da Geografia Humanista e 

Cultural que reafirmam a incipiência das pesquisas geográficas que envolvem a 

literatura e o modo de existência urbano. Para ela, os estudos sobre Geografia 

e Literatura 

têm aumentado bastante nos últimos anos, mas, no Brasil, a 
maioria deles tem enfocado os romances regionalistas 
brasileiros, que dão ênfase a situações (cenários) rurais, sendo 
muitas vezes anteriores à modernidade urbana. Embora 
existam trabalhos que enfoquem a cidade, eles são poucos 
entre os geógrafos brasileiros (MARANDOLA, 2006, p.63). 

A pesquisadora afirma que o investimento neste campo tende a 

fortalecer ―tanto os estudos sobre a cidade, como também contribuir para o 

desenvolvimento da própria linha de investigação sobre Geografia e Literatura‖ 

(MARANDOLA, 2006, p. 63). Ao tomarmos como referência o levantamento de 

teses e dissertações cadastradas na Biblioteca Digital do Ministério da Ciência 

e Tecnologia, apresentado no capítulo anterior, dos 22 registros captados 

sobre o tema apenas em seis deles se articula a temática da literatura, cidade e 

o urbano, conforme o quadro abaixo: 

 

QUADRO 2 – DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE LITERATURA E CIDADE 

FONTE: BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES DO MCT – JUNHO/2011 

SINTETIZADO POR LIMA, 2011 

TÍTULO E ÁREA DE CONHECIMENTO INSTITUIÇÃO E 

RELEVÂNCIA 

ANO NÍVEL 

1- Geografia e literatura: uma leitura interdisciplinar 
do Recife através da poesia de Manuel Bandeira, 
Carlos Pena Filho e João Cabral de Melo Neto. 
(Geografia e Literatura/poesia) 

UFPE / 94,57% 2003 Mestrado 

2 -Geografia e Literatura: a representação de 
Goiânia em fragmentos de Viver é devagar de 
Brasigóis Felício. (Geografia e Literatura/crônicas) 

UFG / 94,51% 2008 Mestrado 
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QUADRO 2 – DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE LITERATURA E CIDADE 

FONTE: BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES DO MCT – JUNHO/2011 

SINTETIZADO POR LIMA, 2011 

TÍTULO E ÁREA DE CONHECIMENTO INSTITUIÇÃO E 

RELEVÂNCIA 

ANO NÍVEL 

7- Discurso da paisagem em Luís Martins: 
imaginário geográfico nas crônicas de São Paulo. 
(Geografia e Literatura/poesia) 

USP / 92,47% 2009 Doutorado 

20- A cidade e o caos: uma leitura do 
contemporâneo. (Geografia, Metrópole e 
Literatura/romance) 

PUC RIO / 
74,33% 

2009 Mestrado 

21- A representação do espaço nos romances 
urbanos de Érico Veríssimo: Caminhos cruzados, 
Noite, O prisioneiro e Incidente em Antares. 
(Literatura e Geografia/romance) 

PUCRS / 
74,26% 

2007 Doutorado 

22- A Geografia literária de Lêdo Ivo: a cidade nos 
romances As alianças e Ninho de cobras. (Geografia 
e Literatura/romance) 

UFAL / 74,16% 2007 Doutorado 

 

Esse quadro nos leva a concordar que o tema ganha fôlego e 

conquista espaço nas pesquisas acadêmicas brasileiras a partir da primeira 

década do século XXI. Os estudos sobre Literatura e o modo de vida urbana 

necessariamente passam pela percepção da instabilidade do sujeito 

referenciada às transformações espacial e temporal contemporâneas. Ou pela 

compressão do espaço-tempo, tanto na narrativa literária quanto na 

materialidade do funcionamento da metrópole. Harvey (2007) sustenta que 

desde 1972 está ocorrendo uma mudança abissal nas práticas culturais em 

função do modo hegemônico e dominante em que experimentamos o espaço e 

o tempo. Porém, a literatura romanesca, muito antes, já havia criado obras com 

estrutura narrativa que transgride a linearidade temporal e espacial, se 

antecipando, na criação, às transformações do espaço-tempo que a 

humanidade passa a vivenciar a partir da globalização e das inovações técnico-

científico- informacionais (SANTOS, 2008, p.179), baseadas na fluidez, rapidez 

e difusão10. 

                                            
10

 - Romances como: A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy, de Laurence Sterne (1759-
1769); Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust (1913-1927); Os moedeiros falsos, de André Gide 
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Um literato, ao construir um mundo ficcional, mesmo usando os 

recursos metafóricos, imaginativos e fantasiosos, age a partir de influências 

recebidas numa tradição literária, dentro da qual, combatendo-a ou 

assimilando-a, desenvolve a sua obra. E age igualmente num espaço 

determinado historicamente, sobre o qual funda a sua identidade e mediante a 

qual emerge o seu trabalho. Ou seja, ele singulariza a influência na vivência e 

na criação. Ou a recria dando-lhe continuidades ou rupturas de estilo, conteúdo 

e forma. Todavia, não há como sair do real que o formou, que receberá a sua 

obra, que às vezes o patrocina objetiva e simbolicamente. Gomes explica que 

a partir dos anos (19)80, ganham espaço as narrativas urbanas 
que se afastam do registro dos costumes, para demonstrar que 
a instabilidade urbana determina nosso cotidiano: o presente 
turbulento por onde campeia a violência circunscreve a cidade 
enquanto morada incerta e inevitável. Morada incerta que é um 
―agora‖ precário a ser substituído por outro agora igualmente 
precário, quando a modernidade perde fé em si mesma e o 
presente faz a crítica do futuro e passa a desalojá-lo, e ganham 
força os conflitos de ordem cultural. (GOMES, 2000, p. 68) 

A precariedade urbana – e da vida na metrópole -, o sentimento de 

solidão e de desamparo, os conflitos e as faltas, próprias da estrutura espacial 

da grande cidade, interpelam o conteúdo das narrativas. Intercedem no ritmo. 

Tal como o azougue infrene de fluxo de veículos na cidade, as imagens 

narradas geralmente são velozes, entrecortadas e descontínuas. Páginas e 

ruas quase se misturam. A personagem Leopoldo, de Os cordeiros do abismo, 

é uma encarnação da precariedade afetiva, em que, perdido em sua solidão, 

sem referências, segue sua via crucis na cidade em busca de suas vítimas. Ao 

final, é a busca de si mesmo e de uma saída para seus desamparos que ele 

empreende: 

Sinto que continuarei, até depois da morte, remexendo esses 
arquivos que alimentam minha compulsão. Há muito decidi que 
não conseguiria sobreviver sem eles nem mais uma esquina. 
Sou um homem sóbrio e só. Não, não sou um homem só. 
Cavalga nos meus sentidos um universo de orgasmos 
apontados para os pardos papéis de capa que alucinaram a 
minha adolescência e marcaram-me quando a idade adulta me 

abordou. (RIBEIRO, 2004, p. 23) 

                                                                                                                                

(1925), dentre tantos, podem ser tomados como exemplos de narrativas que se instalam nas fraturas do 
tempo e do espaço lineares. 
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No entanto, o ritmo lento e cadenciado pelo estado mental da 

personagem principal desse romance funciona como uma espécie de 

contrarreferência do urbano frenético. Conquanto pode-se inferir que toda a 

cidade esteja ocupada e acelerada, Leopoldo passa horas e dias de plantão 

em padarias experimentando formas de se aproximar de seus cordeiros, suas 

vítimas. A narrativa entrecortada por pausas psicológicas e filosóficas, as 

digressões (GENETTE, 1979), e desacelerações que levam a um 

estranhamento espacial e temporal, faz emergir a ironia e a crítica à 

precariedade da existência urbana. O abismo é o mergulho que Leopoldo faz 

em si mesmo, mas também poderia ser uma metáfora bem aplicada à 

metrópole, com seus espaços segregados e com a perda da sua totalidade 

para quem nela vive. 

No romance A centopeia de neon, as personagens estão nitidamente no 

processo de travessias: do rural para o urbano, do trabalho braçal para o 

burocrático, do conservadorismo para o liberalismo. E se acomodam no 

oportunismo assentado na confusão de sentidos e de valores das instituições, 

o que lhes permite agir de acordo com o funcionamento social, em suas 

fendas, em prol do lucro e de si mesmas, instalando-se aí a cultura da 

delinquência (COSTA, 1994). A personagem Romã, após ter sido expulsa 

desse sistema, fica desolada: 

Havia perdido de uma só vez o amante e sua mesada, o 
emprego e o espaço na telinha para brilhar. E mais: perdera o 
prumo e o rumo. O que me restava era um completo 
atordoamento. Desde então meus valores e conceitos se 
embaralharam totalmente na minha cabeça. Pior do que 
quando entrei pra faculdade e tive algumas aulas de Teologia 
da Libertação, contrapondo à minha religiosidade ingênua. 
(LOURENÇO, 1994, p. 202) 

A legitimidade das instituições corruptas e o seu alcance social 

conduzem o pensamento e o modo de produção da existência das 

personagens. O sujeito distante de um ideal, enredado por uma estrutura de 

poder que barganha ética, sob o comando de uma razão cínica que o leva a 

privatizar a solução e não acreditar nos espaços públicos, transforma a 

delinquência em cultura. O romance de Lourenço ironiza profundamente as 

estruturas de poder, das quais a política é apenas uma ponta subserviente ao 
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funcionamento do ―sistema‖. Sidrake encarna o cinismo oriundo dessa 

estrutura: 

Quem diria que uma sociedade informal e clandestina para 
intermediar negócios de caráter nebuloso, surgida há trinta 
anos, chegasse ao status de uma sólida e respeitável empresa 

com estatuto, CGC, filiais e livre trânsito nos intricados 
escalões da República: STG LOBBY S/C. Até o nome de minha 
função, que antigamente era trambiqueiro, trapaceiro, 
atravessador contravencional, vigarista, ganhou nome 
requintado com adornos nobiliárquicos: lobby-man. 

(LOURENÇO, 1994, p. 21) 

Se a metrópole tem como característica reunir variáveis, gestos e 

conteúdos humanos - os mais diversos possíveis -, os fatos absurdos, 

pitorescos, os conflitos, paradoxos, bestialidades, compulsões da vida do 

sujeito são dramatizações reais nas cenas das narrativas. É o real imaginado. 

O mundo interior das personagens, qual o caos do trânsito e da dinâmica 

metropolitana, é tomado por feições infantis e malévolas num único pleito. O 

grito de desespero do sujeito que perdeu a si mesmo – e não sabe localizar-se 

no espaço – toma conta de várias narrativas como uma estética do excluído 

que, no fio da navalha, da produção da vida, roga por serenidade, integração 

consigo mesmo. 

Uma característica da denominada literatura urbana, notadamente a 

que ganhou força depois da década de 1990, foi a oportunidade para que se 

colocasse na cena dos enredos literários personagens até então excluídos. A 

propagação do miniconto, da literatura marginal, do hiper-realismo e de um 

surrealismo urbano ganhou expressão a partir do espaço das chamadas 

―periferias proletárias‖ das grandes metrópoles, com destaque para São Paulo, 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Muitos desses textos, ao invés 

de serem edificados em nome de um valor erudito ou de uma estética 

tradicional, criam sentidos para perturbarem o leitor, estremecerem a recepção, 

denunciarem o plano sutil e absurdo da vida metropolitana. Ao invés do belo, o 

choque; pelo choque a denúncia do real. A realidade enquanto absurdo do 

tempo.  

No caso do recorte desta pesquisa, são os romances que em certa 

medida ocupam o lugar de marginalidade, não pelo gênero, mas pela temática 

e pela arquitetura narrativa, sobretudo o livro Os cordeiros do abismo, cuja 
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perversão de um homem é narrada em palavras cruas, em cenas explícitas, 

saídas das pontas dos dedos de uma mulher. A escritora inglesa Virgínia 

Woolf, no ano de 1931, em palestra para trabalhadoras de uma fábrica, 

ensinou que para uma mulher tornar-se escritora, nos últimos dias da Rainha 

Vitória, era preciso matar o ―anjo da casa‖, aquela sombra invisível que 

representava a moral vitoriana e impunha à mulher ficcionista os limites da 

época. Para ela (WOOLF, 1996, p.45), muitas ―questões, de acordo com o Anjo 

da Casa, não podem ser tocadas livre e abertamente por mulheres: elas devem 

encantar, elas devem conciliar, elas devem – para ser direta – mentir, se for 

preciso para que saiam bem‖.  

Na marginalidade da escrita de Os cordeiros do abismo por uma 

mulher, possivelmente reside boa parte do espanto dos leitores. A própria 

escritora reconhece essa marginalidade e diz que não escreve para agradar ao 

leitor nem para o sucesso de vendagem. Seu processo criativo está ligado à 

angústia, ao inconformismo, e ao desejo de fazer algo diferente tanto no nível 

da estética quanto da temática. A autora de Os cordeiros do abismo se refere a 

essa questão como uma maneira de preservar sua autonomia criativa: 

Me questionam muito: por que você não escreve uma coisa 
que venda? Por que a minha literatura não é vendável? Ai falei: 
eu prefiro que dez pessoas que saibam ler, leiam, a mil 
pessoas que compram. Eu sou escritora, eu não sou 
vendedora de livros. (RIBEIRO,2011, APÊNDICE 02) 

Há que se considerar também: se a metrópole é um espaço constituído 

pela lógica do mercado e do consumo, as novas facilidades do mercado 

editorial geram outras características. Inicialmente aumenta a facilidade de 

publicação, o que faz perder a exigência de qualidade na mesma proporção 

que possibilita a democratização da oferta de vozes, estilos e narrativas.  

Posteriormente, os literatos são empurrados para aderirem aos pleitos políticos 

que lhes dão visibilidade, como em eventos, festivais. Muitos se tornam 

comerciantes narcísicos de seus nomes. Ou seja, a literatura entra na moda, 

na ordem do consumo e do mercado. 

Não à toa que os gêneros de autoajuda e esotérico ganham destaque 

nas prateleiras das livrarias dos shoppings e estão entre os mais vendidos, 

como os de biografias de gente famosa da mídia nacional. Isso quer dizer que 
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no mundo dos negócios, aliados aos pleitos ideológicos facilitados pelo 

mercado editorial e por novas técnicas que facilitam a produção de livros, a 

literatura se diversifica e entra em conflito tal como são os territórios de sujeitos 

nas metrópoles. Uma literatura de conselhos metafísicos - como são os casos 

da autoajuda e da esotérica, com uma literatura da glorificação pessoal, como 

as biografias de ídolos midiáticos -, contrasta com gêneros como a literatura 

marginal, o romance histórico ou como as obras em debate nesta tese. 

Portanto, descobrir a metrópole e seus sujeitos pela via da literatura, 

sem perder a perspectiva de uma análise em sua totalidade, é um 

empreendimento que requer a combinação de variáveis e de elementos às 

vezes só capturáveis pela metáfora e pela imaginação. No entanto, a 

intoxicação simbólica e os símbolos desgarrados da materialidade do real, 

comumente, produzem adoecimentos urbanos e dispersões.  Sob outro 

aspecto, as pessoas viventes na metrópole constroem e realizam sua 

existência esperando alcançar melhorias e satisfações de várias maneiras: pelo 

consumo, pela prática política, pela educação, pelas relações afetivas, pelo 

trabalho, pelo lazer, pelas práticas culturais, enfim.  

Goiânia se metropolizou sob o signo da combustão simbólica, suas 

culturas estão imersas nele e dele emergem. Por isso, a seguir, o olhar 

geográfico está focado nos elementos informativos, históricos e poéticos da 

capital criada para modernizar o sertão, na tentativa de capturar alguma 

materialidade da metrópole que se fez palco das narrativas em análise. 
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2.1 – GOIÂNIA E SUA TOPONÍMIA: A CIDADE QUE TEM NOME DE LIVRO 

Em As cidades invisíveis (CALVINO, 2001), o viajante Marco Polo 

conta ao imperador Kublai Khan sobre as cidades do império que não são 

vistas, mas imaginadas pelo narrador. As cidades imaginadas pelo escritor 

italiano e narradas pelo viajante são povoadas por símbolos, desejos, medos, e 

toda ordem de adjetivos advinda de um senso perceptivo que faz transbordar 

os sentidos físicos do espaço em metáforas que envolvem o sujeito, a sua 

história e a relação com o lugar e com as ―coisas‖. Cada cidade narrada pelo 

viajante é um fragmento, mas revela aos ouvidos atentos do imperador uma 

totalidade em forma de síntese poética. Por exemplo, a cidade de Anastácia: 

Anastácia, cidade enganosa, tem um poder que às vezes se 
diz maligno e outras vezes benigno: se você trabalha oito horas 
por dia como minerador de ágatas ônix crisóprasos, a fadiga 
que dá forma aos seus desejos toma dos desejos a sua forma, 
e você acha que está se divertindo em Anastácia quando não 
passa de seu escravo. (CALVINO, 2001, p.16) 

A cidade ―enganosa‖, de certa forma, está em todas as cidades e em 

especial nas metrópoles, com suas misturas de símbolos e de valores, com sua 

densidade e seu adensamento segregador, subvertendo a ordem dos desejos 

de tal forma que o objeto desejado se torna desejante. A cidade 

contemporânea também é enganosa por se configurar como um aglomerado 

de indivíduos, isolados, supostamente livres sobre a lei do mercado e do 

ordenamento jurídico. De tal forma que ela se mostra apenas em fragmentos e 

seus moradores não a concebem por inteiro, como ente, como espaço da vida, 

mas como um lugar de uso e de fluxo do capital, de informações, de 

mercadorias. Até mesmo a arte, o desejo e ócio/lazer são objetivados na forma 

de seus fluxos de consumo. 

A pasteurização da cultura por meio de produtos culturais sob a lógica 

do mercado e não da arte em seu estado criativo, a perda da memória cultural 

e outros elementos contribuem para a legitimação de uma urbe que ignora a 

imanência da vida em sociedade e a insurgência da subjetividade. Desse ponto 

de vista, a cidade sugere, ao mesmo tempo, lugar de se acessarem facilidades, 

confortos, melhores condições de vida e a liberdade, mas em sua dinâmica 

imprime modos de vida aprisionados. Ser enganosa é, paradoxalmente, seu 



62 

 

fragmento e sua totalidade, pois é fato que mesmo a cidade enganosa não 

pode sê-lo totalmente, sempre há linhas de fuga e os seus conteúdos não são 

únicos nem unidirecionados. A cidade enganosa suporta narrativas em 

diferentes direções. 

Goiânia é uma cidade inventada. Foi imaginada pelo comando do 

poder local antes de ter sido desejada, antes de ter tido a experiência da vida 

em si mesma. Existiu em decreto antes de ter sido de fato. Por isso, reserva 

para si conteúdos invisíveis que necessitam ser narrados, explorados e 

ressignificados. Um deles é a origem de seu nome. Para além da toponímia 

referencial à resistência dos índios goyazes, Goiânia guarda uma singularidade 

de forte apelo simbólico: ―é, provavelmente, a única cidade da lusofonia cujo 

topônimo reproduz, casual ou propositalmente, o nome de um livro‖ 

(QUINTELA & CASTRO, 2007, p. 133).   

O livro de nome Goyania é um poema épico de 20 cantos, publicado 

em 1896, escrito por Manuel Lopes de Carvalho Ramos, pai de Hugo de 

Carvalho Ramos. O escritor goiano, folclorista e contador de histórias, Bariani 

Ortêncio, conta em suas costumeiras palestras nos ambientes acadêmicos que 

foi o próprio ―Dr. Pedro Ludovico‖ – modo como se refere ao governador que 

construiu Goiânia – que, em 1935, escolheu esse nome para a nova capital do 

Estado. Como o decreto de criação da nova capital foi publicado em 1933, isso 

significa que ela ―permaneceu, durante dois anos, no âmbito legal, inonimada‖ 

(QUINTELA & CASTRO, 2007, p. 133). Antes de ter nome de livro, foi cidade 

sem nome, era apenas a nova capital. 

Embora a sugestão do topônimo tenha surgido a partir de um concurso 

organizado pelo jornal ―O Social‖, da Cidade de Goiás, a então capital do 

Estado, o governador não teria escolhido o nome mais votado: Petrônia, em 

sua própria homenagem. Nem há indicativo histórico correto de que tal 

concurso tenha influenciado diretamente a escolha do nome. A história informa 

que a sugestão do nome Goiânia teria recebido apenas dois votos, em tal 

concurso, e foi apresentada por Alfredo Faria de Castro, sob o pseudônimo de 

Caramuru Silva Brasil. Isso significa, pelo menos, que o governador não levou 

em consideração as regras do concurso. 
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A Goiânia oficial da década de 1930 não recebeu unicamente 
os reflexos projetados para a hinterlândia pelo urbanismo 
francês de Atílio Correia Lima, a cidade-jardim adaptada por 
Armando de Godói e, em algumas residências e nos edifícios 
públicos, a arquitetura em estilo art déco. A Goiânia da 

revolução de 1930 também não é, só, a materialização da 
vontade de erigir uma capital que, à margem das oligarquias da 
República Velha da Cidade de Goiás, simbolizasse um plano 
de integração nacional concebido mediante a Marcha para o 
Oeste. Essa Goiânia é também a adaptação ortográfica, e 
supostamente fonética, do nome de um livro. (QUINTELA & 

CASTRO, 2007, p. 133) 

O livro do qual se originou o nome da nova capital é tema de 

dissertação de mestrado na UFG e, a despeito das análises literárias de 

Goyania11 realizadas por Melo de Paula – nas quais verificou um fracasso no 

propósito de constituir um canto épico, pois o ―conteúdo narrado tem todas as 

características de um romance‖ (MELO DE PAULA, 2007, p.98) -, ainda assim 

o pesquisador convoca a necessidade de se fazer um reparo histórico. A 

toponímia de Goiânia até os dias de hoje não é creditada a quem de fato a 

criou. 

(...) Goyania é o topônimo escolhido e adaptado para nomear a 
Capital do Estado de Goiás, sugestão retirada diretamente do 
poema de Carvalho Ramos. Este fato não foi devidamente 
registrado pela crônica histórica e literária da Cidade. Em 
diversas publicações o crédito para a criação do vocábulo que 
depois seria usado para nomear a Capital é equivocadamente 
registrado. O mais grave é que isto acontece em publicações 
oficiais da Prefeitura Municipal de Goiânia e de instituições 
oficiais de ensino estabelecidas na cidade. (MELO DE PAULA, 

2007, 13) 

O trabalho do pesquisador não foi estruturado em torno da toponímia de 

Goiânia. Trata-se de uma análise do poema Goyania, de verificação da sua 

força enquanto poética e enquanto gênero literário. No entanto, esse estudo 

rendeu, para além da atualização crítica da obra de Manuel Lopes de Carvalho 

                                            
11

 - A dissertação ―Goyania, a épica romântica da conquista de Goiás‖, de Luciano Melo de Paula, foi 
defendida em 2007, na FL/UFG. Segue o trecho em que apresenta sua crítica: ―Com relação ao gênero, 
há um impasse formal no épico de Carvalho Ramos. O conteúdo que é narrado tem todas as 
características de um romance: o dilema de amor formado pelo trio Guayra, Anhangaia e Lélia não é 
necessariamente um assunto épico; este idílio, que domina a maior parte do poema seria mais apropriado 
para um romance; a atuação do herói anunciado não consegue desempenhar a função épica, o 
Anhanguera do poema não apresenta a fortaleza moral, integridade e perfeição necessárias aos heróis de 
uma narrativa épica; o desenvolvimento das ações situa as personagens em um mundo já fragmentado e 
contraditório, as próprias personagens manifestam estas contradições em sua atuação, o dilema moral 
que vive Anhangaia ao trair a tribo é característico do romance e não da épica‖. (p.98). 
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Ramos, uma militância em torno de um elemento histórico e fundante da nova 

capital. É um dos primeiros registros públicos que credita ao verdadeiro criador 

do vocábulo sua autoria e importante contribuição para a conformação da nova 

capital. O fato de o livro não ter logrado sucesso, à época, nem com leitores 

nem com a crítica, talvez tenha influenciado tal esquecimento. No entanto, não 

se pode negar que a origem do topônimo de Goiânia está diretamente 

vinculada a ele. 

(...) Afinal, nomear os lugares, estabelecer os seus topônimos, 
é um dos mais elementares modos de registro épico. A Cidade, 
a intelectualidade goianiense e as suas instituições devem-lhe, 
ao menos, a obrigação de registrar corretamente a história da 
formação de seus símbolos e valores. Mesmo uma cidade 
jovem como Goiânia precisa cuidar com atenção da sua 
memória histórica, os acontecimentos que levaram a escolha 
do nome por ela adotado precisam ser registrados com 
exatidão, sob pena de se ensinar/propagar uma versão 

incorreta e/ou incompleta dos fatos. (MELO DE PAULA, 2007, 13) 

A jovem Goiânia, embrenhada nas disputas oligárquicas e com seu olhar 

sempre voltado para o Sul (CHAVEIRO, 2001), também pode ser um elemento 

influenciador nessa perda originária. O seu compromisso com o projeto 

modernizador do sertão, evidenciado por Chaveiro, apontava para uma linha 

discursiva absolutamente contraditória: a cidade moderna assentada sob o 

latifúndio: 

Goiânia, uma capital moderna, representaria, neste sentido, a 
política do Estado Novo aliada às forças oligárquicas de Goiás, 
emanando o imaginário de integração mercantil, cujo grande 
objetivo era conduzir a expansão capitalista à periferia, 

permitindo, com isso, estabelecer laços comerciais efetivos 
com a região pólo: São Paulo. (...) Por conseguinte, mesmo 
que fosse clara a contradição de a capital moderna ser 
pleiteada e planejada pelo latifúndio, era notório que houvesse 
a aquiescência dos centros hegemônicos do país; ela 
significaria para São Paulo, além do intento político do 
imaginário que forjava, infraestrutura básica que, mais a frente, 
serviria para que este estado consolidasse a sua hegemonia 

regional.(CHAVEIRO, 2001, p. 52 e 53) 

Dentre as diferentes tramas que envolvem a criação da capital, a trama 

literária que está na origem da toponímia e, ao mesmo tempo, em seu 

esquecimento com a perda de seu referencial originário, ganha um contorno 

significativo no contexto sociológico do planejamento de uma cidade moderna 
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em um território ocupado por forças hegemônicas conservadoras, tanto no 

modo de produção da existência, quanto nos valores culturais. Mais do que a 

etimologia da palavra Goyania, o seu significado se amplifica com o 

esquecimento da origem, pois 

o nome é sempre muito mais que um signo. Ele está de tal 
forma amalgamado com aquilo que representa, que nas mais 
diversas culturas sua escolha nunca é coisa deixada à obra do 

acaso. (MATA, 2013) 

Em meio aos projetos político, econômico e arquitetônico de 

construção de Goiânia, e ao esquecimento da origem de seu próprio nome, é 

relevante notar que a toponímia escapou ao viés modernizador intencional da 

época e a mantém presa a uma memória originária da resistência dos povos 

goyazes e das tradições, como pretendeu o canto épico. O fato de conter em 

seu nome uma resistência histórica e simbólica talvez já fosse um índice de 

que na trajetória da cidade, que se viu transformada em metrópole com menos 

de 70 anos de existência, estariam marcadas em seus traçados a convivência 

e a tensão entre o rural e o urbano. Uma continuidade em meio às 

descontinuidades espaciais, temporais, e nas relações sociais (LEFEBVRE, 

2010). Ao mesmo tempo neon e abismo, cordeiro, lobo e centopeia. 
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2.2 – DE CAPITAL RURAL À METRÓPOLE: UMA TRAVESSIA 

A urbanização do espaço e da existência é um logro de tamanha 

proporção no capitalismo a ponto de Lefebvre (2008) sustentar a hipótese de 

urbanização completa do espaço e do fim da ambiguidade entre os termos 

―sociedade‖ e ―urbana‖. Eles se tornaram equivalentes e, segundo o filósofo 

francês, passaram a ocupar uma mesma ordem de grandeza. Porém, assim 

como em todo processo histórico e social, a contradição da cidade persiste nas 

práticas sociais urbanas. Se a cidade é a forma e a expressão do conteúdo 

urbano - a urbanidade -, este se constitui de práticas socioespaciais que 

extrapolam os elementos econômicos e incluem as práticas culturais. Nesse 

contexto, a ―invenção‖ de Goiânia coaduna com o processo de explosão das 

antigas formas urbanas, no auge da industrialização e do capitalismo: 

Aqui, reservaremos o termo ―sociedade urbana‖ à sociedade 
que nasce da industrialização. Essas palavras designam, 
portanto, a sociedade constituída por esse processo que 
domina e absorve a produção agrícola. Essa sociedade urbana 
só pode ser concebida ao final de um processo no curso do 
qual explodem as antigas formas urbanas, herdadas de 

transformações descontínuas. (LEFEBVRE, 2008, p. 14) 

Pesquisas realizadas recentemente no IESA/UFG por Tadeu (2009) 

Arrais (1999), Oliveira (2011), Francisco de Oliveira (2011), dentre outras, têm 

demonstrado o processo de metropolização do ponto de vista da segregação 

espacial, da heterotopia, da conurbação e das tensões nas relações na Região 

Metropolitana de Goiânia. De acordo com Oliveira (2011, p.51), ―Goiânia nasce 

para ser metrópole de uma sociedade rural‖ e traz consigo, desde o projeto 

urbanístico original, esse conteúdo. No entanto, as práticas sociais produzem 

uma ―outra metrópole‖ que transgride o planejamento e impõe dinâmicas 

socioespaciais de acomodação e de exploração do território. Nela, o rural e o 

urbano se apresentam como conteúdos não necessariamente contraditórios, 

mas conviventes, porém guardando uma tensão política e cultural entre eles. 

O projeto inicial de Goiânia contemplava áreas rurais que 
circundavam núcleos urbanos. Seria uma boa alternativa para 
trabalhadores e trabalhadoras rurais que nela chegavam em 
grande número nas décadas de 1960 e 1970, mas a 
especulação imobiliária e o crescimento da atividade de 
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construção civil foi o carro chefe, a absorção dessa mão de 
obra que acabara de chegar. Dessa feita, o projeto de Goiânia 
como Cidade-Jardim foi se ―desintegrando‖ ainda nas primeiras 
décadas de sua existência. As áreas destinadas a campos 
circundantes às áreas urbanas só ficaram no papel e na 
cabeça de seus primeiros planejadores. Contudo, as práticas 
sociais de seus sujeitos foram proporcionando a existência de 
diversas formas espaciais que expressam o conflito campo-

cidade e/ou rural-urbano. (OLIVEIRA, 2011, p. 14) 

A metropolização da capital goianiense ocorreu de forma muito rápida. 

Na mesma proporção que o crescimento, a expansão e a metropolização da 

cidade atendiam ao dinamismo da região Centro-Oeste, internamente os 

códigos de seu plano urbanístico iam se desfigurando da proposta original. 

Houve uma aceleração desse processo a partir da década de 1990. No mapa a 

seguir, é possível verificar a mancha urbana de Goiânia em 1950, quando ela 

se resumia ao traçado planejado, ao centro-sul da cidade. Porém, o decênio 

1950-1960 demarca o primeiro período de acentuação de crescimento a partir 

da criação de 130 novos bairros, comparável apenas aos anos de 1990-2000, 

com a criação de mais 104 bairros, e 2000-2010, com 210. 
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FIGURA 01 
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Nas décadas seguintes, a expansão urbana foi estimulada e vivenciada 

de forma célere. Até 1990, Goiânia, com menos de 60 anos, tinha 223 bairros. 

Nos próximos 20 anos viria a obter a aprovação para a criação de mais 314, 

conforme dados da Secretaria de Planejamento do Município, apresentados no 

nº 03. 

 

QUADRO 03 – BAIRROS DE GOIÂNIA APROVADOS POR DÉCADA 
FONTE: SEPLAM, 2011 / OLIVEIRA, 2011 – ADAPTADO POR LIMA, 2011 

Década Nº de Bairros 

1930-1940 08 

1940-1950 00 

1950-1960 130 

1960-1970 28 

1970-1980 26 

1980-1990 31 

1990-2000 104 

2000-2010 210 

TOTAL 537 

 

Um dos resultados de tal processo é a ocorrência de conurbações que 

Chaveiro (2007, p.74) denomina ―expansão invasora‖.  As invasões, neste 

caso, são os resultados dos percursos socioespaciais que as populações 

estabelecem constituindo fluxos de serviços e convivências entre as cidades 

que compõem a Região Metropolitana de Goiânia (RMG)12, formando uma 

região de espaços ambíguos. Segundo o geógrafo, essas ambiguidades 

refletem diretamente na especulação imobiliária da metrópole. 

                                            

12 - No dia 25 de março de 2010, houve alteração na Lei Complementar nº 78, que aumentou o número 
de municípios que compõem a RMG de 13 para 20, cujo artigo 1º passou a vigorar com as seguintes 
alterações: ―Art. 1º Fica criada a Região Metropolitana de  Goiânia  –  GRANDE GOIÂNIA, na forma 
prevista no art. 4º, inciso I, alínea ―a‖, e nos arts. 90 e 91 da Constituição do Estado de Goiás, 
compreendida pelos Municípios de Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela 
Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, 
Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio  de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis 
de Goiás e Trindade‖. 



70 

 

Ora, um primeiro aspecto a ser refletido é que a ocupação de 
outros municípios, transformando áreas enormes em 
conurbações, não é apenas resultado de uma ínfima área 
territorial em relação à elevada densidade demográfica de 
Goiânia. O sítio urbano original conta com um percentual 
elevado de vazios e uma ordem de mais de 120 mil lotes no 
seu interior, não ocupados, constituindo, dentro da cidade 

adensada, várias cidades ocas. (CHAVEIRO, 2007, p.75) 

A Figura 2 mostra a cobertura do solo do município de Goiânia; a 

consolidação da tendência de concentração no centro-sul, e os vazios de 

edificação até os municípios que compõem a Região Metropolitana. Já na 

figura seguinte, com imagens de 1960 até 2010, pode-se observar o 

movimento desse processo de explosão ocorrido a partir dos anos 1990. 
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FIGURA 02 
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FIGURA 03 
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As tensões na RMG se manifestam em outros aspectos do cotidiano 

das cidades. Francisco de Oliveira observa que os conflitos refletem no 

posicionamento público e nas políticas que envolvem a metrópole e a região de 

seu entorno: 

Além de ser o polo, o epicentro da RMG, Goiânia é antes ainda 
a capital do Estado de Goiás, o que por si é suficiente para 
gerar uma constante peregrinação de pessoas, políticos e 
técnicos nos centros executores das políticas públicas: as 
secretarias de Estado. Não obstante, a sua especialização 
mercantil na oferta de serviços especializados, principalmente 
nos setores de facção têxtil e de saúde, a torna uma atração 
interestadual, em especial para os Estados do Norte e do 
Nordeste brasileiro e municípios do Estado de Minas Gerais. 
No que se refere ao setor de saúde, Goiânia tornou-se uma 
atração não só no serviço privado como também no público, o 
que consiste num grande problema para o município e para os 
poderes públicos municipal e estadual, conforme sugere o 
Plano Diretor de Regionalização da Saúde de Goiás – 
PDR/GO, que destaca a necessidade de desconcentração dos 
serviços de saúde da capital do Estado. Com tais prerrogativas, 
essa cidade se converteu numa metrópole regional. 
(FRANCISCO DE OLIVEIRA, 2011, p. 32) 

Em 2011, as análises do censo populacional realizado em 2010 pelo 

IBGE confirmam a tendência que já era percebida no final do século XX: a 

consolidação de Goiânia como uma das metrópoles que mais atraem migrantes 

no Brasil, ao passo que anuncia uma ―inversão‖ do movimento populacional do 

país, isto é, redução do fluxo migratório para as regiões Sul e Sudeste, com o 

retorno dos migrantes, sobretudo nordestinos; e, ainda, uma recém fixação 

populacional nessas regiões por causa da melhoria das condições locais de 

existência, ocorrida na última década. Paradoxalmente, Goiás é um dos 

Estados brasileiros que continua emitindo migrantes para fora do país em 

grande quantidade, o que configura uma espécie de esquizofrenia demográfica: 

é, ao mesmo tempo, atrativo para o movimento interno de migração 

(especialmente as regiões metropolitanas do Estado onde se inclui a capital) e 

repelente, pela via da migração internacional. 
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FIGURA 4 

 

 

 

A capital goianiense inicia a segunda década do século XXI com mais 

de 1,3 milhão de habitantes, mantendo um ascendente crescimento 

populacional. Para além desse crescimento, que no censo 2000 acusava a 

presença de 922 mil habitantes, o que os dados revelam é que a densidade 

populacional do Estado de Goiás está concentrada em cerca de 50% nas 

regiões metropolitanas de Goiânia e do entorno de Brasília, produzindo 

movimentos difusos e intensos nas escalas intra e inter-urbanas. O censo 

revela, inclusive, que a capital mantém uma pequena população, em torno de 

4.925, residente nas áreas rurais e, no entanto, emprega um número muito 

maior de trabalhadores nessas áreas rurais de Goiânia, cerca de 19 mil.  

DADOS POPULACIONAIS DE GOIÂNIA 

Total da População: 1.302.001 

Total da População Urbana: 1.297.076 

Total da População Rural: 4.925 
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FIGURA 5 

 

Se Goiânia, como aponta o escritor goiano Bariani Ortêncio, é ―feita 

pelos de fora‖, para captar alguma totalidade de suas miríades de espaços 

fragmentados há que se entender a dinâmica e o movimento populacional. 

Desde a sua invenção até os dias 

atuais, desde o início de sua trajetória 

como metrópole, são os de fora (do 

interior do Estado) e de outras 

unidades da Federação brasileira que 

vão compor o mosaico das práticas 

urbanas e intraurbanas que ocupam a 

forma, a cidade de Goiânia. 

Segundo o relatório da 

ONU/HABITAT, 2008/2009, a Região 

Metropolitana de Goiânia é a de 

maior concentração de renda entre 

19 regiões da América Latina 

analisadas. Esse índice é medido 

pelo indicador Gini, que mede de 0 a 

1 o nível de desigualdades. Goiânia, 

segundo o relatório, tinha, em 2005, 

índice 0,65, bem acima da linha 

vermelha de alerta, que é 0,4. A 

geógrafa Lana Cavalcanti (2007, 

p.11) afirma existir uma recorrência no ―arranjo espacial‖ nas cidades 

latinoamericanas e brasileiras que passaram por ―processo relativamente 

recente de urbanização‖ e com uma realidade social de desigualdades. 

As cidades, principalmente as grandes e médias, têm, de fato, 
uma aparência de caos, um ritmo acelerado na maior parte do 
dia, um tráfego intenso de veículos – carro, ônibus, bicicletas e 
outros, como ―carrinhos‖ de frutas e de ambulantes em geral 
(...) Na verdade, por trás desse caos aparente há uma 
organização, uma estrutura que lhe dá ordem. Essa 
estruturação do espaço urbano segue uma lógica que se 
relaciona com a própria forma de funcionamento da sociedade 
que ele expressa e abriga. (CAVALCANTI, 2007, p. 11) 
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FIGURA 6 

 

A despeito de a metrópole ser a 

forma de organização espacial mais 

interessante para o capitalismo, ela se 

apresenta contrária aos interesses dos 

habitantes, já que nesse sistema 

funciona de forma injusta, produzindo a 

segregação social por meio da 

segregação espacial. Isso faz com que 

as pessoas tenham dificuldade de 

reconhecer a cidade em sua totalidade. 

Os habitantes da cidade a veem, a 

vivem por seus fragmentos: do dia, das 

horas, das linhas dos ônibus, dos 

bairros. Nesse sentido, Oliveira (2011) 

aponta que o projeto modernizador de 

Goiânia ultrapassa o projeto político de 

urbanização da região Centro-Oeste, 

alcançando uma ideologia de metrópole 

capitalista: 

 

A construção de Goiânia, na perspectiva de urbanizar o Centro-
Oeste, passava pela necessidade de transformação do modo 
de vida de seus sujeitos, passando-o de rural para urbano, mas 
isso não se faz apenas pela migração do campo para a cidade. 
A ―modernidade‖ da nova capital era, acima de tudo, a 
modernização da técnica e do trabalho e, consequentemente, 
do tempo e do espaço, para atender as demandas da 
sociedade industrial brasileira; ou seja, era necessário 
estabelecer em Goiás a nova divisão social do trabalho com 
base no ―tempo rápido‖ da sociedade urbana em detrimento do 
―tempo lento‖ do meio agrário, e isso se faz pela técnica e pelo 
trabalho de seus sujeitos. Goiânia, como ideologia, se fez 
diante de uma admiração ao tempo rápido da metrópole 
paulista. São Paulo expressa bem a era do ―admirável mundo 
novo‖ do sudeste industrializado. (OLIVEIRA, 2011, p, 62) 

 

Na lógica da ocupação pelo mercado imobiliário em Goiânia, 

representante material do funcionamento do capitalismo, assistiu-se, nos 
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FIGURA 07 

 

últimos 20 anos, a uma proliferação dos condomínios fechados, horizontais e 

verticais, o que produziu uma nova ruptura espacial, sobre aquela que rompeu 

com o mapa da cidade planejada e concêntrica, para uma produção de novas 

versões de periferias: a dos condomínios que cercam os centros de trabalho e 

de lazer. Até mesmo o complexo 

administrativo da cidade migrou do 

centro antigo para a ―periferia‖, às 

margens da BR-153. De acordo 

com reflexões de Bernardes e 

Soares Júnior, capta-se aí um 

movimento de autossegregação 

com conteúdo de classe social: 

 

A produção de espaços exclusivos, na 
Grande Goiânia, é recente e atrela-se a 
uma tendência de perda funcional dos 
espaços públicos. Isso, sem dúvida, 
fomenta uma cultura de 
autossegregação, informando práticas 
distintas de habitar e morar na cidade. 
O movimento da classe média-alta 
goiana, para as franjas da cidade, 
significa muito mais do que um simples 
deslocamento espacial, mas indica a 
formação de um habitus, no sentido 

verdadeiramente bourdiano, 
condicionado a valores como (auto) 
segregação, segurança, exclusividade 
e qualidade de vida. (BERNARDES & 

SOARES JÚNIOR, 2007, p.223) 

 

Almeida (2007) calcula que Goiânia seja, proporcionalmente, a terceira 

cidade em número de condomínios horizontais no Brasil. Não à toa que o 

número de veículos que circulam na capital (segundo dados das empresas 

automobilísticas) passa de um milhão. No quadro a seguir, é possível perceber 

que o foco do mercado imobiliário em condomínios fechados a partir de 

meados da década de 1990, com investimento tanto em tamanho da área de 

condomínios quanto na quantidade de lotes nesse tipo de empreendimento. 
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QUADRO 04 –  

CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS E ANO DE LANÇAMENTO. GOIÃNIA/GO – 2006  

FONTE: ALMEIDA, 2007, P. 121 ADAPTADO POR LIMA, 2011 

Condomínio 

horizontal fechado de luxo 

Ano de 

lançamento 

Região Nº de lotes Área total 

(m2) 

Jardins Viena 1995 Aparecida de Goiânia 413 206.058 

Jardins Florença 1996 Sudoeste de Goiânia 408 513.892 

Aldeia do Vale 1997 Leste de Goiânia 1040 4.500.000 

Granvile 1998 Sudoeste de Goiânia 759 943.801 

Jardins Mônaco 2000 Aparecida de Goiânia 627 277.484 

Jardins Madri 2000 Sudoeste de Goiânia 901 371.302 

Portal do Sol I 2001 Sudoeste de Goiânia 526 690.559 

Alphavile Flamboyant 2001 Sudoeste de Goiânia 1789 4.180.590 

Portal do Sol II 2002 Sudoeste de Goiânia 742 1.347.561 

Jardins Paris 2003 Sudoeste de Goiânia 320 770.629 

Jardins Atenas 2004 Sudoeste de Goiânia 451 

Goiânia Golfe Residence 2005 Sudoeste – expansão 

descontínua de Goiânia 

860 3.785.621 

Jardins Milão 2005 Sudoeste de Goiânia 282 458.000 

Jardins Lisboa 2006 Aparecida de Goiânia 498 553.044 

 

A necessidade do automóvel tem a ver não só com precariedade do 

transporte urbano coletivo, mas também com a fragmentação e rupturas 

espaciais da cidade. O mercado oferece à população soluções para os 

problemas da moradia, da segurança e da mobilidade de acordo com a lógica 
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do investimento, mas, na verdade, elas refletem o esvaziamento do debate 

público, o estímulo ao jeitinho e às soluções individuais. Resultado e resultante 

da perda do sentido coletivo, da angústia narcísica e do individualismo cultuado 

nas grandes cidades. Não fosse assim, o transporte coletivo seria prioridade e 

as soluções para a mobilidade e segurança seriam direcionadas a todas as 

pessoas. Verificamos, no mapa a seguir, uma concentração espacial dos 

terminais de transporte coletivo, por onde passam cerca de 600 mil pessoas 

por dia. A distribuição dos termianis no traçado centro-sudoeste da capital 

indica insuficiência, considerando sua quase ausência na região Norte, para 

onde está orientada a expansão urbana atual, e a total ocupação da região sul, 

conforme se observa na figura 08. 

 

FIGURA 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma via de mão dupla: o esvaziamento do sentido político da vida e do 

próprio sistema político alimenta o liberalismo do mercado, que age segundo 

demanda de giro financeiro. De certa forma, se instala nas fendas do sujeito 

urbano fragmentado, carente, e o estimula a ceder ao comércio das emoções. 

TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE 

GOIÂNIA: EIXO ANHANGUERA E TERMINAIS 

SELECIONADOS 
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Uma ação em rede se configura: do político corrupto, que é eleito a partir de 

um discurso orientado pelo marketing, ao cidadão que fura filas e sinais 

vermelhos e concede a si mesmo uma suspensão moral a favor de propósitos 

morais cínicos: ―na ideologia do bem-estar o indivíduo busca uma forma de não 

sentir inquietações morais. De não ser obrigado a fazer escolhas que o 

obriguem a decidir e a optar, arcando com o peso da responsabilidade pelos 

seus atos‖. (COSTA, 1994, p.43) 

Por outro lado, os sentidos e modos de ocupação da cidade estão em 

disputa. É de sua natureza, também, favorecer o encontro. Nessa perspectiva 

das disputas territoriais e práticas socioespaciais que compõem a dinâmica da 

metrópole, Francisco Oliveira (2011) demonstra o papel dos movimentos 

sociais em defesa do direito à moradia das classes menos abastadas como 

elemento de formação espacial. As lutas urbanas resgatam o sentido coletivo 

da vida na cidade e podem recompor o mapa da segregação interferindo na 

agenda das políticas públicas. Eis um contraponto. 

A metropolização de Goiânia, alavancada pelo processo de 

modernização do capital e indutor de uma corrente migratória intensa, ao 

esvaziar o campo goiano a partir da lavoura comercial transferiu gente e seus 

símbolos para a cidade. Além disso, como o processo estendeu-se além de 

Goiás, incluindo outros Estados da região Centro-Oeste, Goiânia metropolizou-

se para catalisar as transformações regionais e aparelhar os imensos lugares 

dessa região de serviços, coisas e símbolos que pudessem lhe dar visibilidade 

no concerto do mundo que ia, aos poucos, sendo, num gesto, globalizado e 

fragmentado. Isso traduziu a especificação da metropolização da cidade: no 

coração do país serviria de elo com a região norte, nordeste e o centro-sul.  

Eis Goiânia, então, tecida em ambiguidades: tem nome de livro épico, 

mas foi criada pela e para a modernização do capital; possui uma das maiores 

concentrações de condomínios fechados horizontais e sua formação espacial é 

composta, também, pelo movimento heterotópico; é, ao mesmo tempo, 

metrópole rural e metrópole regional. Cidade segregada e cidade piloto do 

projeto Cidade emergente sustentável da América Latina, do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). É nesse contexto de contradições, 

de conflitos e tensões conviventes que Goiânia se constitui num mosaico 
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metropolitano de símbolos difusos, dispersos, fragmentados e, por vezes, 

invisíveis. Assim, cabe a pergunta: de que forma tais conteúdos urbanos 

interferem nas narrativas e nas vozes dessa cidade? E ainda: quais narrativas 

urbanas emergem desse caldeirão de signos?  

2.3 – A SUBJETIVAÇÃO CAPITAL 

O migrante, ex-camponês, com chapéu de palha atolado em sua 

cabeça, num giro lento e monótono, expondo, nos passos, a sua solidão. Em 

meio a um milhão de habitantes, esse senhor está só e perdido. O jovem 

compulsivo, inquieto e ansioso que, sob o impulso ruidoso de veículos, tem 

uma percepção multifocada e veloz tal qual o fluxo de gente na rua central. O 

velho senhor, já aposentado, que aluga o seu corpo por algumas horas diárias 

para, em transitando de um lado para outro numa mesma rua, enunciar o ―eu 

compro ouro‖. O mendigo que cobra o olhar de piedade: ―uma esmola, pelo 

amor de Deus‖! Os homens de negócios com os seus laptops recheados de 

imagens fantásticas dos últimos apartamentos e os forasteiros que almejam um 

lugar ao sol e, por enquanto, recebem guaridas da dama caritativa. As moças 

negras que são nomeadas ―domésticas‖ dos recintos luxuosos, os condomínios 

fechados.  

Traficantes, poetas populares, empreendedores, gestores, burocratas, 

meninos de rua. E uma infinidade de sujeitos que interseccionam identidades, 

mesclam suas vozes, seus gestos e seus rostos, seus passos, suas intenções, 

suas subjetividades, num único espaço – a metrópole. Com palavras, gestos e 

ações, todos esses sujeitos costuram diariamente a dinâmica urbana da 

metrópole por práticas sociais que não apenas apropriam-se dos lugares, mas 

dão a eles sentidos e significados. Mais que polifônica e polissêmica, a 

metrópole contemporânea, tal como assevera Chaveiro (2011), além de ser 

―uma combustão de acontecimentos‖, é exercida por práticas de sujeitos. Mas 

o contrário é também verdadeiro: nenhum sujeito que mora na metrópole, na 

sua sociodiversidade, tal como preconiza Souza (2005), ou que reside em suas 

adjacências, ou mesmo no raio longínquo de sua abrangência, vive sem sofrer 

a sua interferência. 

Pode-se dizer que a metrópole - espaço complexo que reúne um 

conjunto infinito de variáveis e de práticas, sítio de conflitos e contradições, 
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lugar de negócios e da resistência, da imposição de regras e de 

transbordamentos - produz, dissemina e publiciza a subjetividade capitalística, 

no dizer de Guattari e Rolnik (1996). Mas também cria símbolos, ações e 

mobilizações de alternância, de enfrentamento e de transbordamentos a essa 

subjetividade. 

Por incidir tão veemente na vida de todas as pessoas, a metrópole se 

impõe para ser pensada, imageada, disputada e narrada. De alguma maneira, 

o sujeito simples, a dona de casa, a prostituta, o menino de rua, o professor 

universitário, o padre, o pastor, a adolescente e outras categorias e identidades 

sociais desenvolvem estratégias objetivas de apropriação dos espaços 

metropolitanos. E, de maneira diferenciada, todos sofrem os seus impulsos e 

suas influências. A pergunta que se estabelece aqui é: como a narrativa urbana 

imiscui-se no mundo metropolitano? No caso específico da pesquisa que se 

desenvolve, o problema tem uma direção mais centrada: como a literatura 

brasileira recente feita em Goiás, por certo influenciada pelos conflitos do 

próprio lugar de onde emerge – a metrópole -, produz uma imagem do sujeito 

metropolitano e de seus vaticínios, de seus dramas, de seus perigos e de suas 

possibilidades? 

Vale, inicialmente, dizer que a metrópole contemporânea é apenas 

uma situação de escala espacial diante de um ordenamento simbólico que é 

fiel e expressivo da acumulação capitalista atual.  Ou seja, como espaço ligado 

ao tempo do mundo e, especialmente, por ter a função de ser o nó e um elo 

entre o tempo do mundo e o tempo do lugar, a metrópole contemporânea 

reorganiza a dimensão simbólica que nutre o sujeito atual. Ao demonstrar isso 

comparando com o sujeito proveniente da fase da troca simples, ou da fase da 

acumulação primitiva e simples, Chaveiro (2009) afirma: 

Poder-se-ia dizer que o sujeito conhecia os códigos de seu 
mundo. O modo de vida era impregnado de símbolos que eram 
forjados a partir das relações sociais do lugar, ou então do 
consentimento de seus valores entre os entes da comunidade. 
Em outros termos: o ordenamento simbólico da tradição, ao 
ligar a vida ao espaço, criava um sentido de respeito, de 

confiança. (CHAVEIRO, 2009, p. 3) 

Trata-se, pois, de averiguar que ao pensar a formação do sujeito e da 

subjetividade em relação dialética e dialógica com o mundo objetivo, o que se 
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compreende é que a metrópole contemporânea apresenta novos rubores da 

subjetividade. Agora, as instituições hegemônicas como o mercado, a fábrica, a 

escola, o Estado e seus aparatos, como as técnicas, a burocracia, a mídia, o 

consumo, o dinheiro etc., passam a desenvolver núcleos formadores da 

subjetividade em função de seus objetivos. 

Dessa maneira, fama, prestígio, competição, sucesso e glorificação se 

tornam móveis simbólicos e identitários que, a partir da força das instituições 

atuais, agem sobre o imaginário e a ideologia dos sujeitos metropolitanos. Mas 

também há maiores ofertas de diversidades de símbolos, como maior 

circulação, maiores possibilidades de comunicação, interações e organização 

da dissidência, o que, num mesmo termo, adoece o sujeito e o torna 

beneficiário dos conflitos e da complexidade. 

Características como o modelo de acumulação, a aceleração do tempo, 

a organização em rede, a intensa mobilidade de pessoas, mercadorias e 

símbolos, a formação de novos valores e de novos consumidores, a 

diversidade de corpos, identidades e gestos são alicerces objetivos da 

construção da subjetividade do sujeito na metrópole. A reflexão pode ser 

resumida assim: 

Todos esses fatos e eventos podem ser sintetizados: o espaço 
contemporâneo é costurado por uma enormidade de variáveis 
que se cruzam, se expelem e se contradizem 
ininterruptamente. E se atingem o espaço, matizam-no, 
atingem o sujeito e a seu ordenamento subjetivo. Poder-se-ia 
fazer uma analogia: o espaço metropolitano é guardião de 
tempos acumulados, tempos esses que atravessam os sujeitos, 
adornam-nos e os remetem a um pleito de fragmentação e de 

complexificação também. (CHAVEIRO, 2009, p. 45,46) 

A fragmentação do sujeito na metrópole é explicada por diferentes 

argumentações. Há os que dizem, tal como Rolnik (2006), que nesta estrutura 

há duas possibilidades: uma adesão volátil que aceita tudo e por isso dificulta a 

sua capacidade de se impor perante os impulsos e as demandas simbólicas. 

Essa adesão volátil geralmente leva o sujeito a ser um toxicômano de 

identidade, pois, sempre defasado, sai atrás de identificações que lhe colocam 

no mundo. Sem dar conta de resolver isso para sanear o mal-estar da 

fragmentação e da defasagem, passa a procurar efeitos de miragens, como as 
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religiões, a autoajuda, o esoterismo; ou os efeitos de miraculagens, como as 

diferentes religiosidades e terapias metafísicas.  

E há os que, contra os valores e os símbolos, especialmente 

apropriados pelos filhos jovens, possuem uma adesão renhida e conservadora. 

Esses são tratados como fora de uma ordem simbólica, geralmente perdem o 

elo comunicativo com o mundo real, criam conflitos insuperáveis no seio da 

família. Rolnik explica o processo assim: 

É a desestabilização exacerbada, de um lado, e, de outro, a 
persistência da referência identitária, acenando com o perigo 
de se virar um nada, caso não se consiga produzir o perfil 
requerido para gravitar em alguma órbita do mercado. A 
combinação desses dois fatores faz com que os vazios de 
sentido sejam insuportáveis. É que eles são vividos como 
esvaziamento da própria subjetividade e não de uma de suas 
figuras - ou seja, como efeito de uma falta, relativamente à 
imagem completa de uma suposta identidade, e não como 
efeito de uma proliferação de forças que excedem os atuais 
contornos da subjetividade e a impelem a tornar-se outra. Tais 
experiências tendem então a ser aterrorizadoras: as 
subjetividades são tomadas pela sensação de ameaça de 
fracasso, despersonalização, enlouquecimento ou até de 
morte. As forças, ao invés de serem produtivas, ganham um 
caráter diabólico; o desassossego trazido pela desestabilização 
torna-se traumático. Para proteger-se da proliferação das 
forças e impedir que abalem a ilusão identitária, breca-se o 
processo, anestesiando a vibratilidade do corpo ao mundo e, 
portanto, seus afetos. Um mercado variado de drogas sustenta 
e produz esta demanda de ilusão, promovendo uma espécie de 

toxicomania generalizada. (ROLNIK, 2006, p. 21) 

Na passagem a seguir, Leopoldo, o nosso anti-herói de Os cordeiros 

do abismo, em sua perversão, encontra um conforto para seu desolamento 

mental no amor aos mortos: 

Leopoldo continuava esparramado na cama, vivendo a 
privacidade que lhe proporcionava a ausência do chapéu de 
Eulália, empreendendo o mergulho morte adentro, buscando-
se na forma que concebia mais intensa. De inteligência 
ampliada pelo exercício da dedução, compreendeu e no 
secreto me revelou que os filhos de mães iguais capturavam o 
amor na essência da vida. Mas, filho de mãe diferente, ele 
optou pelo amor no seio da morte, porque os cadáveres não 

fugiam quando amados. (RIBEIRO, 2004, p.48) 

Takeuti (2002), ao dizer que a sociedade contemporânea cria uma 

ordem sociopsíquica de acordo com a sua estrutura, demonstra que a sua 
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―ineficácia simbólica‖ repercute na formação da subjetividade juvenil. Ao 

considerar que as mudanças globais, ao incidirem na estrutura do trabalho, da 

família e das instituições, operam um enfraquecimento dos ―interditos sociais‖ e 

alteram o modo como se pensam valores como honestidade, integridade, 

legalidade e lealdade.  

A ausência de um modelo identificatório e os elementos da cultura de 

deliquência, como a corrupção, o fisiologismo, o lobbismo, a mentira, criam a 

precariedade de uma ordem simbólica. É no espaço dessa precariedade 

simbólica que o sujeito na metrópole produz a sua existência geralmente ligada 

a valores fetichizantes. E mais: sem ensinar o sujeito a lidar com as 

frustrações, juntando-se à ausência da castração simbólica, sem consistência 

de ideal, nasce um sujeito baseado no ―supereu‖. Takeuti diz que 

o fenômeno da globalização ou da mundialização da economia 
e o desenvolvimento da cultura global ou fast trouxeram 
mudanças significativas nas relações sociais, de trabalho, de 
família e nas instituições, engendrando outras formas de 
vínculo social. Isso quer dizer que o esteio das nossas 
identidades, preferimos dizer, das nossas identificações, 
também se deslocou, mudou ou desapareceu. Ou seja, o 
processo de subjetivação ou de constituição do sujeito dá-se 
de maneira bem diferente de como era antes. Há evidência no 
fato de que hoje os indivíduos têm enormes dificuldades para 
reproduzir o modelo de processos anteriores de identificação, 
sem encontrar outros meios apropriados. E a maior dificuldade 
é a de não poderem se apreender no conjunto das múltiplas 
dimensões que os caracterizam: um sujeito psíquico, um sujeito 
moral e um sujeito político. (TAKEUTI, 2002, p. 33/34) 

O que a autora denomina de deslocamento não pode ser pensado 

apenas no campo das ―identificações‖ ou das ―identidades‖, mas do espaço de 

vivência. A realização da vida na metrópole, conforme foi anteriormente 

enunciado, traduz-se numa realidade que entranha a vida do sujeito. Mas, além 

disso, obriga o sujeito a agir em sua cartografia movediça a partir dos símbolos 

da pressa, da disputa, do estrategismo, da competição. Contorce a 

subjetividade do sujeito sobre o timbre do desejo mercantil. 

Em contrapartida, é preciso não cair nas armadilhas que empurram a 

interpretação rumo a estereótipos e análises redutivas do sujeito na metrópole. 

Perceber e narrar a particularidade e singularidade sem fragmentar é um dos 

desafios que se impõem à leitura geográfica do espaço. Considerar as 
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trajetórias socioespaciais do sujeito é caminhar com ele em sua corporeidade, 

em sua fé, em seus deslocamentos na cidade, é enxergar o seu desalento. É 

acompanhar seus impulsos simbólicos, sua confusão de valores, o ritmo, o 

consumo e sua imaginação.  

Uma possibilidade para esse empreendimento de se alcançar o sujeito, 

considerando as dimensões simbólicas que emergem da existência na 

metrópole, é buscar a leitura guiada pelo viés da criação literária, opção feita 

neste percurso de pesquisa. De outra sorte, o romance enquanto gênero é 

profundamente tributário dos modos da existência urbana e, por conseguinte, 

da modernidade13. Como afirma Giddens (1991, p. 13), no período atual ―as 

consequências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e 

universalizadas do que antes‖ e o romance é copartícipe desse movimento. O 

olhar geográfico tem direcionamento privilegiado para vê-lo nessa dimensão e 

propor um trânsito conceitual entre o romance, a cidade e o sujeito. 

  

                                            
13

 - A modernidade, mais que indicativo de um período histórico, é tomada aqui pelo conjunto 
de características que se desenvolvem no processo de organização social advindo com o 
capitalismo. É ambígua naquilo que realiza enquanto projeto social. Ao mesmo em tempo que 
anuncia à sociedade o progresso e a segurança - como parte de um enredo evolucionista da 
humanidade -, produz e revela condições de existência crivadas pela desigualdade, pela 
aceleração dos acontecimentos, pela fragmentação do trabalho e do conhecimento. 
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3– ROMANCIDADE: ENCONTRO DOS GÊNEROS INACABADOS 

A ossatura do romance enquanto gênero 
ainda está longe de ser consolidada, e não 
podemos ainda prever todas as suas 
possibilidades plásticas. (M. Bakhtin) 

Conforme foi indicado anteriormente, uma interposição do modo de ser 

da metrópole pode ser verificada, também, na estrutura dos enredos 

romanescos. Se uma das características das metrópoles brasileiras,   

goianiense, é a sua sociodiversidade em seus densos repertórios, os escritores 

que criam narrativas sob a sua influência contam com inesgotáveis 

possibilidades, das quais o romance, desde o seu surgimento, soube se 

apropriar com muita competência. Ao tomar o romance como uma ação 

simbólica no campo das artes, estamos afirmando que, neste caso, ele não se 

resume ao produto livro. Sua realização se materializa no conjunto de ações de 

atores nele envolvidos: o/a autor/a, o/a leitor/a, o enredo, as personagens, as 

estratégias narrativas e, especialmente, a atuação da linguagem rumo àquilo 

que busca, ou seja, rumo ao seu acontecimento. Blanchot, crítico literário e 

romancista, afirma: 

O escritor escreve um livro, mas o livro ainda não é a obra, a 
obra só é obra quando através dela se pronuncia, na violência 
de um começo que lhe é próprio, a palavra ser, evento que se 
concretiza quando a obra é a intimidade de alguém que a 
escreve e alguém que a lê. (BLANCHOT, 2011, p.13) 

O livro passa, então, a existir completamente na relação com o leitor. 

Consideramos que ao ―tornar-se‖, o romance faz emergir complexas relações 

que se realizam na obra literária por meio da linguagem. Visto deste modo, 

assumimos a postura de tomá-lo como sujeito de sua ação e como um dos 

sujeitos desta pesquisa geográfica. Os dois romances nesta tese percorreram a 

sua trajetória de ―tornar-se‖, filiando-se ao espaço-tempo da metrópole Goiânia, 

o que lhes assegura algumas semelhanças. Diz o leitor e escritor Carlos Nejar 

sobre o romance A Centopeia de neon: ―o livro mais terrível que já li‖ 

(contracapa do livro). O leitor, escritor e prefaciador de Os cordeiros do abismo, 

Gabriel Nascente, sentencia: ―Este é um dos livros vermelhos da literatura 

brasileira. Um livro cão‖ (p. 7). 
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A semelhança está, para ambos, no processo de tornar-se obra, no 

fato de que o fazem pelo espanto produzido por suas narrativas 

transgressoras, no tratamento dado às estruturas espaço-temporal e, 

sobretudo, pela natureza subjetiva das personagens e seus enredos. São 

narrativas ousadas e corajosas. Essas obras, não por coincidência, se 

comunicam com o ―espírito‖ cultural do tempo histórico da metropolização de 

Goiânia. Na esteira das hipóteses apresentadas por Rosenfeld (2009) sobre o 

romance, consideramos plausível a ideia de ―um espírito unificador que se 

comunica com todas as manifestações de culturas em contato‖ (ROSENFELD, 

2009, p. 75) em cada fase histórica. 

Nota-se no romance do nosso século uma modificação análoga 
à da pintura moderna, modificação que parece ser essencial à 
estrutura do modernismo. À eliminação do espaço, ou da ilusão 
do espaço (na pintura)14, parece corresponder no romance a da 
sucessão temporal. A cronologia, a continuidade temporal 
foram abaladas, os relógios foram destruídos. O romance 
moderno nasceu no momento em que Proust, Joyce, Gide, 
Faulkner começam a desfazer a ordem cronológica, difundindo 

passado, presente e futuro. (ROSENFELD, 2009, p. 80) 

Isso não significa, no entanto, que todos os romances de uma época 

resultam em repetição da forma; ao contrário, é da natureza do romance o 

recriar-se constantemente. Rosenfeld (2009) defende que o tempo e o espaço 

são formas relativas à consciência humana e que estas foram manipuladas 

como formas absolutas tanto nas narrativas romanescas como na filosofia. Por 

sua vez, o romance moderno, no rastro da arte moderna, denuncia essa 

manipulação ao tomar o espaço e o tempo como formas relativas e subjetivas, 

supostamente pela ocorrência de transformações significativas no modo de 

vida urbana advinda da revolução industrial e pela ascensão do modo 

capitalista de produzir a existência na Europa e em todo o ocidente. 

A literatura romanesca que emerge junto com esse modo de 

organização e apropriação da produção da existência passou por 

transformações ao longo dos três últimos séculos, e chega aos nossos dias e a 

esta tese gozando de sua plena liberdade criadora. Da mesma forma que o 

processo de urbanização e de metropolização incide sobre a existência e se 

                                            

14 - Nota da autora 
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imiscui a ela, introduzindo modos de vida difusos e fragmentados, a cultura e a 

arte se correspondem com tal movimento, gerando no processo criativo 

humano manifestações diversas e, ao mesmo tempo, peculiares. O romance, 

por sua característica de estar em construção e em constante modificação, 

usufrui dessa contemporaneidade urbana e a absorve de tal maneira que ela 

passa a compor a arquitetura narrativa, como se verá mais adiante. 

Buscamos nos dois romances demarcadores de referências para as 

análises o ―espírito‖ do tempo histórico da metropolização de Goiânia, com foco 

na observação das subjetividades capturadas pelo labor literário. Pressupõe-se 

que em tais narrativas há uma captura da emergência de subjetivações 

agenciadas pela dinâmica socioespacial e pelo caldeirão simbólico da 

metrópole em ascensão. 

Disso decorrem problematizações emblemáticas, tais como: poder-se-

ia afirmar a presença do espírito do sujeito liberal em tais narrativas? Há 

combinações subjetivas do liberalismo e do descentramento do sujeito? Seria 

possível territorializar a subjetividade a ponto de verificá-la no recorte desta 

tese, no que tange à composição das personagens e à estética das narrativas? 

Persigamos as duas personagens centrais dos dois romances - 

Sidrake, de A centopeia de neon, e Leopoldo, de Os cordeiros do abismo - para 

delinearmos alguns contornos dessas problemáticas: 

Taticamente, nunca desmenti os rumores de que ando 
empetecado de microgravadores, microcâmeras automáticas 
que disparam furtivamente e microfones camuflados nos 
botões do paletó ou nos dentes postiços. (LOURENÇO, 1994, 

p. 20). 

Descobri que no meu corpo também habitam saias. Não as 
escocesas. Por que negá-las a mim, pois foram brotadas do 
cerne do meu desejo; e as minhas ousadias são as únicas 
coisas que não me foram impostas. Por elas morro, renasço e 

me escondo na razão de cada coisa. (RIBEIRO, 2004, p.33) 

Cada personagem tem sua década. Sidrake é dos anos 1980, antes da 

abertura comercial do país ocorrida nos anos 1990 e que escancarou de uma 

vez as modificações nas relações de trabalho, na terceirização dos serviços e 

na flexibilização das leis trabalhistas. Fincado na profissão de lobby-

man,exerce função importante na mediação dos interesses privados, do capital 
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financeiro junto ao Estado, sobretudo em uma capital formada basicamente 

pelo setor terciário da cadeia produtiva, uma cidade prestadora de serviços. 

Sidrake antevê e encena de maneira radical o modo de sobrevivência 

na nova ordem urbana: a esperteza é quem manda. Ele é o protótipo do sujeito 

liberal. Já Leopoldo é da virada do milênio. O enredo transcorre em torno das 

identidades descentradas, o sujeito fragmentado já se estabeleceu como pauta 

na academia, no consumo e nas organizações sociais. Leopoldo encarna as 

multiplicidades da subjetivação, é sujeito agenciado pelo fetiche e pelo desejo 

demarcado pela espacialidade da metrópole, conforme já foi sinalizado. 

Ambos, porém, não se apresentam como subjetivações excludentes. 

Ao contrário, se o projeto modernizador serviu-se do conservadorismo para 

instalar o funcionamento da nova metrópole, seu caldeirão de símbolos 

transborda. O romance contemporâneo, por certo, está na fervura simbólica, 

também alicia novos ingredientes e produz seu próprio transbordamento 

estético. O romance, como gênero inacabado, é um produto aliado à dinâmica 

social urbana, ao mesmo tempo que se constitui numa arte aliada das 

complexas dinâmicas subjetivas na metrópole. Por isso, podemos imprimir a 

ele um caráter de romancidade: um estado em permanente simbiose com os 

conteúdos urbanos, suas gentes e seus espaços. 
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3.1 – A ORIGEM DO ROMANCE E O ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 

O debate sobre a presença da materialidade social no romance, 

embora seja um tema contemporâneo, por certo não é novo. Ian Watt, em seu 

livro A ascensão do romance, publicado em 1957, procurou identificar as 

condições para o surgimento do gênero romance no século XVIII, em especial 

a aparição de três escritores ingleses da mesma geração: Daniel Defoe, 

Richardson e Fielding. Segundo seu raciocínio, não foi mero acidente, pois 

haveria de ter condições favoráveis a esse acontecimento. Isto é, o 

aparecimento do romance está, de acordo com essa visão, intimamente ligado 

às modificações e transformações do cotidiano e estas estão vinculadas com 

urbanização. 

Da mesma forma, queremos afirmar que não consideramos apenas 

uma coincidência o surgimento do romance urbano em Goiânia, no final do 

século XX, com as características do que foi apontado por Robbe-Gillet (1969) 

como invenções próprias de o Novo Romance15, especialmente a presença de  

transgressões nas narrativas, sobretudo em relação ao ponto de vista, 

angulações, na busca incansável de criar formas narrativas assentadas na 

relação entre o sujeito e o mundo. 

A própria ideia da construção da nova capital em Goiás - que atendia 

duplamente ao projeto de abertura de frentes de ocupação do Brasil e à disputa 

ideológica local de poderes oligárquicos, como o assinalado no capítulo 

anterior - foi inspirada no urbanismo europeu e na tendência já claramente 

demarcada tanto pela revolução industrial, quanto pelo capitalismo em curso. 

Essa tendência levou à inexorável consolidação das cidades metropolitanas e, 

concomitantemente, das regiões, bem como do modo de vida urbano, 

produzindo condições favoráveis para o estabelecimento de redes de 

comunicação de matérias simbólicas e físicas em fluxos tresloucados, como 

viria a exigir a dinâmica global do capitalismo. No caso do Centro-Oeste, é a 

                                            
15

 - Robbe-Grillet, em seus ensaios sobre o Novo Romance, defende que não se trata de uma escola ou 
de um modelo do gênero romanesco. Advoga, apenas, a favor dos escritores que procuram novas formas 
do romance na invenção de novas relações entre o homem e o mundo. 
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cidade (ou a sua construção) que agencia o alargamento das fronteiras e a 

ocupação dos espaços vazios16. 

Em sua tese de doutoramento, na qual analisa a travessia de Goiânia 

rumo à metropolização, Chaveiro (2001, p.11) sentencia que ―a urbanização de 

nossos dias é uma ontologia da sociedade globalizada, ou seja, é a afirmação 

de que o espaço é um ente construído que contribui para realizar a realidade 

que temos. Expressá-la com viço e vigor‖. A atuação desse ente permite ao 

geógrafo alargar o repertório analítico, a partir de uma articulação de nexos e 

conteúdos geográficos, na perspectiva da compreensão dos fatos geográficos 

como relações socioespaciais, indissoluvelmente. 

O espaço é a viga mestra da Geografia e, como tal, a sua existência e 

o seu conhecimento ocorrem por uma relação sistemática que Santos (2008) 

chamou de sistemas de objetos e sistemas de ação. A visão miltoniana, que 

busca apreender a totalidade socioespacial, compreende o espaço não como 

um palco onde há o acontecimento, mas como uma conjunção de elementos 

físicos e simbólicos que regem a existência humana e são, concomitantemente, 

por ela regidos.  

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e 
também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 
ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro 

único no qual a história se dá. (SANTOS, 2008, p.63) 

A noção de indissociabilidade do sistema de objetos e do sistema de 

ações requer um nível de abstração que pode até levar a uma perda referencial 

física ou a uma metafísica do espaço. Para não cair no escape metafísico, 

arriscamos-nos a afirmar que o espaço é uma conformação simbólica e 

material, está no e é o lugar em ação. Da mesma forma, está no e é o território 

em ação. O espaço geográfico não deve ser medido somente em escalas 

cartesianas. Ele não é necessariamente maior ou menor do que o lugar ou do 

que o território, nem existe numa relação de conjunto matemático em que um 

contém o outro numa escala do maior para o menor. 

                                            
16

 - O espaço vazio precisa ser ocupado. Essa expressão intencional e de caráter ideológico significa que 
a existência nos sertões fora completamente invisibilizada. É como se tivessem dito: ali não há ninguém, 
exceto índios, quilombolas e pobres. Nesse paradoxo se assenta o projeto de desenvolvimento de ocupar 
as densas matas despovoadas de civilização e o planejamento de capitais brasileiras: Belo Horizonte, 
Goiânia, Brasília e Palmas. 
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Por sua vez, o lugar é onde há o acontecimento, onde há a produção da 

vida e o exercício da existência. O lugar pode "sediar" vários territórios, sua 

escala é medida pela extensão, pela produção simbólica. Dito de outra forma, 

afirmamos que o lugar possui ao mesmo tempo duas grandezas: a quantidade, 

ou seja, o seu tamanho, a sua extensão, e o pertencimento, o que implica a 

subjetividade de quem nele vive. 

Já o território é uma concepção política que envolve o lugar ou os 

lugares numa perspectiva de relações de poderes: econômico ou político ou 

social ou étnicos ou estéticos ou de violência, ou todos eles juntos, 

dependendo do enfoque da análise geográfica ou do enredo. O território possui 

uma grandeza política. A indissociabilidade espaço/território/lugar indiciada no 

pensamento geográfico leva a análise a uma abstração complexa necessária à 

Geografia humanista na abordagem de seus temas e problemas, isto é, às 

análises socioespaciais dos repertórios da existência. 

Em uma síntese, pode-se afirmar que o espaço confere sentido 

ontológico ao lugar e ao território, pela sua condição de presença imanente na 

existência, do ser no mundo. Na sua leitura sobre a obra de Éric Dardel, Besse 

(2011) conclui que 

o espaço geográfico, para Dardel, não é o espaço da carta, não 
é também o espaço puramente relacional da geometria; é, ao 
contrário, um espaço substancial, irremediavelmente material. 
É o mundo da existência, um mundo que agrupa certamente as 
dimensões do conhecimento, mas também, e sobretudo, 
aquelas da ação e da afetividade.(BESSE, 2011, p. 114) 

A discussão geográfica do espaço leva necessariamente à discussão 

da existência no espaço e no tempo. Milton Santos não se furtou à 

problemática do tempo na Geografia e o tomou como partícipe da noção de 

espaço geográfico e dos sistemas de ações e de objetos. Isso pode ser 

observado quando o geógrafo propõe a noção de velocidades espaciais do 

tempo - o tempo rápido, tempo hegemônico; e tempo lento, tempo não-

hegemônico -, inseridos na dinâmica dos fluxos sociais. O tempo rápido é o 

tempo da escala metropolitana, da fluidez dos objetos, dos fluxos das redes e 

da informação; e o tempo lento é o tempo dos atores não-hegemônicos, ocorre 

na dinâmica do cotidiano da vida e da natureza no seu sentido bucólico e 
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literal. Por isso há uma nostálgica vinculação do tempo lento com a experiência 

da vida rural, aquela ainda não afetada pela fluidez do capitalismo. Por essa 

perspectiva, pressupomos que é pela dinâmica do espaço que a determinação 

e velocidade do tempo se estabelecem na sociedade contemporânea, nas 

metrópoles. 

Diante disso, arriscamo-nos a assumir a proposição de que o espaço 

como espaço-tempo vivido (com sua indissociabilidade da noção de lugar e 

território) é fundante, elemento basilar do romance enquanto expressão 

artística em um determinado tempo histórico e lugar espacial. O romance, 

nesse sentido, é o gênero literário que sobreveio aos gêneros da literatura 

clássica, em certa medida desprovida dessa intromissão direta do espaço-

tempo em suas narrativas. Em outras palavras, o espaço narrado no romance é 

a incorporação do espaço vivido. Ele é da ordem da experiência, da 

experimentação e da imaginação.  

A noção de espaço vivido desenvolvida pelo geógrafo francês Eric 

Dardel vem da relação concreta que liga o Homem à Terra, pressupõe uma 

―geograficidade do homem como modo de sua condição humana e seu destino‖ 

(DARDEL, 2011, p.2). Ele sinaliza que se trata de um apelo que ―vem do solo, 

da onda, da floresta, uma oportunidade ou uma recusa, um poder, uma 

presença‖. O espaço vivido é o espaço da experiência tanto imediata quanto 

mediada do homem na Terra. 

Não há ideias fora do espaço, milita o ficcionista e crítico literário 

Cristóvão Tezza (2012, p.158). Para ele, nenhuma literatura ―parece ter 

nascido de lugar nenhum ou de segunda mão; todas emergem de um quadro 

mental enraizado numa cultura presente, no ar que se respira (...)‖. Por sua 

vez, o escritor e crítico Osman Lins (1976a), em seu estudo sobre o espaço 

romanesco na obra de Lima Barreto, intui a importância e a complexidade do 

espaço e do tempo, entidades unas, porém múltiplas e indissociáveis em uma 

narrativa. 

Move-se o homem e recorda o passado. Nada disto o pacifica 
ante o espaço e o tempo, entidades unas e misteriosas, 
desafios constantes à sua faculdade de pensar. Acessíveis à 
experiência imediata e esquivos às interrogações do espírito, 
sugerem – espaço e tempo – múltiplas versões, como se 

monstros fabulosos. (LINS, 1976a, p. 63) 



96 

 

Como se monstros fabulosos! Pensar e criar seriam, então, na ação 

atravessada pelo tempo e espaço, a invocação das mais densas conexões da 

existência material e simbólica que compõem a realidade. A partir da filiação a 

este campo do pensamento da crítica literária é que consideramos defensável 

sustentar a noção de espaço-tempo, na formulação concebida pela Geografia, 

como fundante do romance, principalmente se nos debruçarmos um pouco 

mais na história do nascimento desse gênero literário que, assim como a 

Geografia, é uma manifestação do espírito moderno. Mais precisamente com a 

hegemonia do capitalismo como forma de produção da existência, tendo a 

burguesia como sua principal representante subjetiva.  ―A experiência, o 

conhecimento e a prática (o futuro) definem o romance‖, afirma Bakhtin (2010a, 

p.407), para quem o romance está ligado aos elementos do presente 

inacabado. 

O romance se formou precisamente no processo de destruição 
da distância épica, no processo de familiarização cômica do 
mundo e do homem, no abaixamento do objeto da 
representação crítica ao nível de uma realidade atual, 
inacabada e fluída. Desde o início o romance foi construído não 
na imagem distante do passado absoluto, mas na zona de 
contato direto com esta atualidade inacabada (...) Com ele e 
nele, em certa medida, se originou o futuro de toda literatura. 
(BAKHTIN, 2010a, p.427) 

O futuro da literatura mencionado por Bakhtin pode ser compreendido 

como o caráter de liberdade de que goza o romance no que se refere à técnica 

e a sua capacidade de imiscuir-se em todas as formas sociais e subjetivas. 

Mais do que isso. Para a crítica e ensaísta Marthe Robert (2008), o romance 

tem outro trunfo: ele comporta dentro de si todas as formas de linguagem e 

todos os temas.  

Com essa liberdade do conquistador cuja única lei é a 
expansão indefinida, o romance, que aboliu de vez as antigas 
castas literárias - as dos gêneros clássicos -, apropria-se de 
todas as formas de expressão, explorando em benefício próprio 
todos os procedimentos sem nem sequer ser solicitado a 
justificar seu emprego. E, paralelamente a essa dilapidação do 
capital literário acumulado por séculos, apodera-se de setores 
cada vez mais vastos da experiência humana, vangloriando-se 
de conhecê-la profundamente e da qual faz uma reprodução, 
ora apreendendo-a diretamente, ora interpretando-a à maneira 
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do moralista, do historiador, do teólogo e, até mesmo, do 

filosofo e do cientista. (ROBERT, 2008, p. 13) 

Tal qual a ideia, tantas vezes enganosa, de liberdade que conduz o 

ocidente para o extremo desenvolvimento do capitalismo em escala 

interplanetária, para o uso ao extenuante dos recursos naturais, tecnológicos e 

do conhecimento, o romance usufrui dessa liberdade, também enganosa em 

certa medida, e a potencializa em formas de narrativas as mais inventivas 

possíveis. Disso decorre o caráter peculiar do gênero, um caráter 

revolucionário: ―o romance é livre, livre até o arbitrário e até o último grau da 

anarquia‖ (ROBERT, 2008, p.13). Há certa interposição dialética da autora 

quando se refere a esse potencial criador do romance. Poder-se-ia inferir que a 

liberdade inventiva do romance traria em si a possibilidade de autodestruição 

enquanto forma definida. 

A fortuna histórica do romance deve-se evidentemente aos 
privilégios exorbitantes que a literatura e a realidade lhe 
concederam, ambas com a mesma generosidade. Da literatura, 
o romance faz rigorosamente o que quer: nada o impede de 
utilizar para seus próprios fins a descrição, a narração, o 
drama, o ensaio, o comentário, o monólogo, o discurso, nem de 
ser a seu bel-prazer,sucessiva ou simultaneamente, fábula, 
história, apólogo, idílio, crônica, epopeia; nenhuma prescrição, 
nenhuma proibição vem limitá-lo na escolha de um tema, um 
cenário, um tempo, um espaço; nada em absoluto o obriga a 
observar o único interdito ao qual se submete em geral, o que 
determina sua vocação prosaica: ele pode, se julgar 
necessário, conter poemas ou simplesmente ser ―poético‖. 

(ROBERT, 2008, p. 13, 14). 

A liberdade, aparentemente sem limite, potencializa a sua inventividade, 

mas potencializa, também, os usos mercadológicos dessa arte, como foi 

sinalizado no capítulo anterior sobre a literatura de autoajuda, as biografias de 

famosos e toda a galeria que compõem as prateleiras dos best sellers nas 

principais lojas de shoppings e hipermercados. Chaveiro e Lima (2011) avaliam 

como o mercado se apropria dessa fissura e a reposiciona a seu favor valendo-

se do fluxo de consumo e da carga informacional publicitária. O status 

prometido por meio do consumo do livro substitui a importância da própria arte 

literária, subvertendo valores estéticos e éticos: os mais vendidos são, 

necessariamente, os melhores, os dez mais! 
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Ao observar, nessa perspectiva, a oferta de livros nas livrarias 
de um Shopping Center, por exemplo, percebe-se que em 
todas as lojas há uma mesma disposição visual: na prateleira 
próxima à porta de entrada do prédio um amontoado de livros, 
sob adorno, compondo uma espécie de instalação real. Nessa 
prateleira, em filas e em cruzamentos em diagonal, aparecem, 
inicialmente, livros do gênero autoajuda e esotéricos; logo em 
seguida, ou na mesma prateleira, são expostas as biografias 
escritas pelos autores, biografias autorizadas ou 
encomendadas, especialmente as das chamadas ―celebridades 
midiáticas‖ que efetivam a coluna ―dos mais vendidos‖. 

(CHAVEIRO e LIMA, 2011, p. 10). 

Porém, de fato, nada impede que na vocação prosaica o romance use 

de todas as formas narrativas, uma vez que vive e se confirma fora da 

regularidade estética que sustentou os gêneros clássicos da literatura. Em A 

centopeia de neon, por exemplo, há uma ocorrência de mistura de gêneros. A 

personagem Romã, em suas reminiscências, nos conta que aos dezesseis 

anos deixou Piambaia ―para ser cidadã do mundo, no mesmo dia em que 

ciganos suspicazes arribaram acampamento e metade da tropa de cela da 

região evaporou-se (...)‖. Quando foi notada sua ausência, as pessoas 

acharam que seu sumiço estava ligado à retirada dos ciganos da cidade. A 

personagem nos revela que (p.138, 139, 140) 

um poeta da terra, em sua visão perturbada e onírica, assim 
passou a sua versão: 

 
ROMÃ 

Vê como a tua boca se parece 
Às polpudas romãs que o sol aquece!  
Ronald de Carvalho, in Poemas e Sonetos 

 
Romilda era o seu nome, 
mas Romã chamavam-lhe 
(pela fruta, talvez). 
Romã andava nua pelos campos 
a mostrar seus peitos de fruta-conde 
tinha pernas roliças 
e o bumbum meu-deus-que-coisa 
a roçar pelos ramos 
tinha boca carnuda e contornada 
treinada em chupar  
gabiroba e cana. 
 
Tudo dizia e de tudo falava 
mas Romã não dava amor 
esticando esticando esticando 
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o desejo dos homens do lugar. 
Até que um dia um cigano –  
desses de barraca e tacho – 
roubou Romã e, agora, a primavera  
tristonha 
se (escon)deu no (Ca)lendário. 

 

A presença do poema, que compõe o livro Estação do cio 

(LOURENÇO, 1984), poderia ser considerada desnecessária, no entanto ela é 

necessária e cumpre a função de revelar com certa intimidade estética o 

cotidiano das personagens interioranas, as suas relações sociais, a 

adolescência provida de ingenuidade, porém sensual e sexy. Enfim, a própria 

dinâmica de Piambaia, de onde Romã fugiu para tentar a sorte na cidade 

grande. E o poema está inserido na oralidade da narradora em primeira 

pessoa, é como se ela o tivesse declamando para o leitor. Isso confere à cena 

a sustentação necessária para se manter dessa forma. O fato é que o poema 

apenas poderia ter sido narrado pela personagem, em prosa, num discurso 

direto livre, mas nenhuma lei impediu a sua incorporação discursiva poética à 

página 139 do romance. 

Nesse sentido, a literatura romanesca com toda a sua arquitetura 

criativa se filia ao sistema simbólico e ao sistema de ações, indissociáveis; 

comunga, de forma solidária e também contraditória, com a existência no 

tempo e no espaço geográfico e, portanto, com a sua geograficidade. Dessa 

forma, podemos considerar que o romance é uma legítima unidade de análise 

geográfica quando o consideramos em sua relação espaço-temporal, como é 

caso do espaço-tempo de Goiânia. 
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3.2 – A EMERGÊNCIA DO SUJEITO NO ROMANCE MODERNO 

A profecia é própria da epopeia. A predição 
é própria do romance. (M. Bakhtin) 

O romance como gênero literário é a ponte que suporta a travessia dos 

pressupostos aqui apresentados em forma de discurso científico, para dizer de 

uma realidade simbólica e concreta: a invenção da metrópole e a captura de tal 

espírito da subjetividade pelas narrativas. Em outras palavras, do movimento 

da criação simbólica nos meandros da fabricação da metrópole, o romance é a 

nossa personagem, é o nosso herói que conduz essa travessia que é textual e, 

também, geográfica. 

Se aqui ele é o protagonista, no seu nascedouro, no início do século 

XVIII, conforme Watt (2010), ele foi encarado de forma pejorativa, com pouca 

credibilidade artística e intelectual, um gênero acanônico. Sofreu ataques por 

ter surgido como um produto para leitores médios e por romper com o 

tradicionalismo das formas literárias vigentes, em especial com a lírica e a 

epopeia. O crítico considera como marco de seu surgimento a obra do escritor 

inglês Daniel Defoe e seus contemporâneos.  

Marthe Robert, pesquisadora das relações entre a literatura e a vida, 

intérprete e comentadora de Kafka e Freud, toma como marco do nascimento 

do romance um período anterior ao estabelecido por Watt. Para ela, no século 

XVI já havia nomes ligados ao romance como o do médico François Rabelais17 

e, no século XVII, Cervantes. Em nota de rodapé da primeira página de seu 

livro Romance das origens e origens do romance (2007), ela anota: 

Dom Quixote é provavelmente o primeiro romance ―moderno‖, 
se entendermos por modernidade o movimento de uma 
literatura que, perpetuamente em busca de si mesma, se 
interroga, se questiona, fazendo de suas dúvidas e sua fé a 
respeito da própria mensagem o tema de seus relatos. 
Robinson Crusoé pode reivindicar uma outra espécie de 
prioridade: é ―moderno‖ sobretudo na medida em que reflete 
com bastante clareza as tendências da classe burguesa e 

                                            
17

 - François Rabelais estudou medicina, pertenceu à ordem religiosa, foi médico particular do rei da 
França e escreveu quatro livros. Pantagruel (1532) e Gargantua (1534) venderam mais do que a Bíblia à 
época e foram obras condenadas pela Sorbone e pelo Parlamento francês. Conseguiu autorização, 
posteriormente, para publicar mais dois livros da série Pantagruel-Gargantua. Sua literatura era 
constituída por elementos de diferentes gêneros narrativos (crônica, comentário, diálogos etc.) e, talvez 
por isso, se vê em sua obra uma das origens do romance. 
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mercantil oriunda da Revolução Inglesa. Nesse sentido, com 
efeito, pode-se dizer que o romance é um gênero burguês que, 
antes de se tornar internacional e universal, começou 
especificamente inglês. (ROBERT, 2007, p. 11 – nota de 

rodapé) 

Para ela, o romance é ―na realidade um recém-chegado nas Letras, um 

plebeu que vingou‖ (p. 11). Independentemente do posicionamento histórico 

francês e inglês, não restam dúvidas de que à ascensão do romance 

corresponde a ascensão de uma subjetividade individualista e das formas de 

organização do capital. Watt (2010), em sua perseguição às condições que 

possibilitaram o surgimento desse gênero, afirma que ele é a forma literária que 

reflete mais plenamente a reorientação ―individualista e inovadora‖ (WATT, 

2010, p.13) com o afastamento decisivo do universalismo da literatura clássica. 

Esse universalismo era caracterizado pelo aprisionamento ao passado épico. 

As formas literárias anteriores refletiam a tendência geral de 
suas culturas a conformarem-se à prática tradicional do 
principal teste da verdade: os enredos da epopeia clássica 
renascentista, por exemplo, baseavam-se na História ou na 
fábula e avaliavam-se os méritos do tratamento dado pelo autor 
segundo uma concepção de decoro derivada dos modelos 
aceitos no gênero. O primeiro grande desafio a esse 
tradicionalismo partiu do romance, cujo critério fundamental era 
a fidelidade à experiência individual – a qual é sempre única, e, 
portanto, nova. Assim, o romance é o veículo literário lógico de 
uma cultura que, nos últimos séculos, conferiu um valor sem 
precedentes à originalidade, à novidade. (WATT, 2010, p. 13) 

A visão otimista captada pelo autor em relação ao romance não encobre 

o fato de que o seu surgimento tenha se tornado possível por uma espécie de 

adesão dos romancistas à nova ordem social e econômica. Esta baseada, 

inclusive, no processo de produção da obra - com uma linguagem mais 

acessível ao público médio, com uma escrita que chegava à tautologia e à 

prolixidade -, e na rapidez da produção, uma vez que o financiamento dessa 

arte estava migrando do mecenato para o próprio livreiro. 

Evidentemente Defoe e Richardson não romperam com os 
critérios literários apenas no estilo da prosa, mas em quase 
todos os aspectos de sua visão de mundo e das técnicas pelas 
quais a transmitiram. Quanto a isso também são a expressão 
das profundas mudanças no contexto social da literatura – 
mudanças que abalaram ainda mais o prestígio dos padrões 

críticos instituídos. (WATT, 2010, p. 61). 
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Em certa medida, o que se está dizendo é que o romance é um gênero 

eminentemente burguês, na sua origem, e carrega essa marca ao longo de sua 

trajetória. Tanto que, segundo o escritor e crítico brasileiro Cristóvão Tezza 

(2012), chegou a existir no Brasil uma militância contra o romance, como forma 

de se combater o próprio capitalismo e sua produção simbólica. Ele considera 

que 

o ódio ao burguês (um ódio autofágico, porque foi a ascensão 
da burguesia, das classes médias urbanas, que possibilitou a 
ideia moderna de leitura, a apropriação pessoal do tempo, e 
jamais conheci um intelectual mais ou menos complexo que 
não fosse um burguês, no sentido técnico do termo); o ódio ao 
burguês, transformou-se no ódio ao romance, e até hoje uma 
legião mundial de guerrilheiros avulsos da arte destrói todos os 

dias o romance, mal rompe a manhã‖. (Tezza, 2012, p.11) 

Mas, voltando à origem do romance, um dos aspectos da visão de 

mundo que impregnou aquela nova narrativa é o modo como passou a abordar 

o cotidiano, ou melhor, a construção do enredo a partir do registro do tempo e 

do espaço nas narrativas, o chamado realismo formal. ―O método narrativo pelo 

qual o romance incorpora essa visão circunstancial da vida pode ser chamado 

de realismo formal‖ (WATT, 2010, p. 34), o que se verifica, segundo o autor, em 

detalhe como a escolha do nome das personagens de origem não clássica, a 

escolha da localização do espaço e do tempo em que passa a história narrada 

como forma de mostrar a experiência individual de cada personagem. O 

detalhamento da cena e da espacialidade no romance faz parte da construção 

da individualidade, numa linguagem clara e objetiva.  

O realismo formal dos romancistas ingleses é para Watt o denominador 

comum do romance, que tem como premissa básica o fato de que  

o romance constitui um relato completo e autêntico da 
experiência humana e, portanto, tem a obrigação de fornecer 
ao leitor detalhes da história, como a individualidade dos 
agentes envolvidos, os particulares das épocas e locais de 
suas ações – detalhes que são apresentados através de um 
emprego da linguagem muito mais referencial do que é comum 

em outras formas literárias. (WATT, 2010, p. 34) 

A referencialidade à experiência, no romance, corrobora com a noção de 

que as categorias espaço e tempo, na perspectiva geográfica miltoniana, como 

sistemas de objeto e sistemas de ação, são basilares do romance. Em 1941, 
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Bakhtin defendeu a ideia de que o romance é o único gênero literário ―nascido 

e alimentado pela era moderna da história mundial‖ (BAKHTIN, 2010a, p.398) e 

que traz consigo um profundo parentesco com ela: ―A experiência, o 

conhecimento e a prática (o futuro) definem o romance‖ (p. 407), ao passo que 

é a memória (o passado) a principal faculdade criadora e a força da alta 

literatura clássica. Para o autor, uma das principais características do romance 

é a mudança temporal da narrativa, pois ―está ligado aos elementos do 

presente inacabado que não o deixam enrijecer‖.  

Neste contexto inacabado perde-se o caráter de imutabilidade 
semântica do objeto: o seu sentido e o seu significado se 
renovam e crescem à medida que esse contexto se desenvolve 
posteriormente. Isso conduz a transformações radicais na 
estrutura da representação literária, que adquire uma 
atualidade específica. Ela entra em relação com aquele 
acontecimento da vida que está se desenvolvendo agora, ao 
qual também nós – autores e leitores – estamos ligados de 
maneira substancial. Com isto cria-se uma zona de contato 
máximo do objeto de representação com o presente na sua 
imperfeição e, por conseguinte, também com o futuro. 
(BAKHTIN, 2010a, p. 420) 

O tempo e o espaço, que trançam as linhas da subjetividade e da 

objetividade, se constituem na garantia da ilusão de verdade do romance, na 

veracidade da ficção. Nosso pensamento é que sem tais demarcadores a 

narrativa talvez não conseguisse chegar ao cotidiano e às densas 

complexidades da existência, isto é, acercar-se dos planos subjetivos da 

existência. Em narrativas de estrutura mais complexa, o espaço e o tempo 

podem, inclusive, tornar-se, por meio da estratégia narrativa e da estética, a 

própria metáfora ficcional, deixando de ser apenas uma referência de 

linguagem e de localização. Em A rainha dos cárceres da Grécia (LINS, 

1976b), por exemplo, a condensação do tempo-espaço é a metáfora para 

capturar a subjetividade fragmentada da personagem Maria de França, leitora 

de fragmentos de jornais de onde retira o conteúdo de seus diálogos e como 

estrutura seu próprio pensamento.  

Em seus estudos sobre uma teoria do romance, Bakhtin (2010a) 

também aponta que ele é o único gênero literário que nasceu depois da 

invenção da escrita e do livro. Por isso, traz consigo a novidade da ―percepção 

silenciosa‖, ou seja, a leitura. Isso quer dizer que o romance, quando nasce, já 
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carrega em si a existência do outro como leitor e uma ação: a leitura. Não é por 

acaso que o próprio leitor é muitas vezes inquirido ou instado a se envolver no 

enredo como um partícipe da trama, o que aproxima mais ainda o romance de 

narrativa urbana.  

Em Os cordeiros do abismo, o leitor é convocado a uma intensa 

presença, provocado ora pela ironia do narrador, ora pelo próprio protagonista 

Leopoldo a desenvolver ou manifestar algum sentimento em relação à cena ou 

à condição de sofrimento da personagem. A passagem abaixo é muita tensa e 

cria um clima para o ápice da narrativa que só poderá ser conhecido pelo leitor 

que se mostrar muito atento aos índices que o narrador dispara:  

Leopoldo está, mais uma vez, chegando de uma volta. E 
incomoda-me a possibilidade de que possa estar causando em 
você uma saturação. Então sugiro que não tenha um mínimo 
de vergonha de buscar algo mais ameno. Ter sido lido até aqui 
já é uma sorte grande. Se você parar neste ponto, depois de 
ter visualizado o chapéu de Eulália, de ter sentido desprezo e 
ódio por Tarsila, e cada uma das travessas tiver sido motivo 
para um questionamento, e, cansado, ter decidido dar a esta 
desventura um final de acordo com a conveniência, está 
valendo a pena. Mas se você decidiu continuar, não se engane 

com Marina. (RIBEIRO, 2005, p. 147) 

Nota-se que a instância narrativa, neste caso um narrador em primeira 

pessoa (como veremos mais adiante na cartografia das instâncias narrativas), 

produz vários movimentos discursivos que se traduzem em posição ativa do 

narrador. Por exemplo, nesta passagem ele se solidariza com o leitor, que deve 

estar muito afetado com a narrativa intensa e extenuante; com isso mostra 

intimidade com ele, revelando seu poder não só de conhecer o enredo, como o 

próprio leitor. Com uma atitude própria da estratégia metaficcional18, faz 

questão de quebrar a ilusão da fábula evidenciando que há um processo de 

criação da escrita, e com isso ele informa ao leitor que se trata apenas de um 

livro e que se pode, inclusive, buscar outra leitura mais amena, mais leve. 

Porém, se o leitor decidir permanecer no jogo narrativo, o narrador faz um 

                                            
18

 - Metaficção é uma estratégia narrativa romanesca voltada para a crítica da própria obra. O texto 
metaficcional desnuda a mimese do processo, deixando o leitor ciente de que está diante de um texto 
ficcional por procedimentos que informam como aquela ficção foi produzida. ―É o processo tornado visível‖ 
(HUTCHEON, 1980). Para saber mais, consultar HUTCHEON, Linda. Narcissistic Narrative – The 
metafictional paradox. Ontário, Canadá: Wilfrid Laurier Universit Press, 1980. 
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alerta sobre o que poderá vir a acontecer, pois algo de muito obscuro ronda as 

personagens do romance.  

As diferentes ocorrências de pontos de vista em Os cordeiros do abismo 

revelam que essa obra existe na completa relação (por que não interativa?) 

com o leitor. Tomando de empréstimo a noção de percepção silenciosa de 

Bakthin (2010a), essa obra não se realiza sem a existência efetiva do leitor. E o 

leitor, no sentido como ele existe atualmente, é um elemento que emergiu 

juntamente com a invenção da escrita e, principalmente, após sua 

universalização. De qualquer forma, como afirmou Robert (2008), o romance, 

embora seja de origem burguesa, não se submete à lógica formal estabelecida 

para si, nem mesmo à realidade estabelecida como fonte verdadeira: 

Quanto ao mundo real com que mantém relações mais 
estreitas que qualquer outra forma de arte, permite-se-lhe 
pintá-lo fielmente, deformá-lo, conservar ou falsear suas 
proporções e cores, julgá-lo; pode até mesmo tomar a palavra 
em seu nome e pretender mudar a vida exclusivamente pela 
evocação que faz dela no seio de seu mundo fictício. Se fizer 
questão, é livre pra se sentir responsável por seu julgamento 
ou sua descrição, mas nada o obriga a isso: nem a literatura 
nem a vida pedem-lhe contas da forma como explora seus 

bens. (ROBERT, 2008, p. 14) 

O tamanho do escopo de sua liberdade e de sua insubmissão produz 

uma dificuldade para a crítica literária em responder, objetivamente, à 

pergunta: o que é um romance? Nessa concepção que está sendo perseguida 

até aqui, enquanto gênero universal, o romance desenvolve a sua própria 

subjetividade. Enquanto arte-sujeito que emerge do capitalismo, dos novos 

modos de vida na urbe, e que se instala com vigor nas cidades metropolitanas, 

a rebeldia e a insubmissão o tornam emblemático para uma leitura complexa 

do real, este que também não se submete a modelos. Simplesmente é, 

enquanto lhe aprouver ser. Isto é, enquanto as forças criadoras e inventivas da 

narração assim o fizerem. 
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3.3 – A PRODUÇÃO DO ROMANCE EM GOIÁS 

Para finalizar esse capítulo que trata do aparecimento do romance e sua 

relação com as transformações sociais por que passaram o mundo ocidental 

com o advento da indústria, suas máquinas, seu pensamento maquínico e a 

cidade, vamos tratar rapidamente dessa ocorrência em Goiás. Uma província 

derivada da extração do ouro, descoberta e explorada pelos bandeirantes 

paulistas e povoada por meio da extinção da população nativa. Começou com 

a mineração do ouro e se expandiu com a exploração agropecuária. No início 

do século XX, a construção da estrada de ferro, a ―Marcha para o Oeste‖, a 

mudança da capital para Goiânia, a construção de Brasília e de outras estradas 

multiplicaram os povoamentos, resultado da continuidade do processo 

migratório. 

Obviamente, tal processo não aconteceu dissociado da criação artística 

literária. Ao contrário, a história revela que a Província teve uma vocação à 

produção prosaica, tendo tido o romance como um dos carros chefe, sobretudo 

o romance histórico ou o romance regional. Muito embora a crítica literária 

local, talvez impregnada pelo olhar voltado para o sul, nos anos de 1960, 

palmilhasse certo desconforto em relação à produção romanesca em Goiás, 

não há como negar a sua fertilidade nas terras Goyazes.  

Em artigo publicado na revista Leitura, o crítico literário Oscar Sabino 

Júnior refere-se ao ―recente aparecimento do romance goiano‖ segundo a 

mesma lógica dos 200 anos de atraso do aparecimento do romance no Brasil. 

Para ele, a até então inexpressiva presença do romance na produção literária 

de Goiás seria fruto do processo histórico que ainda não produzira uma 

―maturidade cultural‖ necessária à inventividade mais do que aos 

documentários. 

É certo que o romance não podia aparecer onde não havia 
ainda uma perfeita estratificação sociocultural, que só se 
concretiza através da crescente experiência do homem com o 
meio e dos sucessivos movimentos coletivos. Com o advento 
de Goiânia foi possível acelerar o processo de desenvolvimento 
material e espiritual do Estado, até há poucos anos amarrado 
aos elos a uma economia de tipo feudal e, por conseguinte, 
inacessível a empreendimentos capazes de modificar  a 
estrutura e fisionomia políticas e sociais desta região do centro-

oeste. (SABINO JÚNIOR, 1960, p. 48) 
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À compreensão de que a insurgência do romance está ligada a certo 

tipo de desenvolvimento do capital e das metrópoles há que se contrapor o 

perigo de uma leitura histórica do romance enviesada e polarizada entre 

sociedades atrasadas e sociedades avançadas. O risco de tal reducionismo 

seria o de produzir uma conclusão insustentável de que o romance é fruto de 

sociedades avançadas, mesmo que ele carregue em si as contradições 

presentes na materialidade social em que irá subsistir. A noção de atraso e 

avanço é, a nosso ver, sempre circunstanciada quando não equivocada.  

Embora o crítico apresente o aparecimento de Goiânia como detonador 

de uma produção romanesca mais fértil, há que se ter o cuidado de não 

vincular de maneira irrefletida a noção de ―progresso‖ a algum gênero literário e 

artístico, o que, sem dúvida, gera um pensamento irrigado de preconceito. O 

romance, assim como todas as expressões artísticas e culturais, se alimenta da 

miséria e da riqueza de cada tempo-espaço vividos, tal qual a experiência 

humana, porque, como toda arte, ele se realiza nos processos criativos e esses 

também são circunstanciados e agenciados. Em cada tipo de sociedade que 

vier a existir, o romance descobrirá seu próprio percurso estético e ético 

narrativo. 

Em Goiás existiu um movimento organizado de escritores goianos que, 

em 1963, criou o GEN (Grupo de escritores novos) e buscava a inovação na 

arte literária feita em Goiás19. Esse grupo ficou ativo efetivamente até 1967. O 

que demonstra que a Literatura em Goiás não trilhou seus passos 

espontaneamente, mas foi objeto de militância e de disputas. Nesse sentido, 

Fleury Curado (2011), com uma visão mais otimista em relação à produção 

romanesca em Goiás, apresenta uma recente cronologia (ver quadro a seguir) 

de romances históricos produzidos por goianos, de nascença ou migrantes, ou 

ainda romances ambientados em Goiás como os do escritor José Mauro de 

                                            
19

 - Participaram do GEN escritores como Miguel Jorge, Reynaldo Barbalho, Ciro Palmestron 
Muniz, Edir Guerra Malagoni, Luiz Fernando Valadares, Heleno Godoy, Emílio Vieira, Geraldo 
Coelho Vaz, Aldair Ayres, Hélvio Antônio de Oliveira, Natal Neves, Yêda Schamaltz, Tancredo 
de Araújo. Este grupo publicou e produziu diferentes trabalhos nos cinco anos de sua 
existência. Estes trabalhos chamaram a crítica nacional para Goiás e dimensionaram novos 
rumos à literatura feita em Goiás. Pelo regime que imperava, sofreram muita pressão política. 
Por estas pressões e pelas lutas da vida, o grupo se dispersou. Mais informações podem ser 
encontradas em: GODOY, Heleno; BARBALHO, Reynaldo: JORGE, Miguel. Poemas do GEN, 
trinta anos. Goiânia: Editora Kelps, 1994. 
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Vasconcelos. O ensaísta revela a forte presença da produção local desse tipo 

de romance:  

Assim é que de 1852 a 2012, o romance histórico em Goiás 
esteve a serviço de divulgar os fatos, os acontecimentos pela 
ótica do sentimento, da emoção e linguagem tecida na mais 
profunda alquimia de desencontrados anseios e perquirições 

dos romancistas. (FLEURY CURADO, 2012) 

Dois elementos podem ser destacados como interessantes - para as 

reflexões e análises que perseguimos -, a partir da compilação de Fleury 

Curado. Um é a constatação de que o romance histórico20 e de tradição 

regionalista em Goiás teve força hegemônica até os dias atuais, tanto em 

quantidade quanto em expressividade e reconhecimento. Outro é a 

demonstração de sua presença em todo o percurso histórico social da 

formação do Estado de Goiás. O gênero romance, ao contrário do que assinala 

Sabino Júnior, esteve presente no processo criativo literário de Goiás, tanto 

que o canto épico Goyania, como já foi visto, está contaminado pelos 

elementos narrativos da prosa romanesca, conforme analisou Melo de Paula 

(2010). Vejamos então, o quadro a seguir: 

 

QUADRO 05 - O ROMANCE HISTÓRICO NAS TERRAS DE GOIÁS 

Fonte: Fleury Curado, 2012. Adaptado por Lima, 2012 

Título da Obra Ano Autor  

O cavaleiro da cruzada 1852 José Martins Pereira de Alencastre 

Os jesuítas 1852 José Martins Pereira de Alencastre 

O ermitão de Muquém 1858 Bernardo Guimarães 

O inconfidente 1863 Francisco Henrique Raimundo Trigant 

des Genettes 

Barro preto  1941 João Batista G. Accioli Martins Soares 

                                            
20

 - De acordo com Vera Fullain de Figueiredo (1997), o ―chamado romance histórico clássico, cujo 
paradigma, segundo Lukács, é ditado pela obra de Walter Scott, surge, então, num contexto de profunda 
fé historicista: o pensamento histórico predominante se alimenta do entusiasmo com uma apreensão 
realista do mundo. O romance histórico integra o elenco das grandes narrativas de consolidação do 
sentimento nacional e, ao mesmo tempo, de legitimação do impulso universalizante do Ocidente. O século 
XIX foi o momento de construção da tradição européia, ou seja, de construção de imagens de um 
passado privilegiado que fundamentasse as atitudes culturais do presente e lançasse as bases de uma 
autoridade das nações do continente europeu‖.  
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QUADRO 05 - O ROMANCE HISTÓRICO NAS TERRAS DE GOIÁS 

Fonte: Fleury Curado, 2012. Adaptado por Lima, 2012 

Título da Obra Ano Autor  

Quando as luzes se acendem 1942 Wilson Cavalcanti Nogueira 

Terra vermelha 1945 Francisco Ayres 

Pium, nos garimpos de Goiás 1949 Eli Brasiliense 

Tempos idos 1953 Alaciel do Prado 

Pioneiros 1954 Basileu Toledo França 

O caminho das boiadas 1954 Léo Godoy Otero 

Drama de um padre 1954 Isócrates de Oliveira 

Poeira no ar 1955 Mário Rizério Leite 

O tronco 1956 Bernardo Élis 

Riachão 1956 Raimundo Rodrigues 

Elos da mesma corrente 1958 Rosarita Fleury 

Morena 1958 Ada Curado 

Sangue 1958 Geraldo Freitas Silva 

O gigante de botas  1961 Ofélia e Narbal Fontes 

As lesmas 1969 Heleno Godoy 

Tio Ômega 1969 Francisco Pimenta Neves 

Antes das águas 1969 Anatole Ramos 

Terra ensanguentada 1969 Antônio Pinheiro Salles 

Tânatos  1969 Wendell Santos 

Via viagem 1970 Carlos Fernando Silveira 

Jurubatuba 1972 Carmo Bernardes 

Sombras de reis barbudos 1972 José J. Veiga 

O último dia do homem 1973 William Agel de Mello 

Diários de André 1974 Brasigóis Felício 

Terra molhada  1974 Sidney Pimentel 

Obstinação 1974 Maria Helena F. Garrido 
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QUADRO 05 - O ROMANCE HISTÓRICO NAS TERRAS DE GOIÁS 

Fonte: Fleury Curado, 2012. Adaptado por Lima, 2012 

Título da Obra Ano Autor  

Um raio de luz na noite escura 1974 Alice Godinho Batista 

Homens de palha 1974 Jerônimo Geraldo de Queiroz 

O pranto dos inhambus 1975 Sebastião Arantes 

Chão vermelho 1975 Eli Brasiliense 

Caixote 1975 Miguel Jorge 

As jovianas 1976 Dionísio Pereira 

Os pecados da tribo 1976 José J. Veiga 

Horizontes goianos 1977 Geraldo Freitas Silva 

Infância e travessuras de um sertanejo 1978 Juarez Moreira Filho 

Passaporte para a grande viagem 1978 Nilza Diniz Silva 

Piscina de lama 1978 Vitorino Freitas 

Paredes agressivas 1979 Ada Curado 

O exílio e a glória 1980 Alaor Barbosa 

Veias e vinhos 1981 Miguel Jorge 

Oco do mundo 1982 Juarez Moreira Filho 

Aquele mundo de vasabarros 1982 José J. Veiga 

Sombras em marcha 1983 Rosarita Fleury 

Dias de fogo 1983 Antônio José de Moura 

As contas do rosário 1993 Modesto Gomes da Silva 

Nunila 1984 Carmo Bernardes 

Viramundo amor e ódio 1985 Wilson Cavalcanti Nogueira 

Memórias do vento 1986 Carmo Bernardes 

Os predestinados 1986 Antonio Baptista de Oliveira 

O inspetor 1986 Anatole Ramos 

Fuero – memorial de um catalão setecentista 1986 Luiz Antônio Estevam 

Estranhos na noite 1986 Hilda Gomes Dutra Magalhães 
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QUADRO 05 - O ROMANCE HISTÓRICO NAS TERRAS DE GOIÁS 

Fonte: Fleury Curado, 2012. Adaptado por Lima, 2012 

Título da Obra Ano Autor  

Duas lutas 1986 Paulo Sebastião de Andrade Rezende 

Capangueiros e Jagunços 1987 Basileu Toledo França 

Sete léguas 1989 Antônio José de Moura 

O sargento vermelho 1989 Anatole Ramos 

A casca da serpente 1989 José J. Veiga 

Sesmaria do córrego fundo 1990 Dionísio Pereira Machado 

A herança 1990 Hilda Gomes Dutra Magalhães 

Santa Rita 1993 Carmo Bernardes 

Jângalá complexo Araguaia 1994 Carmo Bernardes 

O relógio Belisário 1995 José J. Veiga 

A maldição da cruz 1996 Ursulino Leão 

Os retirantes rumo a Goiás 1996 Antônio Pimentel 

A morte do coronel Tabajara 1997 Alaor Barbosa 

Sangue inocente 1997 Humberto Crispim Borges 

Um jeito torto de vir ao mundo 2000 Adelice da Silveira Barros 

Saga, suor e sangue 2002 João Lira 

Destino imutável 2002 Antônio de Paula 

O visitante 2002 Mauro Araújo 

Fogos no céu 2003 Humberto Crispim  Borges 

O comissário 2004 Guy Cavalcanti 

Donina (Romance do Goiás do século XIX) 2005 Armindo Branco Mendes Cadaxa 

A fronteira 2005 Bariani Ortêncio 

O quarto 2006 Francisco de Assis Nascimento 

Constelações e porcos para o comendador 2007 José Humberto Henriques 

Couto Magalhães: o último comendador do 

Império 

 Hélio Moreira  
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QUADRO 05 - O ROMANCE HISTÓRICO NAS TERRAS DE GOIÁS 

Fonte: Fleury Curado, 2012. Adaptado por Lima, 2012 

Título da Obra Ano Autor  

Kalunga 2011 Custódia Wolney 

O preço de um sonho 2011 Custódia Wolney 

Naqueles morros, depois da chuva 2011 Edival Lourenço 

 

Esse quadro é apenas uma mirada panorâmica sobre a produção dos 

romances históricos e regionais em Goiás, e, certamente, está incompleto. 

Mesmo que não ofereça uma visão de totalidade, ele nos auxilia no 

empreendimento de situar a tendência da produção romanesca no Estado e na 

nova capital. Se tomarmos como referência dois romances muito celebrados 

pela crítica e pelos estudos acadêmicos, além daqueles tidos como 

regionalistas, que são os de maior visibilidade interna e externa, nos 

depararemos com Chão vermelho21, de Eli Brasiliense, e Veias e vinhos, de 

Miguel Jorge (1981). A obra de Brasiliense foi o primeiro romance ambientado 

em Goiânia, publicado em 1954. A de Miguel Jorge também foi ambientada em 

Goiânia. Baseado em um acontecimento de grande repercussão na capital, o 

crime da rua 74 ocorrido em 1957, o romance Veias e vinhos foi o primeiro a 

ser publicado por uma editora nacional, para ―além do Rio Parnaíba‖. Ambos 

são tidos como narrativas históricas, sendo que o último se aproxima do 

romance-reportagem, uma derivação mais afeita ao produto jornalístico hoje 

denominado livro-reportagem. 

Nessa compilação não aparecem, no entanto, nem A centopeia de 

neon nem Os cordeiros do abismo, o que confirma a delimitação desta 

pesquisa no que se refere ao fato de que os romances selecionados se 

posicionam em uma estrutura narrativa diferente da hegemônica para o gênero 

em Goiás. Ainda que o romance histórico e de cunho regionalista continue com 

forte presença na literatura brasileira produzida em Goiás, será justamente o 

                                            
21

 - Em 2010 foi defendida na Faculdade de História da UFG, a dissertação intitulada ―História e literatura 

na cidade Chão vermelho‖ por Clarismar Gomes de Abreu. A pesquisa analisa o espaço e o tempo no 

período da construção da nova capital e a segregação socioespacial. 
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livro A Centopeia de neon, de Edival Lourenço, com uma narrativa sem a 

marca do romance histórico ou documental, que prenuncia o surgimento de 

uma atuação simbólica no campo da produção literária em Goiás, conforme já 

defendemos, na perspectiva de um romance urbano de narrativa 

contemporânea, de estrutura transgressora tanto no que se refere à estratégia 

narrativa quanto ao enredo. A outra narrativa com essa mesma tendência 

ocorrerá na primeira década do novo milênio, com o romance Os cordeiros do 

abismo. 

Dessa forma, pouco mais de 50 anos após a ―inauguração‖ de Goiânia 

(sim, uma cidade planejada pode ser inaugurada como se faz com os centros 

modernos de compra, os shoppingscenters), o gênero ―romance urbano‖, com 

uma estrutura complexa e transgressora no que se refere ao enredo, à estética 

e à arquitetura inventiva, começa a atuar como um sistema simbólico da nova 

metrópole de forma mais visível. Surge uma narrativa romanesca 

contemporânea em Goiânia. Tempo histórico muito curto, há que se considerar, 

porém impregnado pela rapidez dos tempos modernos multifacetados pela 

formação de um território por migrantes. Do entrecruzamento dos tempos 

históricos e subjetivos sobrevém o capital simbólico de Goiânia.  

Em uma síntese poética: uma cidade planejada é como um romance 

em construção, ambos comungam do espírito da modernidade. ―O romance‖, 

como constatou Bakhtin (2010a, p. 397), ―é o único gênero por se constituir e 

ainda inacabado‖. De forma análoga, a cidade planejada, mesmo que ―saída do 

lápis de um arquiteto, do projeto de um urbanista‖ (SILVA, 2010, p.16), ainda 

assim, e exatamente por isso, é uma cidade em construção, também 

inacabada, porque esse interminável trabalho será feito por seus habitantes. 

Por isso, a sua existência aponta para o futuro, para um devir simbólico e 

subjetivo tanto quanto para um devir material. 

A experiência e os modos políticos, econômicos e culturais de 

ocupação dos lugares mudam o traçado, reinventam a geografia e os 

conteúdos da cidade, que antes foram delineados por uma cartografia artificial. 

Em sua recente pesquisa sobre a formação da cidade de Palmas, a capital do 

Estado do Tocantins, planejada e arquitetada em ―significados fragmentados‖, 
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Silva (2010, p.18) pergunta ―para onde a cidade vai?‖ quando tudo se torna 

urbano e o limiar do futuro parece labiríntico: 

o labirinto que ludibria a percepção e põe em xeque a 
marcha do tempo, quando o presente é perplexo, o 
passado ora esquecido, ora idealizado, e o futuro 
inapreensível. A cidade no labirinto e labiríntica, porque 
policêntrica, fragmentária, e assim duplicada e vazia, 
como também esvaziada, sobretudo de sentido, de 
identidade. Os espaços urbanos cada vez mais similares 
entre si, condição de um mesmo processo de produção e 
consumo, projetam no e sobre o espaço uma 
descaracterização generalizada. Tudo se tornando urbano 
e fundamentalmente igual, a cidade artificializada ao 
extremo gera a vertigem e aproxima-se da bricolagem. 
(SILVA, 2010, p. 19) 

Se houver uma resposta a essas questões, ela será temporária e 

deverá contornar a mesma problemática posta antes: depende do modo de 

ocupação e das incursões de seus habitantes. Clarice Lispector, na sua crônica 

sobre Brasília, anteviu, de certa maneira, que a cidade planejada, que é 

―artificial tanto como devia ter sido o mundo quando foi criado‖ (LISPECTOR, 

1980, p. 80), necessita de um homem especial para aquele espaço como o 

mundo necessitou quando foi criado, pois ―somos todos deformados pela 

adaptação à liberdade de Deus‖ (LISPECTOR, 1980, p. 80). 

Pode-se dizer, então, que em Goiânia a artificialidade projetada não se 

consagrou hegemônica. Impregnou-se das rugosidades do espaço tradicional e 

do moderno. A cidade planejada tornou-se mito (PELÁ, 2011). A artificialidade 

transformada em conteúdo vivido e narrado se prontifica a habitar a memória 

cultural das populações de Goiânia, advindas da diferença e da diversidade do 

Brasil periférico. A metrópole em travessia parece estar no agenciamento de 

seu devir-romance contemporâneo. 

Ainda que a cidade de Goiânia não seja narrada concretamente nos 

romances aqui analisados, encontramos uma incursão possível a partir do 

pensamento poético de Lispector, que nos leva à paráfrase da cidade 

planejada e os romances: todas as personagens são deformadas pela 

adaptação à liberdade de seus autores criadores. Pois, na mesma perspectiva 

da cidade construída, que tem seu espaço delimitado antes da existência de 
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seus habitantes e da ocupação dos lugares, nos dois romances verificamos a 

ocorrência de processo semelhante, a partir das declarações de Lourenço e 

Ribeiro: 

A ideia que eu tinha é que eu queria contar uma história em 
que vários personagens iam contando a história (...). Eu pensei 
na estrutura do romance primeiro, eu queria contar essa 
história em forma de espiral, espiral transparente. Eu pensei 

esse modelo. (LOURENÇO, 2011, APÊNDICE 01) 

Eu parti para Os cordeiros do abismo dessa forma. Ele veio 

assim: a personagem se fez no espaço, primeiro veio o espaço. 
Sempre é assim, primeiro o espaço. Só que geralmente é uma 
janela e desta vez foi uma rua. (RIBEIRO, 2011, APÊNDICE 

02) 

As análises das personagens e das subjetividades, conforme se verá 

no capítulo a seguir, estão profundamente relacionadas com o espaço-tempo 

romanesco, e este com o espaço-tempo geográfico, conforme foi observado 

neste capítulo. A primazia do espaço no caso particular dos romances em 

análise, como na cidade planejada, não aprisiona, no entanto, as personagens. 

No processo criativo, o espaço romanesco vai se consolidando 

simultaneamente à consolidação das personagens. É o que se pretende 

mostrar com as cartografias literárias criadas a partir de elementos internos das 

obras e do seu cotejamento com elementos externos históricos, sociológicos ou 

não. 
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4 – CARTOGRAFIAS: GEOGRÁFICAS E DAS NARRATIVAS 

O diálogo não é senão outra estratégia que 
permite que o geógrafo entre em contato com 
o romance, interrogando sua própria relação 
com a linguagem e a escritura graças a um 
encontro com esse outro sem procurar 
assimilá-lo. (BROUSSEAU, 2007, p. 89-90) 

 
Pelo seu estatuto imagético, o mapa funciona como um legitimador do 

discurso geográfico. É, no dizer de Girardi (2009), ―um objeto símbolo. Atua 

como mito fundador‖ (p. 148). Para a ciência geográfica, a função do mapa é 

comunicar uma realidade, sendo esta o início e o fim do processo cartográfico. 

Se o mapa é um discurso geográfico sobre o espaço, há nele uma estrutura 

narrativa a ser desvelada. Porém, conforme aponta Moreira (2012), há uma 

crise instalada entre a geografia real e a geografia teórica no que se refere à 

linguagem cartográfica. 

O reencontro das linguagens é, assim, o pressuposto 
epistemológico da solução do problema da Geografia. Pelo 
menos por duas razões. Primeira: a Geografia afastou-se 
fortemente da linguagem cartográfica, agravando o 
afastamento entre a geografia teórica e a geografia real. 
Segunda: a linguagem cartográfica que usamos está 
desatualizada, já nenhuma relação mantendo com a realidade 

espacial contemporânea. (MOREIRA, 2012, p.184) 

 O modelo informacional cartográfico não ―elimina as incertezas na 

transmissão da informação‖ (GIRARDI, 2009, p.152), sua objetividade 

pretendida pode sofrer uma frustração, porque o mapa resulta tão somente de 

uma posição, um ponto de vista, ao mesmo tempo que produz uma 

naturalização da realidade. O mapa pretende representar ―tudo‖ e incide sobre 

o desejo humano de ver como um deus vê, é o que infere Girardi (2009). Para 

a geógrafa, a crise se situa exatamente na representação do real, pois o 

processo de mapeamento ―é mais eivado de subjetividades que se possa 

supor‖ (p.153), uma vez que ele é resultante das escolhas do cartógrafo, desde 

o recorte de informações, delimitação do espaço e dos lugares, as escalas, até 

à métrica. 

A arte literária nos instiga a acrescentar ao debate um texto compilado 

por Jorge Luís Borges (1996), publicado na coletânea O fazedor e intitulado Do 
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rigor na ciência que ironiza profundamente a pretensão do rigor científico 

cartográfico: 

...Naquele Império, a Arte da Cartografia alcançou tal Perfeição 
que o mapa de uma única Província ocupava toda uma Cidade, 
e o mapa do Império, toda uma Província. Com o tempo, esses 
Mapas Desmesurados não foram satisfatórios e os Colégios de 
Cartógrafos levantaram um Mapa do Império que tinha o 
tamanho do Império e coincidia pontualmente com ele. Menos 
Afeitas ao Estudo da Cartografia, as Gerações Seguintes 
entenderam que esse dilatado Mapa era Inútil e não sem 
Impiedade o entregaram às Inclemências do Sol e dos 
Invernos. Nos desertos do Oeste perduram despedaçadas 
Ruínas do Mapa, habitadas por Animais e por Mendigos; em 
todo o País não há outra relíquia das Disciplinas Geográficas. 
(Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes, livro quarto, 

cap. XLV, Lérida, 1658. Citado por BORGES, 1996, p. 155) 

Dentre as várias repercussões que o excerto provoca, encontramos em 

O segundo diário mínimo, de Eco (1993), uma crônica bem humorada que 

discorre sobre as várias formas de se utilizar um mapa na escala um por um e 

chega à conclusão de sua impossibilidade, diante do desejo de que a 

cartografia seja o real representado. Todo mapa em escala um por um gera o 

paradoxo do mapa normal, explica Eco, pois traz sempre uma representação 

infiel do território, e, no momento em que empreende sua realização, o império 

se torna irrepresentável, uma vez que ficaria imperceptível para si mesmo e 

para os seus inimigos.  

A partir do momento em que o mapa for instalado recobrindo 
todo o território (seja estendido ou suspenso), o território do 
império se caracteriza pelo fato de estar integralmente coberto 
por um mapa. Desta característica o mapa não dá conta. A 
menos que por cima do mapa fosse aberto um outro mapa que 
representasse o território e mais o mapa que sobre ele se 

encontra. (ECO, 1993, p.220) 

E, sucessivamente, a sobreposição de mapas seguiria até o momento 

de interrupção do processo. O cronista argumenta que dessa forma haveria um 

mapa final (o mapa normal) que representaria todos os mapas interpostos entre 

ele o território, mas que nunca representaria a si mesmo. Nessa 

impossibilidade da representação total cartográfica, ou no desvelamento de seu 

fracasso nesse intento, é que se instalam novas linguagens para as disciplinas 

que dialogam com a linguagem cartográfica. 
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Para Ruy Moreira, a reinvenção da cartografia passa pela invenção de 

uma cartografia geográfica que, a seu ver, já tem seus parâmetros definidos na 

linguagem semiológica das novas paisagens do mundo contemporâneo. 

―Mapear o mundo é antes de tudo adequar o mapa à essência ontológica do 

espaço. Representar sua tensão interna. Revelar os sentidos da coabitação do 

diverso (...)‖ (MOREIRA, 2012, p.185). A cartografia geográfica sintetizada por 

Moreira solicita um reposicionamento do geógrafo a partir da geograficidade, 

que é a prática consciente do homem sobre o espaço. Ou, como afirmam 

Marandola Jr. e Gratão, a partir do conceito dardeliano: geograficidade 

―significa o laço primordial de cumplicidade que, em diferentes escalas, 

estabelecemos com nossa própria espacialidade, constituindo laços de 

diferentes naturezas que permitem ao homem ser‖ (MARANDOLA JR. & 

GRATÃO, 2010, p.10). Inexoravelmente, essa posição leva à consideração de 

uma espacialidade diversa e diversificada. 

Abre, então, para a possibilidade de introduzir esse novo viés 
cartográfico – a cartografia de um espaço visto como uma 
semiologia de real significação – para compreender o espaço 
como modo de existência do homem, incluindo-o como um 
elemento essencial de sua ontologia, e permitir ao homem, 
mais do que estar, ver e pensar o espaço como seu modo de 

ser. (MOREIRA, 2012, p.186). 

Uma cartografia que revele o espaço como modo de existência 

pressupõe abertura para além dos parâmetros tradicionais de definição dos 

índices de um mapa e de sua função de decalcar o real representado. Acatar 

novos índices cartográficos já tem sido a tarefa de alguns pesquisadores, como 

se pode tomar conhecimento a partir dos trabalhos realizados por Lamas 

(2009). Portanto, o que se configura como crise é, também, ingrediente de 

novas descobertas. 

Optamos por iniciar o capítulo da análise cartográfica dos romances 

pelo tema da ―crise‖ da sua linguagem na Geografia, para que o rito que se 

anuncia possa ser cumprido da forma mais honesta possível. A criação da 

cartografia dos romances, constituindo uma análise geográfico-literária, só se 

realiza porque os elementos significantes da cartografia geográfica 

contemporânea estão em debate e em construção. Entramos neste debate 
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para construir uma leitura de A centopeia de neon e Os cordeiros do abismo, 

com os elementos da teoria literária que constituem as narrativas. 

Consideramos necessário atestar que fazer mapas de romances é um 

cotejamento já experimentado pela teoria literária, numa perspectiva de 

apreensão do espaço literário a partir das noções geográficas do espaço. O 

teórico da literatura, Franco Moretti, é um dos contemporâneos que realiza 

essa incursão na perspectiva metodológica e não como aquela que toma o 

mapa como ilustração do romance. Em Atlas do romance europeu, ele 

espacializa os lugares por onde passam as personagens dos romances do 

século XIX. ―Questões colocadas para a forma do romance e suas relações 

internas: é isso que meus mapas tentam fazer‖ (MORETTI, 2008, p.14). Diz o 

pesquisador, para quem o mapa muda o modo de ler o romance: 

Situar um fenômeno literário em seu espaço específico – 
mapeá-lo – não é a conclusão do trabalho geográfico; é seu 
início. Depois disso começa, de fato, a parte mais desafiadora 
de todo o empreendimento: olhamos o mapa e pensamos. 
Olha-se uma configuração específica – aquelas estradas que 
se dirigem a Toledo e Sevilha; aquelas montanhas, tão 
distantes de Londres; aqueles homens e mulheres que vivem 
em margens opostas do Sena - olhamos esses padrões e 
tentamos compreender como é que tudo isso dá origem a uma 
história, a um enredo, isto é, como que a geografia configura a 
estrutura narrativa do romance europeu. (MORETTI, 2003, p. 

17 e 18) 

Na perspectiva apontada por Moretti, esse capítulo das cartografias 

não deveria ser o último, e sim o primeiro da tese. Mas, no percurso do 

conhecimento e da produção do texto científico, alguns rituais devem ser 

cumpridos no seu rigor para apresentar com certa lógica o que o pesquisador 

persegue. Dessa forma, supomos, ou pelo menos desejamos, que a essa 

altura já estejam superadas, no mínimo bem delineadas, questões sobre a 

relação entre o romance e a metrópole, como um paradigma da construção 

literária romanesca contemporânea na cidade de Goiânia, que é, ao mesmo 

tempo, a cidade planejada fincada entre a tradição e a modernidade, a capital 

construída para sediar o redirecionamento do fluxo do capitalismo no Brasil, e 

polo articulador da região metropolitana. Daqui em diante, a análise geográfico-

literária dos romances objetiva circundar de forma mais aprofundada os 

elementos subjetivos que subjazem às narrativas contemporâneas na 
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composição das personagens, para que se proceda a uma leitura do sujeito 

nos romances. 

Chegamos, então, à possibilidade analítica das obras e começaremos 

pelas cartografias de suas estruturas narrativas. A pretensão não é dar conta 

de toda a complexidade da trama, até porque, como afirma Lins (1976, p. 96), 

―compreender melhor uma obra não significa decifrá-la: os seus corredores são 

infindos‖. O que se pretende, então, é constituir uma leitura complexa e mais 

comprometida possível com os elementos internos das fábulas e com as 

tramas. Para isso, aliou-se ao debate da crise da linguagem cartográfica na 

Geografia a noção de cartografia advinda dos pensadores contemporâneos 

Deleuze e Guattari (2011). 

Cartografia é uma figura derivada do quinto princípio do rizoma22, que 

tem no seu par-oposto o decalque, o sexto princípio. Deleuze e Guattari (2011) 

defendem que cartografia é uma pragmática que articula uma performance e 

está sempre aberta para ser revista, refeita. O mapa cartográfico, então, é 

resultado da experiência e, nesse sentido, não se reduz e nem se configura 

uma representação do real. É uma recriação. 

Se o mapa se opõe ao decalque é por estar inteiramente 
voltado para uma experimentação ancorada no real. O mapa 
não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo. Ele o 
reconstrói. Ele contribui para a conexão dos campos, para o 
desbloqueio dos corpos sem órgãos, para sua abertura máxima 
sobre um plano de consistência. Ele faz parte do rizoma. O 
mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, 
desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 
constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a 
montagens de qualquer natureza, ser preparado por um 
indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo 
numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como 
uma ação política ou como uma meditação.  (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, p. 30) 

Nesse sentido, Lamas (2009), professor da Escola de Arquitetura da 

Universidade de Sevilha, apresenta a propositura de que fazer mapa é mais 

                                            
22

 - Rizoma é uma unidade do pensamento deleuziano/guattariano que expressa o movimento das 
relações, ou posições subjetivas das coisas. É um estado e uma imanência, não uma permanência, que 
se caracteriza pela multiplicidade de agenciamentos e conexões. Segundo seus idealizadores o rizoma 
não é capturável, sob pena de perder sua característica de movimento, velocidade e originalidade. Os 
princípios que constituem o rizoma são: conexão e heterogeneidade; multiplicidade; ruptura assignificante; 
cartografia e decalcomania. É pela condição rizomática que se produz um devir: do homem, das coisas, 
dos bichos, da existência. 
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ação do que representação e que, sendo uma tecnologia de produção do real, 

pode funcionar como uma ferramenta de conhecimento crítico. Enxergamos 

uma confluência de seu pensamento com o proposto por Moretti, de que a 

cartografia leva à ampliação do pensamento e não à síntese redutiva constada 

de um espaço fixo. No avanço de sua proposição, Lamas encontra no 

pensamento deleuziano e guattariano elementos que podem levar a novas 

práticas cartográficas.  

Dentre eles, a desconstrução e liberação dos modos de conhecimento 

e de produção do mundo que dominam o discurso científico até a modernidade; 

a substituição da centralidade do ser (sua essência) pelo devir (ênfase na 

própria vida e no deslocamento); o posicionamento do desejo como motor da 

vida; a multiplicação das singularidades, dos desejos, dos modos de vida; a 

compatibilização do comum e do singular. Lamas (2009) considera que uma 

das ideias que devem ser destacadas em Deleuze e Guattari (2011), em 

relação à cartografia, é a sua vinculação com a produção de novos desejos, 

pois 

enquanto que o decalque iria propor representar algo real, que 
preexiste e que a ação visa transformar, o mapa se propõe 
produzir outras relações, por em marcha novas interpretações, 
novos processos, criando, talvez, outras novas máquinas (.. .) 
Deleuze e Guattari escrevem, talvez pensando sobre literatura 
ou cartografia literária, que não se trata de reproduzir o 
inconsciente - forma freudiana ou junguiana -, mas a produção 
de novo inconsciente, isto é, novos desejos. (LAMAS, 2009, 

p.127 e 128)23 

A cartografia, então, põe em marcha processos criativos que se somam 

às informações originárias do mapa tradicional, produzindo novos sentidos e 

novos desejos. Por isso transforma. No contexto desta pesquisa, essa 

modalidade de agir com o mapas e relaciona com os romances e permite uma 

                                            

23
 - Mientras que el calco se propondría representar algo real que pre-existe, y que la acción no pretende 

transformar, el mapa se propone producir otras relaciones, poner en marcha nuevas interpretaciones, 
nuevos procesos, crear, quizás, otras, nuevas máquinas (...) Escriben Deleuze y Guattari, tal vez 
pensando en la literatura, o en cartografías literarias, que no se trata de reproducir el inconsciente — a 
modo freudiano o junguiano —, sino de producir nuevo inconsciente, esto es, nuevos deseos. (LAMAS, 
2009, p.127 e 128). 
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espacialização das estruturas narrativas. Não apenas representa o romance, e 

se o faz é de forma limitada. Os mapas constroem discursos sobre e com as 

obras literárias nas suas relações externas e internas, isto é, considerando os 

elementos contextuais e os constitutivos das narrativas. 

A experimentação a partir desse debate resultou em dois tipos de 

cartografia para cada romance. Em A centopeia de neon, uma imagem 

cartográfica criada foi o caracol que acompanha o movimento dos narradores. 

Do primeiro para o último capítulo, cada narrador ocupa uma volta no caracol, 

formando quatro camadas, sendo que elas coincidem com o fato de que o 

número de páginas de cada parte é ascendente. É justamente o movimento 

crescente da escrita que permitiu a espacialização dos narradores na 

circularidade do caracol. A segunda figura do romance captura a estrutura 

narrativa, partindo do enredo. Os elementos escolhidos para a sua composição 

são a empresa, as quatro personagens narradoras, a cidade e os eixos 

ideológicos que suportam as ações das personagens: a cultura e o Estado. 

Chegamos a uma figura que revela a cidade sendo narrada a partir do 

funcionamento da empresa, de sua relação promíscua e corrupta com o Estado 

e do modo como isso interfere nas ações das personagens. 

Em Os cordeiros do abismo, a complexidade espaço-temporal solicitou 

uma produção cartográfica com mais elementos e informações. As duas 

cartografias partem da mesma base informacional: a Avenida Dias da Cruz, 

onde se desenvolve a fábula. O elemento demarcador do tempo da narrativa 

também foi retirado do enredo: o chapéu parisiense, objeto-fetiche de Eulália, a 

mulher de Leopoldo, e carregador de vários sentidos na história. Ele se 

posiciona no mesmo ponto onde há uma divisão temporal entre a analepse e o 

início da narrativa, que equivale à página 97 do romance. As travessas da 

Avenida, que também representam os capítulos do livro, são pontos fixos que 

mostram, no primeiro mapa, o desenvolvimento da fábula, a partir das ações 

das personagens.  

O segundo mapa tem como demarcador temporal uma bacia esmaltada 

de marca Marina, mesmo nome da interlocutora de Leopoldo em toda a 

segunda parte do romance. Essa cartografia captura as instâncias narrativas, 

ou as peripécias do narrador, espacializadas na mesma estrutura da fábula: a 
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Avenida Dias da Cruz e suas travessas. A espacialização cartográfica dos 

elementos internos e externos do romance foi fundamental para uma leitura 

geográfico-literária do sujeito e da existência nos dois romances. 

Apoiamo-nos em Candido (1976, p. 6), que advoga, em seus estudos 

sobre a crítica literária e sociologia, que as camadas mais profundas de uma 

análise são atingidas quando o ―traço social constatado é visto funcionando 

para formar a estrutura do livro‖: 

Neste caso, saímos dos aspectos periféricos da sociologia, ou 
da história sociologicamente orientada, para chegar a uma 
interpretação estética que assimilou a dimensão social como 
fator de arte. Quando isso se dá, ocorre o paradoxo assinalado 
inicialmente: o externo se torna interno e a crítica deixa de ser 
sociológica para ser apenas crítica. O elemento social se torna 
um dos muitos que interferem na economia do livro, ao lado 
dos psicológicos, religiosos, linguísticos e outros. Neste nível 
de análise, em que a estrutura constitui o ponto de referência, 
as divisões pouco importam, pois tudo se transforma, para o 
crítico, em fermento orgânico de que resultou a diversidade 

coesa do todo. (CANDIDO, 1976, p. 7) 

Como poderá ser constatado mais adiante, defendemos que as 

cartografias revelam a trama em funcionamento com os elementos externos à 

fábula (contexto) e os internos (personagens, enredo etc.). Produz-se, então, 

novamente, o encontro com o pressuposto de que a cidade faz incursões no 

romance urbano, tanto nas suas tramas quanto nos seus temas, ao mesmo 

tempo que é também incursionada por ele. 

Há também outra perspectiva cartográfica, ao final desse capítulo, que 

se baseia não em um desenho traçado a partir de combinações dos elementos 

constitutivos dos romances. Trata-se de considerar como leitura cartográfica o 

encontro com os autores dos romances. A ―edição‖ das entrevistas segue uma 

linha argumentativa da palavra dos escritores como um modo de cartografar a 

dimensão espacial da existência e agenciar outros elementos para a 

compreensão do sujeito na metrópole. 
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4.1 – CARTOGRAFIAS 1: O SUJEITO LIBERAL EM A CENTOPEIA DE NEON 

―Nada mais importante para chamar a 
atenção sobre uma verdade do que 
exagerá-la‖. (A. Candido) 

Se na propositura de Deleuze e Guattari (2011) o mapa contribui para a 

conexão de campos, na construção das cartografias da trama, da ossatura de 

A centopeia de neon e de Os cordeiros do abismo, percebemos que há uma 

interferência subjetiva consistente na escolha dos conteúdos dos mapas. Isso 

significa que outro pesquisador provido, logicamente, de outras particularidades 

subjetivas acessará novos agenciamentos e novos nexos, tendo legitimidade 

para produzir, portanto, cartografias desses mesmos romances com nuances 

singulares e formas diferentes. Por isso, não são decalques nem transposições 

imediatas dos romances - embora possam vir a ser decalcadas, como 

pressupõe a própria teoria do rizoma -, mas mantêm uma relação direta com os 

elementos internos e externos das obras. 

Vejamos ―O Caracol‖, o primeiro mapa construído a partir da estrutura 

do romance A centopeia de neon. Os dados informacionais internos utilizados 

para a sua construção foram: a ordem dos capítulos, a quantidade de páginas 

de cada capítulo e os nomes das personagens. Já a espacialização da trama 

em forma de caracol adveio de uma informação externa, a partir da entrevista 

com o escritor Edival Lourenço, que revelou ter pensado em uma estrutura 

narrativa em espiral. As cores diferentes para cada capítulo revelam, 

primeiramente, que não se trata de uma narrativa linear nem de uma estrutura 

de tempo e de espaço comuns à tradição das escolas literárias hegemônicas 

nas narrativas romanescas em Goiás. Como já informado, anteriormente, o 

romance foi arquitetado em quatro capítulos, todos narrados em primeira 

pessoa, mas cada qual por uma personagem diferente. Cumpre ressaltar que 

cada capítulo subdivide-se em números sequenciais sem títulos e sem constar 

do sumário, do que se infere que tal subdivisão demarca seções para pausas 

ou mudanças de cenas, ou, ainda, serve para a movimentação das 

personagens no tempo ou no espaço literário daquele capítulo. Vejamos a 

imagem: 
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FIGURA 09 
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Todas as narrações se ancoram em uma estrutura temporal 

anacrônica, em flashback, cumprindo a função de informar ao leitor os eventos 

a partir de seus pontos de vista, ou de seu espaço vivido, a sua experiência. 

Nesse caso, elas são limitadas pelo potencial da narrativa em primeira pessoa 

(FRIEDMAN, 2002). Esse tipo de narrador, em relação ao narrador onisciente, 

padece de canais informativos, pois só pode falar a partir de seus pensamentos 

e do que sabe. Nesse romance, somente o leitor acessa a totalidade das 

informações veiculadas pelos narradores. Acerca do alcance da narrativa do 

narrador-protagonista, Friedman assevera que, 

com a transferência da responsabilidade narrativa da 
testemunha para um dos personagens principais, que conta a 
estória na primeira pessoa, alguns outros canais de informação 
são eliminados e mais alguns pontos de vantagens, perdidos. 
(...) O narrador-protagonista, portanto, encontra-se quase que 
inteiramente limitado a seus próprios pensamentos, 

sentimentos e percepções. (FRIEDMAN, 2002, p. 176, 177). 

No caso de A centopeia de neon, sagazmente, a estratégia da narrativa 

supera o limite de uma narração em primeira pessoa pelo fato de serem quatro 

narradores protagonistas. Quatro mentes informando ao leitor em flashbacks. 

Esse tipo de intervenção permite verificar nuances de diferenças na percepção 

das personagens conforme cada ponto de vista. Porém, quando cada narração 

chega ao seu tempo presente, ou à sua narrativa primeira (GENETTE, 1979)24, 

o capítulo se encerra e se inicia o próximo. Entra em cena outro narrador-

protagonista. 

Nessa estrutura não há um desfecho para as histórias. Na condição de 

inacabadas elas permanecem abertas, sugerindo uma suspensão em cada 

capítulo. Embora a última história aponte para um retorno à tranquilidade, 

semelhante à estrutura tradicional do romance, consideramos que não há uma 

finalização, uma vez que as narrações anteriores permaneceram abertas. 

Nosso entendimento é que, quando acaba a escrita do romance, há uma 

suspensão da narrativa a partir do engendramento de Romã pelo alienígena e 

sua vigilância em torno de uma possível ―Operação Herodes‖, que poderia ser 

                                            
24

 - G. Genette considera que nas narrativas anacrônicas, ou seja, naquelas em há alguma discordância 
entre a ordem da história e a ordem da narrativa, o nível temporal da narrativa que demarca ou define 
uma anacronia pode ser chamado de narrativa primeira.  
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comandada por Danton. Logicamente, numa paródica repetição da história 

cristã, essa operação seria para dizimar criancinhas e evitar que sobreviva o 

filho do alienígena, que representa a redenção da humanidade. Por isso a seta 

da evolução do romance indica uma continuidade do caracol, uma abertura 

para o inacabado, conforme indica a última frase proferida por Romã no 

romance: 

Em compensação, ninguém, além de mim, sente dor maior 
ante a descomunal expectativa: o nascimento do Anunciado 
Miscigênito e toda a História em recomeço (LOURENÇO, 1994, 

p. 209). 

Ao se observarem as cores do caracol, cada qual representando um 

capítulo e, portanto, uma personagem narradora, percebe-se que o 

desenvolvimento da narrativa tem uma singularidade quantitativa que 

enriquece a compreensão da fábula. O romance começa pela personagem 

protagonista, Sidrake, o anti-herói. De acordo com a teoria da narrativa, o anti-

herói ocupa a mesma função que o herói, no tempo e no espaço da história. 

Ele polariza com as demais personagens, porém possui a peculiaridade de que 

sua configuração moral, econômica, social e psicológica é discursivamente 

desqualificada. Nesse caso, o anti-herói funciona como elemento de 

desmistificação do herói e de denúncia, já que é cheio de defeitos e 

imperfeições, ao contrário do herói-protagonista clássico. De acordo com os 

autores do Dicionário de Teoria Narrativa foi 

a literatura pós-romântica que consagrou a figura do anti-herói 
como polo de atração e veículo de representação dos temas e 
problemas de seu tempo. Já antes dela, no entanto, 
encontram-se manifestações que importa lembrar: Dom 
Quixote, numa anacrônica tentativa de reviver os obsoletos 
códigos éticos da gesta de Cavalaria, Lazarillo de Tormes, 
deambulando por um mundo que convida à perfídia e à insídia, 
definem-se exatamente como heróis às avessas. (REIS & 

LOPES, 2000, p. 193) 

Portanto, o anti-herói Sidrake ocupa lugar de destaque em toda a trama 

e, por isso, ele é o narrador-personagem do capítulo um. Os capítulos 

seguintes são narrados por personagens importantes para informação ao leitor 

sobre as tramoias e a personalidade cínica do protagonista, até chegar ao 

último capítulo, narrado pela personagem hipoteticamente mais frágil. Porém, o 
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mapa revela que a materialidade da narrativa em número de páginas subverte 

essa percepção aligeirada do romance. 

Funciona mais ou menos assim: o capítulo um, narrado pelo 

protagonista Sidrake, tem dezoito páginas. Embora sua presença como 

personagem articulador de toda a fábula nos quatro capítulos seja 

inquestionável, seu espaço narrativo em primeira pessoa é muito menor em 

relação aos demais narradores. O segundo capítulo, narrado por Danton 

Mumbeka, capataz remanejado por Sidrake das estruturas repressivas e 

violentas do Estado, possui 32 páginas. Ele é convicto do papel que cumpre, 

não questiona sua função na sociedade, é um sujeito aderente, gosta do que 

faz e admira Sidrake. Ele é a personagem que mais tem informações sobre 

Sidrake e é por meio de sua narrativa que o leitor aprofunda seu conhecimento 

sobre o método de trabalho do anti-herói. 

A próxima personagem, Jeromão, muito mais frágil social, material e 

mentalmente em relação aos dois anteriores, narra 57 páginas. Ele é ingênuo, 

acredita na benevolência de seu patrão, ama os Beatles e mantém um pacto 

de segredo com eles sobre sua presença no Brasil. Na função de porteiro do 

condomínio onde moram as pessoas que compõem a elite da cidade (prefeito, 

dono das organizações Ionesco, Sidrake, deputados etc.), Jeromão se deu 

bem com as mulheres dos magnatas ávidas por bom sexo, corpo viril, e por 

discrição. Seu trabalho lhe satisfaz, mas ao final da sua narrativa, que 

corresponde à narrativa primeira do capítulo, é cooptado para o tráfico de 

drogas. Algo que não quer, ao contrário teme, mas há o indicativo de que não 

teria outra possibilidade: 

Agora a minha vida ganhava um rumo completamente alheio 
aos meus propósitos. Como se o que me guiasse fosse uma 
força tenaz e oculta que mesmo eu não querendo seguir por 
essas trilhas não conseguia me desvencilhar da tentação. 
Quem sabe se tudo isso já não estava previsto no sortilégio 
daquela noite de aziago em que minha avó viu o cruzeiro do sul 
sem a estrela superior e a sua sombra projetada sem cabeça? 
(LOURENÇO, 1994, p. 130) 

A personagem se sente seduzida pelo novo empreendimento. Jeromão 

está preso à trama ideológica de um tipo de poder perverso que se serve do 
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narcisismo e do que Costa (1994) chamou de crise ética, em que o descrédito 

das leis e o ataque ideológico à ideia de sujeito moral dão vazão à razão cínica: 

Nesta cultura, a proximidade do pânico narcísico, como 
descreveu Freud, levou os sujeitos a assumir condutas 
delinquentes ou burocráticas que progressivamente vieram 
substituir o respeito às leis legítimas e à dignidade moral das 

pessoas. (COSTA, 1994, p. 40 e 41) 

Fora do campo ético da existência, esse emblema vivido pela 

personagem indica um sujeito incapaz de enxergar possibilidades além do que 

lhe é oferecido. A percepção do mundo é reduzida à crença de que as coisas 

são como sempre foram. Não há no horizonte outras perspectivas e ideais. 

Aliada a isso, aparece a ideia oportunista de liberdade como a capacidade de 

se dar bem, de se resolver à base do ―jeitinho‖. Esse é um elo indissociável da 

cultura da delinquência. 

A última personagem, Romã, é a única mulher que ocupa o lugar de 

narradora e a que sofre mais incursões de violências, tanto a violência do 

Estado, quanto trabalhista, simbólica e de gênero. Nas 77 páginas de sua 

narração há mais densidade, os tons de ironia e de humor vão desaparecendo 

e sendo substituídos pelo tom dramático. A personagem passa de vítima para a 

posição de heroína que se contrapõe moralmente ao anti-herói, protagonista do 

romance. Aí é que reside ―o pulo do gato‖ na trama. Quanto menos poder 

possui a personagem, mais espaço narrativo em primeira pessoa ela tem. Essa 

subversão na estrutura poderia fazer parte do sistema irônico da narrativa, que 

em todas as ações estaria denunciando um tipo de existência na sociedade e, 

ao mesmo tempo, ironizando a si mesma. 

Dessa forma, a personagem mais frágil se torna a mais potente 

narradora, tanto no que se refere à estrutura física do romance, quanto no 

desenrolar da fábula. Olhando para o mapa, novamente, as cores revelam que 

a narrativa de Romã em primeira pessoa, envolve todas as outras e, ao final, 

ela é a única personagem que rompe com o sistema de funcionamento do anti-

herói Sidrake, dando suporte para a emergência da crítica social no romance.  

Se a leitura do romance fosse feita de trás para frente, da parte quatro 

para a um, o que é possível, pois todas as histórias guardam autonomia entre 

si (como se fossem contos), o leitor conheceria Sidrake na pele de um amante 
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cortejador, com algum tipo de sentimento próximo à visão romântica e banal 

que Romã tinha da vida. Isso é perceptível pelo modo como ela o descreve no 

primeiro encontro amoroso: 

Sidrake dirigia com mão esquerda. Com o braço direito 
enlaçado em meus ombros (seu carro tinha câmbio automático) 
me protegia do medo. ―Mandei chover cor-de-rosa 
especialmente pra você‖, sussurrou em meu ouvido. Percebi 
que apesar de durão e temido tinha alma de poeta, pois só 
uma alma enternecida seria capaz de confundir alaranjado com 
cor-de-rosa. (LOURENÇO, 1994, p.153) 

Logo em seguida, o leitor ficará sabendo da impotência sexual de 

Sidrake e de seu ―prepúcio exuberante‖, de sua flacidez penial diante de uma 

garota de programa. Tudo isso, antes de conhecer as artimanhas e os crimes 

cometidos na sua prática ―empresarial‖ de lobby man, caso a leitura fosse feita 

de trás para frente. Importante é a cena em que ela revela que, embora fosse 

sua intenção, o quase ex-lobby man não vai se aposentar nunca: 

Trouxe-lhe o copo de uísque on the rocks. Ele pegou como um 
robô e o levou à boca. Os olhos fixos e esbugalhados.Virou-se 
de repente pra mim: ―não vou me aposentar porra nenhuma. 
Muitos sobrevivem. Bem ou mal, meu trabalho é minha única 
realidade. Você não existe. Você não pode existir.Pelo menos 
pra mim. Não tenho o direito de ser um embaraço em sua vida. 
Um traste mal-agourento atravessado em seu destino. Você é 
jovem e tem que projetar sua vida para o futuro‖. (LOURENÇO, 

1994, p. 172) 

O romantismo começa e acaba aí. Até porque esse primeiro encontro 

ocorre em um motel-fazenda em que os casais são estimulados sexualmente 

não por vídeos e filmes pornôs, mas por cenas ao vivo de cópulas entre 

animais, ―nos estábulos de cruza‖ ou ―currais de zoozona‖ (p.154). Romã está 

narrando em flashback. Na lógica temporal ela idealiza Sidrake para depois 

desmontar sua imagem romantizada, o amante sensível e protetor que se 

transforma no carrasco que privilegia os ―negócios‖ e suas relações de poder. 

Ele não poupa nem a ela nem a ninguém.  

Mas o leitor e Danton sempre souberam disso. Romã, ao contar o seu 

envolvimento com o anti-herói, revela sua ingenuidade vaidosa e oportunista – 

ao que tudo indica, ela não sabe que Sidrake está por trás das ações que 

vitimaram seus pais. À custa de muita violência e perdas, torna-se a única 



133 

 

personagem que realiza uma ruptura, não com Sidrake - pois esse rompimento 

é ele quem faz -, mas com o sistema de valores que sustenta a STG/SC e a 

promíscua relação entre o Estado, a empresa e o jornalismo.  

De personagem frágil à heroína escolhida para dar à luz aquele que vai 

redimir a humanidade, Romã é emblemática imagem da mulher na capital onde 

perduram valores conservadores e papéis tradicionais para homens e mulheres 

em conflito com a modernidade. Ela veio do interior para estudar, torna-se 

garota de programa, acredita no sucesso a qualquer preço, é seduzida pelo 

jornalismo-show, gosta de ser jornalista de espetáculo. Acredita nessa 

realidade e lhe é servil até o momento em que o ―sonho‖ garantido pela 

proteção de Sidrake desmorona. 

Outra incursão intertextual se impõe. Em sua trajetória, Romã segue no 

sentido contrário ao da personagem de Clarice Lispector (1998): Rute, do conto 

Miss Algrave, uma recatada datilógrafa, virgem e muito reservada, que é 

―invadida‖, numa noite de sábado, por um alienígena de nome Ixtlan. Pela 

primeira vez Miss Algrave sentiu prazer sexual e, por essa descoberta, deixou 

de ser datilógrafa, foi se deitar com homens por dinheiro. Alcançou o prazer 

sublime de viver e de ser mulher.  

Romã, de modo inverso, foi garota de programa para sobreviver na 

cidade. Tornou-se, pela intervenção de um alienígena, a esperança de 

salvação da humanidade. Como Rute, perde sua ingenuidade e muda o modo 

de ver o mundo. Adquire uma visão crítica de sua própria prática jornalística, 

desencanta-se com o sucesso. A partir de seu contato com um extraterrestre 

sua vida se transforma. Mas, enquanto a personagem clariceana passa a 

desejar o prazer de estar viva, a nossa Romã passa a desejar a espera do filho 

que está em seu ventre. É como se a personagem, para denunciar o anti-herói, 

precisasse ocupar o lugar tradicional da mulher. Sua ruptura ocorre no espaço 

social do romance e denuncia a subjetividade liberal. No âmbito interno, no 

entanto, a essência do feminino subjugado permanece e é isso o que garante a 

sua ―redenção‖. Ou seja, do ponto de vista do sistema de valores culturais, tudo 

permanece conforme as estruturas conservadoras que sustentam a 

subjetividade liberal. 
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Outra leitura possível a partir da cartografia em caracol é o fato de que, 

pela forma como o romance foi estruturado, as maledicências do anti-herói são 

apresentadas em dose cavalar e em primeira pessoa. O próprio Sidrake 

informa quem ele é, o que pensa, o que faz e como faz. Mais ainda, há uma 

lógica estabelecida no nível da linguagem que torna todas as suas ações 

coerentes, aceitáveis e críveis. Essa é uma das estratégias que impõe o efeito 

irônico ao romance: os crimes narrados por quem os comete, mas com uma 

linha argumentativa sedutora e convincente. O cinismo confirma o caráter do 

protagonista e confere coerência à personagem, de tal forma que se torna 

elemento informacional importante para que o leitor estabeleça uma crítica 

social, ou, em seu contrário, uma adesão ideológica. 

A segunda cartografia de A centopeia de neon combina elementos 

informativos da estrutura discursiva do romance - como as instâncias narrativas 

e sistema de valores - que sustenta a fábula. Ela foi elaborada com o objetivo 

de contribuir na verificação das subjetividades das personagens. O mapa tem a 

forma de uma figura que irradia, a partir da cidade, as instâncias narrativas que 

coincidem com as personagens, tendo como centralidade a empresa STG/SC. 

Ele revela que a cidade é narrada pelas quatro instâncias (os quatro pontos de 

vista), sob a interferência do funcionamento da empresa. É ela que estabelece 

o modo de existência e os modos de subjetivação dessas personagens. 

Encontramos ressonância com essa constatação em uma palestra ministrada 

pelo jornalista e sociólogo Muniz Sodré25 que, ao analisar a formação das 

cidades no capitalismo, afirmou que na modernidade a matriz da cidade não é 

mais o corpo, como foi nas cidades medievais, mas sim a economia. A cidade 

se estrutura conforme o funcionamento do mercado. Segundo ele, se o 

mercado mudar o seu funcionamento, a lógica da cidade mudará. 

Do ponto de vista da análise geográfica, poderíamos convocar a teoria 

dos lugares centrais desenvolvida por Walter Christaller no início do século 

passado, que define a centralidade pela função que ocupa na circulação de 

fluxos de bens e serviços, e não pela posição central de um lugar em relação a 

outro. Em A centopeia de neon, o espaço-tempo da cidade é um só corpo com 

                                            
25

 - Muniz Sodré, no seminário internacional ―Comunidade, mídia e cidade‖, realizado pela Faculdade de 
Comunicação e Biblioteconomia em parceria coma UERJ, em 14 de abril de 2013, UFG. 
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a STG/SC. Todo o sistema de valores é posto em circulação a partir dela. A 

começar pela linha discursiva da qual emerge a ocorrência da ironia na 

narrativa. Ela aparece nas ações da STG/SC, comandadas e relatadas por 

Sidrake:  

 os mirabolantes crimes de grilagem de terra; 

 ideias inventivas e, embora de conteúdo trágico, risíveis, para 

implantar uma rede hospitalar para realização de abortos e 

tornar o país o maior exportador de fetos para multinacionais 

que produzem cosméticos a partir dos resíduos de abortamento;  

 a implantação de um atendimento eficiente para acidentados de 

rodovias, com intuito de aumentar o tempo de vida e de 

internação do paciente para, consequentemente, maior 

rentabilidade dos hospitais privados;  

 a coerção e chantagens feitas contra um diretor de hospital para 

praticar a eutanásia em pacientes terminais, que seriam 

registrados como indigentes, com o objetivo explícito de 

aumentar o faturamento das funerárias. 

Essas ações, narradas pelo protagonista em detalhes técnicos, 

debocham de temas e bandeiras da sociedade moderna, herdadas da 

Revolução Francesa e basilares do sistema democrático: os direitos humanos 

traduzidos em lutas e demandas específicas, como os direitos das mulheres, a 

reforma agrária, atendimento digno e integral à saúde; sistema político. São 

todos ridicularizados, uma vez que manipulados de acordo com interesses 

privados, mediados e viabilizados pela burocracia, pela corrupção do Estado e 

por um modo criminoso de apropriação das bandeiras norteadoras dos Direitos 

Humanos, invertendo o seu sentido de defesa do cidadão para o atendimento a 

interesses das empresas privadas e do lucro. O protagonista sugere 

cinicamente que os movimentos sociais e igrejas aceitam gorjetas 

acriticamente e, por isso, colaboram a seu modo com o sistema: ―ninguém 

rejeitou as gorjetas que ofereci‖ (p.26). 

Vale um destaque particular para os nomes inventados para as 

estruturas burocráticas e instituições que corroboram com o processo de 

ridicularização da sociedade e sustentação dos crimes: Banco de Manutenção 
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da Miséria do 3º Mundo; Federação dos Sindicatos Patronais das Funerárias; 

Sociedade de Filantropia Santo Inácio de Loyola; Serviço Tentacular de 

Repressão a Subversivos; Banco de Incremento a Moradias; Banco de 

Fomento Social; Organizações Ionesco. São traços discursivos que ao mesmo 

tempo, produzem o risível e a denúncia. 

Do ponto de vista da cultura, Sidrake se apresenta paradoxalmente e, 

mais uma vez, cinicamente como crítico do mau gosto e da cultura 

pasteurizada, sendo ele próprio constituído ao modo ―pastelão‖. Ele, que se 

intitula um ―anfíbio entre o crime e a legalidade‖ (p. 50), é porta-voz da crítica 

ao gosto ―duvidoso‖ da classe média. Amante da música clássica, tem nas 

Quatro Estações, de Vivaldi, o ancoradouro de seu bom gosto musical. Critica 

as músicas veiculadas em rádios frequência modulada, pois são ―chatas todas 

as músicas de FM‖ (p.22). Sidrake prefere ler bulas de remédios aos best-

sellers, pois, conforme afirma, há bulas ―que são verdadeiras pérolas da 

literatura: metáforas, requintes de estilo, inventividade, contraponto, suspense 

(...)‖ (LOURENÇO, 1994, p. 29).  Critica ainda as reproduções de telas de 

artistas famosos em paredes mal decoradas e a música urbaneja. 

Contraditoriamente, como questionador do sistema de cultura da cidade, ele se 

utiliza desse sistema e da mediocridade da classe média para cumprir seus 

objetivos. Observemos o mapa: 
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A cartografia do espaço-tempo do romance permite uma da leitura das 

das personagens, em A centopéia de neon, como profundamente marcadas 

pelo liberalismo, tanto no sentido econômico quanto no político e no individual, 

ou seja, no modo de organização dos desejos e dos sonhos. O funcionamento 

da economia define o tecido da cidade e o modo como as personagens se 

relacionam. Dentre as principais teses do liberalismo, figuram na linha 

discursiva do romance a liberdade individual, o livre mercado e sua eficácia, a 

neutralidade do Estado e o legalismo, no sentido de que o conflito é regulado 

pelo poder judiciário, como elementos que sustentam ideologicamente uma 

relação promíscua entre Estado e empresa privada. 

O mapa de A centopeia de neon mostra que há dois eixos simbólicos no 

romance que dão suporte às personagens, na condição de sujeito do 

liberalismo. O primeiro é o Estado e suas relações de corrupção, violência e 

promiscuidade com o capital materializado pela empresa privada. Para a 

filósofa Marilena Chauí (2013)26, essa relação não só é recorrente, mas aceita 

do ponto de vista ideológico. Para ela 

a indistinção entre o público e o privado não é uma falha ou um 
atraso, mas é, antes, a forma mesma de realização da 
sociedade e da política: não apenas os governantes e 
parlamentares praticam a corrupção sobre os fundos públicos, 
mas não há a percepção social de uma esfera pública das 
opiniões, da sociabilidade coletiva, da rua como espaço 
comum, assim como não há a percepção dos direitos à 
privacidade e à intimidade. Do ponto de vista dos direitos 
sociais, há um encolhimento do público; do ponto de vista dos 
interesses econômicos, um alargamento do privado, e é 
exatamente por isso que, entre nós, a figura do ―Estado forte‖ 
sempre foi tida como natural. Além disso, o encolhimento do 
público e o alargamento do privado fazem com que nos caia 

como uma luva o neoliberalismo. (CHAUÍ, 2013) 

O outro eixo, que se origina do primeiro, é a ―cultura‖, aqui reduzida ao 

sentido da produção simbólica do capitalismo, tendo o jornalismo como modelo 

empresarial de produção da informação de uma realidade. Esse sistema de 

comunicação é veiculador e legitimador do pensamento liberal, juntamente com 

todo o sistema de circulação de produtos e bens culturais, frequentemente 

                                            
26

 - O texto de Chauí ―Democracia e sociedade autoritária‖ foi apresentado no evento Café de Ideias, em 
março de 2013, organizado pelo Centro Cultural Oscar Niemeyer e pelo Programa de Pós-Graduação da 
Facomb/UFG. Inédito, no prelo para publicação. 
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ridicularizados por Sidrake. Nesse campo, a filósofa aponta que no liberalismo 

há um bloqueio da esfera pública da opinião em favor da opinião de um 

determinado grupo social:  

Esse bloqueio não é um vazio ou uma ausência, mas um 
conjunto de ações determinadas que se traduzem  numa 
maneira determinada de lidar com a esfera da opinião: a mídia 
monopoliza a informação, e o consenso é confundido com a 
unanimidade, de sorte que a discordância é posta como 

ignorância, atraso ou ignorância. (CHAUÍ, 2013) 

O liberalismo é traço social presente no romance, não como parte do 

enredo, mas como estruturante da subjetividade das personagens. Ele é o 

engodo de que se servem as relações econômicas no capitalismo para impor 

obstáculos ao sistema democrático, fazendo parecer que a democracia se 

limita à liberdade individual. Para Marilena Chauí, isso ocorre porque estamos 

―acostumados a aceitar a definição liberal da democracia como regime de lei e 

da ordem para a garantia das liberdades individuais‖ (CHAUÍ, 2013). Ela 

argumenta que na medida em que o pensamento e a prática liberais identificam 

competição e liberdade, significa que esta se refere à livre iniciativa do 

mercado e à liberdade dos partidos políticos que disputam eleições. Esse é o 

sistema democrático do liberalismo econômico. 

O nosso anti-herói está em funcionamento conforme a lógica do 

mercado que se baseia na livre iniciativa e no sistema eleitoral, produzindo um 

sentido de eficácia e competência e, por outro lado, permitindo que a corrupção 

se instale nos organismos, sem que seja desmascarada e denunciada: 

Em dois anos, a contar do primeiro contato, estava fechado o 
grande acordo e entrando em operação um negócio que 
movimenta milhões de dólares anualmente no subsolo da 
economia. De lá pra cá a rede de hospitais multiplicou-se por 
trinta e detém o monopólio sobre o aborto, o País tornou-se o 
maior exportador de feto do mundo e não consta de nenhuma 
estatística oficial. O hospital, além do faturamento singular, tem 
ganhado vários títulos honoríficos pela sua atuação filantrópica 
no segmento popular. (...) 

Para quebrar eventuais broncas e manter sempre uma imagem 
positiva da instituição, o hospital planeja eleger, por partidos e 
estados diversos, nas próximas eleições, 38 deputados, o 

dobro da sua atual bancada. (LOURENÇO, 1994, p. 26 e 27) 
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O autoritarismo e o monopólio no campo empresarial, emblemas 

defectivos do liberalismo, são os elementos que dão vigor ao seu 

funcionamento. Na cartografia do romance verifica-se a presença de dois 

monopólios: o de comunicação - as Organizações Ionesco; e da empresa de 

serviços STG/SC. A combinação de forças e interesses empresariais leva à 

grande vitória do liberalismo, que é a ocupação do espaço público pelas 

empresas privadas, calcadas em um discurso de incompetência do público 

para gerir a vida na cidade e na adesão pública ao que define Costa (1994) de 

razão cínica. O enfraquecimento do Estado para o avanço da livre iniciativa 

encontra fortes laços com o pensamento e os valores tradicionais 

conservadores. Conforme Chauí (2013), 

conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a 
sociedade brasileira é marcada pelo predomínio do espaço 
privado sobre o público e, tendo o centro na hierarquia familiar, 
é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos: nela, 
as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas 
como relação entre um superior, que manda, e um inferior, que 
obedece. As diferenças e assimetrias são sempre 
transformadas em desigualdades que reforçam a relação de 
mando e obediência. O outro jamais é reconhecido como 
sujeito nem como sujeito de direitos, jamais é reconhecido 
como subjetividade nem como alteridade. As relações, entre os 
que julgam iguais, são de ―parentesco‖, isto é, de cumplicidade; 
e, entre os que são vistos como desiguais, o relacionamento 
toma a forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação, 
e, quando a desigualdade é muito marcada, assume a forma 
da opressão. Em suma: micro-poderes capilarizam  toda a 
sociedade, de sorte que o autoritarismo da e na família se 
espraia para a escola, as relações amorosas, o trabalho, a 
mídia, o comportamento social nas ruas, o tratamento dado aos 
cidadãos pela burocracia estatal, e vem exprimir-se, por 
exemplo, no desprezo do mercado pelos direitos do 
consumidor (coração da ideologia capitalista) e na naturalidade 

da violência policial. (CHAUÍ, 2013) 

Sidrake é o protótipo de uma subjetividade gerada com esse 

pensamento, mas ao mesmo tempo que põe em funcionamento o sistema, ele 

próprio o denuncia, pois exagera na linguagem a ponto de tornar a narrativa 

extravagante e risível. Romã revela que determinados grupos sociais só 

participam desse sistema na condição de vítimas ou de cooptados e postos a 

serviço do funcionamento da máquina.  Os que aderem ao discurso do sucesso 
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por essa via e acreditam nele permanecem no sistema. Caso contrário, são 

excluídos. Nessa lógica não há saídas, apenas possibilidade de aderência. 

Ao final dessa análise, nos deparamos com um dilema metodológico 

acerca da leitura geográfico-lierária do romance A centopeia de neon, que é a 

tendência de colar o espaço literário cartografado ao espaço geográfico real, 

sugerindo que ambos estão sob a ordem de um mesmo enredo. De certa 

forma, o enredo do romance sugere semelhança com o contexto histórico e 

social, sobretudo quando revela o modus operandi das personagens seguindo 

a lógica da relação promíscua entre Estado, empresas e personagens. Essa é 

uma focalização possível da análise e indica um conteúdo de denúncia, 

sobretudo pelo modo como a narrativa captura, na cidade, o sujeito recém 

saído do meio rural. Seus desejos sequestrados pela necessidade de sucesso 

e pelo consumo ao custo da perda de idealismo e de uma referência ética; pelo 

cinismo simbólico cultural que causa náuseas. Tudo isso compõe um vigoroso 

sistema em atividade.O uso dessa leitura para indicar alguma esperança ocorre 

no fato de o sujeito estar sempre em trânsito: o sujeito segue. Ao passo que a 

subjetividade é datada. Quando o sujeito, a história e o enredo se movimentam, 

a subjetividade ganha outro manto. Outro intertexto, outra espacialidade. O 

mundo é um mundo de muitas possibilidades. Romã carrega esse emblema. 

Porém, para não permanecer na armadilha da linguagem que leva a 

leitura usual em favor da tese, nem  perder de vista a referência metodológica 

proposta por Brosseau (2007)  - de encontrar chaves para orientar o dialogismo 

com o romance, isto é, estabelecer parâmetros para um diálogo -, voltamos 

com o geógrafo canadense a uma questão fundamental: para quais aspectos 

da existência esse romance aponta? Como ele confronta o olhar geográfico em 

relação ao espaço? Estamos diante de um percurso de produção de 

conhecimento que diz desse romance como uma narrativa que surge com a 

metropolização de Goiânia e aponta para uma escritura de espaço em ruptura 

com a tradição literária, transportando outros tipos de sujeitos para a dinâmica 

da narrativa. 

Parece-me legítimo supor que as relações do homem com o 
espaço e com o lugar podem juntar-se à lista das ―descobertas‖ 
do romance. Então aposto no seguinte: em sua exploração dos 
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diferentes aspectos da existência, o romance, como ―forma que 
busca‖ recorre ao espaço e aos lugares – espaço romanesco 
(humanizado ou natural) é decididamente antropológico – e 
nessa busca também conhecemos algo de novo sobre o 

espaço e os lugares dos homens. (BROSSEAU, 2007, p.94) 

A questão ganha robutez quando a interpretração, a partir da leitura 

cartográfica do caracol, percebe o conteúdo sociológico - conforme indicou 

Candido (1976) - entranhado na forma do romance tanto quanto aparece no 

enredo. Dessa forma, estamos diante de uma nova escritura do espaço. A 

estratégia narrativa do romance capturada pelo caracol mostra ao olhar 

geográfico (que é apenas mais um leitor) um espaço amalgamado pela lógica 

da modernização conservadora em seu funcionamento pleno. A propositura de 

se estabelecer um diálogo entre os dois campos significa que a ciência não é 

capaz de exprimir com suas palavras o que o romance escreve (BROUSSEAU, 

2007), mas  pode, nesse diálogo fundar uma nova escritura da Geografia. 
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4.2 – CARTOGRAFIAS 2: O SUJEITO DESCENTRADO EM OS CORDEIROS DO ABISMO E 

AS PERIPÉCIAS DO NARRADOR 

No contexto da produção literária em Goiás, a publicação do romance 

de estreia no gênero, de Maria Luísa Ribeiro, não produziu um impacto 

midiático ou de visibilidade de grande monta. Apesar de celebrado pela crítica 

nacional, é um livro mais temido do que lido. Porém, mereceu de Olival (2009), 

em O espaço da Crítica III, um capítulo específico intitulado A escritura da 

transgressão: Os cordeiros do abismo, publicado pela Editora UFG.  Nele, a 

ensaísta observa que a escritora ―parece acompanhar uma tendência que mais 

vigorosamente se manifesta na literatura pós - 1990: a de enveredar pelas 

pulsações marginais latentes no ser humano‖ (p. 246). Nessa perspectiva,  

certo é que a autora lavrou um tento, ao introduzir seu tema 
nas confabulações de um real absurdo capaz de situar, nas 
travessas simbólicas, alegóricas e metalinguísticas, as vias 
transversas de seres marginalizados, sugerindo obstáculos 

ocultos, ambíguos, dos processos de criação, natureza e arte. 
(OLIVAL, 2009, p. 240) 

A fábula, em princípio, se parece com uma história banal, como é 

comum acontecer à prosa literária. Leopoldo, um homem jovem, maduro, 

bonito, bem sucedido do ponto de vista das estruturas sociais, vive na cidade, 

tem posses, é formado em Filosofia - cursou antes Direito, por dois anos, e 

também Arquitetura, sem ter concluído nenhum dos dois. Especializou-se em 

investigação, conhecimento que julgou mais compatível com o status de 

herdeiro de cartório. Casado com Eulália, que usa chapéus parisienses. Um 

casamento sem amor, sem filhos, porém enquadrado nos padrões sociais. 

Mora na mesma casa que sua mãe, Tarsila Dornellas. Para além dessa 

aparente normalidade social, vive um drama de foro íntimo que é o fato de 

sentir prazer se masturbando com as fotos dos cadáveres dos processos que 

estão em andamento no cartório.   

Há, ainda, a presença dos fetiches que cultua em segredo: elefantes, 

perfumes, saias e roupas femininas, relações objetais. O conflito se instala 

quando resolve viver intensamente sua perversão usando sua inteligência e 

competência de investigador para realizar seus desejos macabros, a ponto de 

constituir uma esquizofrenia, sem perder, no entanto, sua capacidade de 
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reflexão sobre o que se passa consigo mesmo. Isso ocorre após o suicídio de 

seu pai, Aristides Dornellas, cuja culpa recai sobre a mãe, que seria uma 

mulher mundana e sem escrúpulos morais. Isso tudo o levará ao limite da 

experiência do prazer e da perversão até cometer crimes. 

Se a instância narrativa olhasse Leopoldo por uma angulação fixa e de 

frente, essa seria sua história, com uma relação direta de causa e 

consequência dos acontecimentos. Porém, nada nos é dado a conhecer assim, 

diretamente. A trama foi construída a partir de diferentes pontos de vista, por 

narradores com diferentes funções, que participam ativamente da trajetória de 

Leopoldo, além da narração em primeira pessoa pelo próprio protagonista. 

Esse movimento narrativo leva o leitor a conhecer Leopoldo para além da 

imagem estereotipada de um criminoso, e a transitar por suas mais íntimas 

composições mentais. Leva à apreensão de um sujeito fragmentado, 

descentrado, e põe em movimento o sujeito do devir, conforme definição em 

Deleuze e Guattari (2012). 

Antes de proceder à análise das instâncias narrativas e da 

subjetividade de Leopoldo, olhemos para os mapas. Nas cartografias a seguir, 

é possível ver a engenhosidade da tessitura do romance, como se dá a relação 

tempo-espaço no ato narrativo. A ordem discursiva cria uma ilusão temporal e 

espacial que exige do leitor uma atenção redobrada, conforme se pode 

perceber no mapa completo da estrutura narrativa, de acordo com a divisão 

dos capítulos. A primeira impressão é a de que a narrativa ocorre numa lógica 

linear temporal e espacial que dá passagem da primeira para a segunda parte 

do livro, como se fossem sequenciais. No entanto, a história é narrada em 

flashback na primeira parte. A narrativa primeira do romance coincide com a 

primeira cena: a queda dos processos da prateleira do cartório. Esse 

acontecimento desencadeia uma anacronia por analepse, de longo alcance, ou 

seja, toda a trajetória de vida de Leopoldo. 

De acordo com Genette (1979, p.38), anacronia é a discordância 

temporal entre a história e a narrativa, e a analepse se designa por ―toda a 

ulterior evocação de um acontecimento anterior ao ponto da história em que se 

está‖. No caso aqui analisado e de acordo com Genette, nesse romance ocorre 

uma analepse interna, pois o flashback se inicia após o ponto de arranque da 
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história. O romance não começa em flashback. É anunciada, antes, a queda 

dos processos, e somente na página 97 o leitor tomará conhecimento de que 

esteve diante da narração das reminiscências da personagem, quando o 

narrador revela que Leopoldo ficou por ―seguidas horas na mesma posição (...) 

descendo aos porões e revigorando o que ficara acomodado nos arquivos‖ 

(RIBEIRO, 2004, p.97). 

No curto período de dormência do protagonista, sentado ao chão do 

cartório e encostado na parede, foi narrada toda a extensão da existência de 

Leopoldo: sua infância no cartório, seus traumas, sua formação, seu 

casamento, o suicídio do pai, a relação neurótica com a mãe e, principalmente, 

suas perversões, os crimes de estupro e incesto. Essa analepse interna 

prepara o leitor para a segunda parte do livro, quando se dá o desenvolvimento 

das ações em seu tempo presente. A importância dessa ocorrência, na nossa 

avaliação, reside no fato de que nos levará ao encontro da subjetividade do 

protagonista, pois sua narrativa focada no espaço mental revela um sujeito 

descentrado, profundamente narcísico e em crise consigo mesmo. Não são o 

dinheiro, o sucesso, nem o trabalho que mobilizam a personagem, mas seus 

dramas psicológicos ligados à perturbadora relação de carência afetiva com a 

mãe e a sua compulsão sexual pervertida. Veremos mais adiante como a 

estrutura do romance colabora para a apreensão de tal subjetividade. 
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A cartografia da espacialidade do romance Os cordeiros do abismo 

revela que não há demarcadores temporais consistentes, e sim sequências 

espaciais por meio das travessas, por onde se movimenta Leopoldo. O 

demarcador cronológico é apenas a quarta-feira, dia em que ocorre o devaneio 

de Leopoldo no cartório, que coincide com o único dia da semana em que ele 

sai com sua mulher, Eulália, para irem à igreja. O narrador denomina esse dia 

de ―dia da expiação‖ de Leopoldo. Por isso, no centro do mapa há o chapéu e a 

quarta-feira como divisores entre a primeira e a segunda parte do livro, e 

sinalizam a narrativa primeira. É justamente numa quarta-feira que Eulália se 

suicida, motivo pelo qual o enredo ganha desenvoltura. Há ainda outra 

referência cronológica, sobre o dia do suicídio de Aristides, pai de Leopoldo - 

06 de agosto, que parece servir apenas para alimentar a memória do 

protagonista sobre o momento exato do tiro que o vitimou: ―A escuridão do seis 

de agosto encantoava Leopoldo‖ (p.16). Fora isso, ocorre uma sucessão de 

dias não identificados cronologicamente, em que Leopoldo atua em sua via 

crucis de volta (O retorno). 

A utilização do chapéu parisiense no mapa para demarcar a separação 

das partes do livro foi uma escolha arbitrária, porém justificada. Os chapéus 

parisienses são colecionados por Eulália, mulher de Leopoldo. Ele os odeia, os 

considera cafona, acha que a mulher os usa por mau gosto, mediocridade e 

para esconder suas frustrações. Mas há, também, relação com um ato de 

violência do pai contra Leopoldo: na adolescência esfregou-lhe o chapéu no 

rosto em punição por ter derrubado processos da prateleira do cartório (p.15). 

Na Travessa Quatro da primeira parte, Leopoldo vê os chapéus de Eulália na 

casa de Edilberto, uma de suas vítimas. Edilberto conta a Leopoldo que os 

chapéus foram presente de uma mulher que fora sua amante: 

Ganhara-os de uma amante e dera-os a Leonel. Ela era uma 
mulher excêntrica, que, entre outras frivolidades, aprendera a 
colecionar chapéus e perfumes franceses e, nos momentos 
íntimos, exigia que ele, Edilberto, se perfumasse com feminino 
cheiro. Iniciada pela sogra sem escrúpulos, dava-se a deitar 
também com homens e aprendizes. Benzia-se todas as 
semanas para se lavar das culpas e reiniciar as estripulias. 

(RIBEIRO, 2004, p. 58) 
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Será por meio dos chapéus que o leitor irá descobrir uma versão mais 

solidária de Eulália, à página 151, na Travessa Quatro (Retorno). De mulher 

fútil, passa a ser vista (após sua morte) como extraordinária, nada ingênua; ao 

contrário, ciente de seus desejos e de suas angústias. Leopoldo narra para sua 

interlocutora Marina a história contada por Edilberto: 

Ele disse não saber mais dela (...). Ela era também muito 
sozinha. Então ele descobriu que era uma mulher fantástica, 
um extraordinário ser humano que, por muito tempo, o ajudou a 
se lavar das culpas por Leo e se conformar com a minha ida. 
Por longas tardes trocaram confidências. (RIBEIRO, 1994, 
p.151) 

Outras referências aos chapéus vão aparecer ao longo do texto e, 

novamente, no último capítulo, momento em que o narrador vai procurar 

Leopoldo, no aeroporto, e vê uma mulher com um chapéu igual aos de Eulália. 

Na cartografia, ele tem a função de representar os objetos de fetiche presentes 

no romance e que são importantes na composição da subjetividade do 

protagonista. Para a segunda cartografia de Os cordeiros do abismo, 

escolhemos outro objeto-fetiche de Leopoldo: a bacia esmaltada, branca, 

impressa com a marca Marina ao fundo. Esses dois objetos (chapéu e bacia) 

representam as duas mulheres com quem Leopoldo se relaciona afetivamente, 

sendo que Marina tem uma identidade dúbia. 

É de suma importância assinalar que a estrutura física do livro (os 

capítulos) é siamesa da estrutura mental de Leopoldo, que é siamesa da 

estrutura espacial do romance. Isso quer dizer que, ao nomear os capítulos 

como travessas, a autora produziu uma metáfora em palimpsesto: a escrita 

sobre escrita, em três níveis de espacialidade. A travessa significa, ao mesmo 

tempo, o capítulo do livro, a travessia perversa de Leopoldo (os seus dramas 

mentais) e as ruas que cortam a grande Avenida Dias da Cruz. Justamente por 

isso, na concepção das cartografias de Os cordeiros do abismo, a 

espacialização foi feita a partir do georreferenciamento da Avenida Anhanguera 

de Goiânia (dado geográfico real), que, como a Dias da Cruz (dado geográfico 

fictício), é a grande Avenida que corta a cidade. Nas palavras da autora, esse 

cotejamento existiu no imaginário: ―Engraçado... Eu via a Avenida 

Anhanguera... uma coisa acontece no bairro tal, outra coisa acontece em 
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Campinas, outra coisa aqui no Centro, mas sempre cruzando a Avenida 

Anhanguera‖. (RIBEIRO, 2011, APÊNDICE 02). 

Os arquivos também cumprem função na estrutura narrativa, na 

composição subjetiva do protagonista: 

Acometido de acentuada dormência, só então Leopoldo se deu 
conta de que permanecera seguidas horas na mesma posição, 
sentado no piso, encostado na parede, fixo na transparência da 
janela, descendo aos porões e revigorando o que ficara 
acomodado nos arquivos. (RIBEIRO, 2004, p.97) 

Aqui, o narrador vê Leopoldo acordando de seus devaneios e destaca 

uma importante figura que compõe tanto a subjetividade dele, em seus 

processos mentais, quanto a urdidura da narrativa: os arquivos. Eles tanto são 

os do cartório que guardam as fotos dos cadáveres objetos da perversão de 

Leopoldo, como também representam as reminiscências que se constituem na 

narrativa das sete travessas de sua perversão, no sentido da ida, e o próprio 

estado mental de Leopoldo. Já é possível perceber, a essa altura, que a 

composição do espaço da narrativa é mental. 

Outro fato que deve ser objeto de avaliação e análise é o engodo da 

estrutura temporal do romance, conforme já foi dito antes. A noção de 

travessas, como espaço geográfico de movimentação de Leopoldo, faz o leitor 

pensar, à primeira leitura, que ele segue em linha reta, assim como o livro 

oferece a sequência dos capítulos em travessas. Mas a primeira parte (Via 

Cruz) acontece somente na memória de Leopoldo, é um movimento mental na 

forma de reminiscências, voltadas para o passado. Isso significa que enquanto 

relembra e narra as suas perversões o protagonista está realizando um retorno 

ao vivido.  

A segunda parte do livro, intitulada Retorno, é que se refere à ação do 

romance, de fato. Ou seja, a narração na primeira parte, na verdade, ruma para 

o passado, é o retorno que Leopoldo faz ao seu calvário de sete travessas para 

narrá-las ao leitor. E o retorno, na segunda parte, mira para o futuro. É a 

narração em tempo presente da fábula que Leopoldo narra para Marina, sua 

confidente. Ele segue para o futuro de cada uma das travessas até a sua fuga, 

ou viagem. A cena final no aeroporto deixa a fábula inconclusa.  
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Esse disfarce temporal pode ser compreendido como a compressão do 

espaço-tempo vivido (a experiência de Leopoldo) no espaço-tempo mental. Ele 

é, também por isso, da ordem da arquitetura do romance. Imprime no leitor a 

ilusão de que a história cumpre uma linearidade temporal e dificulta a 

percepção das artimanhas da narrativa e da autora para que não seja revelada 

diretamente a identidade de Marina e, sobretudo, a personalidade de Leopoldo, 

o que o reduziria a estereótipos ou a arquétipos, caso isso acontecesse.  

Leopoldo não cabe na proposição redutiva e classificatória entre o bem 

e o mal, entre o humano e o desumano, o sano e o insano. Ele é tudo ao 

mesmo tempo. Ele é cartográfico, ou, como analisa Forster (1970, p. 61), é 

uma personagem redonda27. Não seria possível construir todo o arcabouço que 

constitui sua singularidade, própria do sujeito urbanizado, fragmentado, com as 

simbolizações e os valores ―embaralhados‖, se a estrutura do romance não 

atuasse diretamente para isso. Chamaremos essa atuação de uma 

interferência do Narrador Onisciente Intruso. Friedman (2002), como se verá 

adiante, propõe uma categorização dos tipos de narradores na qual nos 

baseamos para realizar a análise de Os cordeiros do abismo. Porém, fizemos 

uma adaptação do que ele chama de Autor Onisciente Intruso ou Autor 

Narrador para Narrador Onisciente Intruso, com a intenção de não produzir 

uma confusão entre as funções do narrador e do autor. 

Para desfazer o engodo temporal no mapa, separamos as duas partes, 

cada qual em uma figura, e reaplicamos a estrutura narrativa da segunda parte 

na espacialização da primeira. O objetivo é deixar mais evidente que a 

narrativa primeira do romance, a queda dos processos no mesmo instante em 

que Eulália se suicida, é que desencadeia a analepse e situa o início da 

história. Ou seja, a partir dessa cena ocorrem dois movimentos temporais: para 

o passado e para o futuro. Com isso, podemos perceber a coincidência de 

cada travessa com o enredo nela desenvolvido, de tal forma que a 

espacialidade do romance, da mente do protagonista anti-herói e dos capítulos 

voltam a coincidir. 

                                            
27

 - Forster divide as personagens em Planas e Redondas. As Planas são caricaturas, 
construídas ao redor de uma única ideia ou qualidade, são reconhecidas com facilidade pelo 
leitor. A personagem Redonda possui a incalculabilidade da vida e é capaz de surpreender de 
um modo convincente (FORSTER, 1970, 53 a 62). 
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Pelo fato de a narrativa envolver um grau substancioso de suspense e 

violência – pois nela ocorrem três suicídios, três assassinatos, um incesto e um 

estupro, esse enredo não poderia ser contado em terceira pessoa, por um 

narrador onisciente neutro, ou por apenas um único ponto de vista fixo, sem 

que isso provocasse uma aversão ao protagonista ou levasse ao reducionismo 

moral, transformando Leopoldo numa personagem estereotipada. São muitas 

as informações que precisam transitar por diferentes angulações e focos, o que 

ocorrerá dentro dos limites do ponto de vista possível de cada tipo de narrador. 

A engenhosidade dessa trama se revela, então, pelas instâncias narrativas.  

Para reconhecermos quem nos fala, quem nos conta a história e o 

porquê, tomamos de empréstimo a Friedman (2002) sua classificação dos 

pontos de vista na ficção. Ele conclama para a importância da análise da 

técnica da narrativa porque ela é ―reveladora dos propósitos do autor e, ainda 

mais fundamentalmente, a estrutura básica de valores que ele incorporou por 

meio daquela técnica‖ (FRIEDMAN, 2002, p. 181). Uma análise literária, nesse 

sentido, deveria levar à compreensão da eficácia da técnica no processo de 

criação da ilusão a que se propôs o autor. A ilusão ―constitui verdade artística 

em arte. E é a serviço dessa verdade que ele põe toda a sua vida criativa‖ 

(FRIEDMAN, 2002, p. 182). 

No caso de Os cordeiros do abismo, a arquitetura da trama está 

fundamentada no recurso técnico da focalização, que é a pessoa da narração, 

ou a instância narrativa que se constitui na mente que reflete a do autor. O 

ponto de vista ―oferece um modus operandi para distinguir os possíveis graus 

de extinção autoral na arte narrativa‖ (FRIEDMAN, 2002, p. 169). Isso significa 

que o modo como o narrador se posiciona é um indício da presença intrusa, 

moderada, neutra, ou até mesmo da ausência do autor na narrativa. Dessa 

forma, o autor apresenta oito instâncias de narradores, conforme o quadro a 

seguir. 
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  QUADRO 06 - TIPOS E FUNÇÕES DO NARRADOR, CONFORME FRIEDMAN, 2002. 

 Características / Quem fala ao leitor? Ângulo / posição Canais de 
informação 

Distância entre o 
leitor e a estória 

Narrador 
Onisciente 
Intruso 
 
 

- Onisciência significa um ponto de vista totalmente ilimitado, difícil de 
controlar. 
- Narrador fala em primeira pessoa ou em terceira pessoa. 
- Projeção do autor. 
- Presença de intromissões e generalizações autorais sobre a vida, os 
modos e as morais que podem ou não estar relacionadas explicitamente 
com a estória. 
- O autor relata o que se passa na mente das personagens. 
- Faz comentários pessoais sobre a história ou as personagens. 
- Sua intromissão gera oportunidade de quebra de ilusão (p. 180). 
- Quando a personalidade do Autor Narrador possui uma função 
definida na história - de ironia, compaixão, âmbito e profundidades 
filosóficas -, ele não precisa se retirar para detrás da obra (p.180). 

- Longe da cena, é a voz 
do autor que domina. 
- A história pode ser vista 
de um ou de todos os 
ângulos: de um vantajoso 
e como que divino ponto 
além do tempo e do 
espaço, do centro, da 
periferia ou frontalmente. 
Não há nada que impeça 
o autor de escolher 
qualquer deles, ou de 
alternar de um a outro. 

O leitor tem 
acesso a todo tipo 
de informação 
possível: 
pensamentos, 
sentimentos e 
percepções do 
próprio autor 
(p.173). 

Alternada. Às 
vezes põe o leitor 
muito próximo da 
história, às vezes 
distante. 

Narrador 
Onisciente 
Neutro 

- Ausência de intromissões diretas autorais. 
- O narrador fala em terceira pessoa. 
- A tendência predominante é descrever as personagens e explicar ao 
leitor com sua voz própria (a do narrador). 
- O autor está sempre pronto a intervir entre o leitor e a história. 
- Descreve a cena como a vê e não como veem suas personagens. 
- Sumariza e explica depois que ocorrem a ação e os sentimentos. 
- Tom superior e elucidativo do autor deve dominar a percepção e a 
consciência de suas personagens. 
- Ao revelar as mentes de muitos produz efeitos de um meio social 
(p.180). 

- Todos os ângulos  - Pode ser longa, 
curta ou pode 
mudar a qualquer 
momento. 

Narrador 
Testemunha 
 
(NT) 

- O autor entrega totalmente seu trabalho ao outro quando se move 
para o Narrador-Testemunha. 
- É negada qualquer voz direta do autor. 
- O NT é uma personagem com seu próprio direito dentro da história, 
mais ou menos envolvido na ação, familiarizado com as personagens 
principais. Fala ao leitor em primeira pessoa. 
- Não há onisciência em relação às demais personagens.  
- Ele conversa com as personagens para obter seus pontos de vista. 
- Adequado para ressaltar o suspense e para armar uma situação e 
revelá-la pouco a pouco. 
- Ele pode se encontrar como próprio protagonista. 

Periférico.  
Acesso ordinário aos 
estados mentais. 

Apenas os 
pensamentos, 
sentimentos e 
percepções a 
partir do Narrador 
Testemunha. 

Alternada: longa, 
curta ou ambas. 
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  QUADRO 06 - TIPOS E FUNÇÕES DO NARRADOR, CONFORME FRIEDMAN, 2002. 

 Características / Quem fala ao leitor? Ângulo / posição Canais de 
informação 

Distância entre o 
leitor e a estória 

- Pode arranjar cartas, diários e outros escritos que oferecem reflexões 
dos estados mentais dos outros. 
- As cenas são apresentadas no modo direto, como uma testemunha as 
vê. 
- Tem mobilidade maior do que o protagonista. Maior amplitude de 
fontes. 

Narrador 
Protagonista 

- O protagonista assume a responsabilidade pela narração. 
Centralmente envolvido na ação. 
- Narra em primeira pessoa. 
- Serve para traçar o crescimento de uma personalidade à medida que 
reage às experiências.  

- O ângulo de visão é o 
do centro, fixo. 

Limitados aos 
pensamentos, 
sentimentos e 
percepções do 
protagonista. 

- Longa, curta ou 
ambas. 

Onisciência 
Seletiva 
Múltipla 

- Desaparece qualquer espécie de narrador. 
- O leitor escuta a ninguém, a história vem diretamente da mente das 
personagens. 
- A tendência é a narrativa ir em direção da cena dentro da mente e 
externa a ela, no discurso e na ação. 
- Transmite pensamentos, percepções e sentimentos à medida que eles 
ocorrem, consecutivamente e em detalhe, passando através da mente 
(a cena). 

- Diversos ângulos de 
visão, de acordo com as 
personagens. 

Pensamentos, 
percepções e 
sentimentos por 
meio da cena. 

- Distância curta 

Onisciência 
Seletiva 

- A história vem diretamente da mente de uma só personagem.   
- Apanha uma mente em momento de descoberta. 

- O ângulo de visão é o 
do centro, fixo. 

- O leitor fica 
limitado à mente 
de um só 
personagem. 

- Curta 

Modo 
Dramático 

- Estado mental com eliminação do narrador. 
- O leitor ouve as próprias personagens, que se movimentam como se 
estivessem no palco. 
- Nunca há indicação direta sobre o que as personagens percebem, 
pensam ou sentem. 
- Produz na mente do leitor um momento de revelação. 

- Frente, fixa. - Limitam-se ao 
que as 
personagens 
fazem e falam 
(apresentação 
cênica), por meio 
dos diálogos e 
ações. 

- Curta 

Modo 
Câmera 

- Transmite sem seleção, organização aparente, da maneira como há o 
acontecimento. 
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A partir da síntese das instâncias narrativas de Friedman, pode-se 

perceber a incidência de um alto grau de intromissão dos narradores na 

história. O Narrador Onisciente Intruso é a instância narrativa de maior 

presença em Os cordeiros do abismo, depois do Narrador-Protagonista. O 

importante é constatar que a movência da narrativa de um para outro tipo de 

narrador, como ocorre nesse romance, serve para capitular ou para adquirir 

vantagens de angulação e de canais por onde as informações passarão para 

chegar ao leitor. Isto é, os narradores, instalados na mente da personagem ou 

de fora da cena, serão os porta-vozes, mais direta ou indiretamente, do autor 

em relação a todas as informações que serão passadas. 

Uma informação fundamental para a análise que se compõe é que, ao 

se reconhecerem as características do narrador, revela-se não só a arquitetura 

do romance, mas também a subjetividade das personagens. Isso significa que 

a identificação da posição e das funções das instâncias narrativas é um meio 

para se conhecer ou intuir as subjetivações presentes na trama, tanto em 

relação à personagem protagonista quanto às demais personagens. Nesse 

sentido, a ―escolha de um ponto de vista na ficção é tão importante quanto a 

escolha da forma do verso ao se compor o poema‖ (FRIEDMAN, 2002, p. 180). 

Se o narrador é cínico, sarcástico, moralista, tudo vai interferir na constituição 

da subjetividade das personagens. 

A segunda cartografia de Os cordeiros do abismo foi criada com o 

objetivo de espacializar os narradores na estrutura do romance. Uma primeira 

mirada já nos revela que à medida que o enredo se desenvolve, aumenta o 

nível de tensão e dos conflitos. Percebe-se isso pela presença dos narradores 

e pelo modo como as instâncias narrativas atuam solidária e intensamente, em 

cada travessa. Vemos que na T-5 e na T-6 da Via Cruz, quando há o incesto 

com a mãe e o estupro de Bertrini, os narradores trocam muitas vezes de 

posição ou de focalização, como se estivessem nervosos. 
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Em Os cordeiros do abismo, identificamos três focos narrativos em 

constante troca de posição: o Narrador Onisciente Intruso (NOI) em terceira 

pessoa; o Narrador Onisciente Intruso em primeira pessoa (ele se parece muito 

com o Narrador-Testemunha, mas possui a onisciência que a testemunha não 

pode ter); e o Narrador Protagonista. Para efeito da nossa análise, 

consideramos, também, dois níveis narrativos que não estão na classificação 

de Friedman, mas que se mostram de importância relevante para a construção 

da trama: os diálogos e as epígrafes das travessas. A espacialização dos 

narradores contribui para a compreensão do papel de cada um na história, de 

como eles atuam solidariamente na constituição da subjetividade de Leopoldo. 

 

A) O Narrador Onisciente Intruso 

Em uma narrativa de estrutura simples, quase sempre o narrador em 

terceira pessoa se constitui no Onisciente Neutro, isto é, naquele que sabe 

tudo o que vai acontecer, mas não se intromete diretamente na narrativa. No 

caso desse romance, parece que seria impossível a presença de um narrador 

de onisciência neutra, pois em toda a narrativa, tanto na primeira quanto na 

segunda parte, há a incursão de um narrador onisciente que conhece a fábula 

e as personagens, e, deliberadamente, não quer contar para o leitor, mas o 

provoca e insinua o tempo todo. Ele revela aos poucos, compondo a 

complexidade das personagens.  

Esse narrador vai esparramando índices em forma de pistas, 

constituindo-se ele próprio numa espécie de narrativa paralela. Além disso, 

cumpre uma função de criticar as personagens enquanto as observa. Seria ele, 

o Narrador Onisciente Intruso, o verdadeiro herói do romance? Se isso se 

confirmasse, estaríamos diante de um romance de estratégia narrativa 

metaficcional. Como essa ocorrência não é objeto desta tese, evitaremos a 

investigação nessa perspectiva. Aqui, basta apenas informar que uma narrativa 

do tipo metaficcional funciona, sobretudo, para a crítica do próprio gênero 

romance quando desmascara a ilusão da fábula, oferecendo golpes de 

realidade ao leitor que é informado dos processos de criação (mímese do 

processo) da escrita, lembrando-o de que está diante de uma ficção. Paremos 

por aqui e deixemos essas questões para uma possível análise posterior. 
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Sob outra perspectiva, verificamos que se o Narrador Onisciente 

Intruso fosse realmente o herói do romance, o protagonista teria uma presença 

menor do que o criador da obra, no caso o Narrador Onisciente Intruso. 

Independentemente do que isso significaria do ponto de vista da eficácia da 

narrativa, não parece que seja o caso. Leopoldo, na condição de um anti-herói, 

é a personagem central de todas as ações da fábula. A hipótese que 

defendemos é a de que a forte presença intrusa do Autor Narrador cumpre 

várias funções no desenvolvimento da história, além de produzir o suspense. 

Verificamos, nesse caso, a forma discursiva interferindo na fábula. Uma das 

funções do Narrador Onisciente Intruso: ele substitui o protagonista em 

narrações impossíveis, ou pelo menos muito desconfortáveis, de serem feitas 

em primeira pessoa, como as cenas do estupro de Bertrini e o incesto/violência 

que comete com sua mãe, pois isso ―ele não pode contar, não cabe no dizer‖ 

(RIBEIRO, 2011, APÊNDICE 02), constata a autora do romance. Ao Narrador 

Onisciente Intruso cabe, também, narrar a cena dos crimes em que Leopoldo 

aniquila três gerações de sua existência, matando sua mãe Tarsila, Aurora e 

seu filho, todos de olhos azuis (p. 165). 

O Narrador Onisciente Intruso realiza atos de linguagem que amenizam 

a relação entre o leitor, o protagonista e as cenas de violências tipificadas 

como crimes, sem reduzir a força das cenas nem banalizá-las. Uma 

característica interessante é que nas cenas de perversão que não são 

necessariamente criminosas a narração é feita pelo próprio protagonista, o que 

ocorre na T-1, T-2, T-3, T-4 da Via Cruz, conforme se verifica na cartografia 

das instâncias narrativas. Analisemos, então, algumas ocorrências das funções 

do Narrador Onisciente Intruso. A primeira parte da narrativa, na Via Cruz, 

formada por sete travessas de ida, é toda baseada em uma anacronia, como já 

foi dito, que se passa em algumas horas, numa quarta-feira, durante um delírio 

de Leopoldo, após o expediente no cartório herdado do pai do nosso anti-herói. 

Pois bem, esse narrador anuncia o início das reminiscências de Leopoldo, à 

página 19, em terceira pessoa: 

Conferiu a desordem dos processos despencados da 
prateleira-arquivo. Domou a vontade de sair correndo. 
Continuou no piso, arrastou-se e, encostado na parede, ficou 
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pregado na transparência da janela, olhando fixo a placa que 

nomeava a Avenida Dias da Cruz. (RIBEIRO, 2004, p. 19) 

No intervalo desta passagem para o seu acordar, ocorrem sete 

travessas, que equivalem a sete capítulos e são narradas como lembranças de 

Leopoldo. O leitor ficou sabendo pela mente de Leopoldo, mas com a 

colaboração direta do Narrador Onisciente Intruso, em terceira pessoa, que 

Eulália ―era purgação na vida de Leopoldo‖ (p.27); que Custódio era um bom 

serviçal e de confiança da família (p.14). Ficou sabendo, também, do ódio que 

Tarsila desperta no protagonista (p.46) por ser mundana e lhe ter negado o 

amor de mãe, na infância; e que Aristides, o pai, foi vítima da ―sem-vergonhice‖ 

da mãe e, por isso, teria se suicidado. 

Na segunda parte do livro, a imagem dessas personagens transmuda-se 

ao seu inverso. Há uma segunda versão para elas. Por meio da fala de outras 

personagens e do próprio Narrador Onisciente Intruso, em primeira pessoa, 

tudo muda. Eulália passa a ser uma mulher interessante; Tarsila, na verdade é 

apresentada como vítima do marido, pois é revelado que Custódio era amante 

de Aristides e não tão fiel e inocente quanto descrito antes; e Aristides, que até 

então fora o herói de Leopoldo, tem sua personalidade homossexual e, 

também, cruel revelada. A subjetividade de todas as personagens é marcada 

pela sexualidade. São os valores e as práticas sexuais que demarcam as 

personalidades e os comportamentos. 

Nota-se, com isso, que as instâncias narrativas vão jogando com as 

percepções e imagens que Leopoldo tem das pessoas que estão a sua volta. O 

leitor, então, pode perceber que a primeira descrição das personagens faz 

parte do sistema de valores de Leopoldo, dominado por suas paixões e 

obsessões sexuais. Isso vai revelando a confusão mental que o atormenta e, 

talvez por isso, a forte presença do elemento sexualidade na composição de 

todas as personagens. 

Por meio da cartografia pode-se notar, também, que a partir da página 

59 o Narrador Onisciente Intruso começa a falar em primeira pessoa e a ocupar 

um lugar como personagem da história. Ele diz: ―Procurei um espaço onde eu 

pudesse observar aquele ser que percorrera um caminho avesso desde que 

lançou seu grito neste mundo‖ (p. 59, 60). Isso é importante porque estamos no 
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final da leitura da Travessa Quatro, e, nas próximas, ocorrerão o incesto e o 

estupro, que serão narrados em terceira pessoa pelo Narrador Onisciente 

Intruso. Nesse momento, ele se dirige ao leitor, em primeira pessoa, e o 

prepara para as cenas que virão: 

Seus gestos eram cuidadosamente pensados, obedecendo a 
uma mórbida disciplina. A mesma que lhe travara a infância e 
lhe mudara o curso do rio. Eu sentia que, se lhe passasse à 
frente, poderia descorar-lhe a autenticidade. Tentei respeitar, 
impondo-me uma distância cautelosa, com receio de quebrar-
lhe a determinação de se despir para você que empreende 

esta leitura. 

Era-nos vital aquela ausência de remorso para que plenamente 
nos aceitássemos sem reservas. Ele haveria de continuar 
transitando nos limites da arte, sem falsas perfeições. E eu 
aceitando também, sem remorsos, aquela cria que haveria de 
compor o quadro humanoide sem se refugiar em nenhum papel 
que não fosse o da membrana herdada da placenta. Residia aí 
uma possibilidade de resgate. Portanto, leitor, peço-lhe 
complacência com Leopoldo. Peço-lhe paciência nesta longa e 
estafante descida aos infernos, para que na volta possamos ter 
no ventre da estante um ser com pelo menos um filete de luz 

iluminando a sua sala de leitura. (RIBEIRO, 2004, p.60) 

Em primeira pessoa, o Narrador Onisciente Intruso pede ao leitor que 

compreenda Leopoldo e faz uma referência metaficcional ao protagonista, na 

esperança de que o livro que o abriga possa ser um ―filete de luz‖ na estante do 

leitor. Porém, mais à frente, em terceira pessoa, a instância narrativa se 

assusta com o sadismo de Leopoldo e realiza um julgamento. Isso ocorre 

durante os diálogos que mantém com Tarsila, que antecedem a cena do 

incesto: 

Leopoldo continuava impiedoso, falando baixo, descendo à 
ironia, cuidadoso em conservar um riso pregado no rosto. O 
sadismo daquele homem parecia nunca mais chegar ao fim. 

(RIBEIRO, 2004, p. 72) 

Em outro momento, logo a seguir, o Narrador Onisciente Intruso 

escancara a sua presença na narrativa fazendo o que Friedman preconiza: 

comentários pessoais sobre a história ou as personagens. Essa é uma cena 

muito importante, pois aqui ele mostra a intencionalidade do autor em tratar do 

tema da hipocrisia implicando todas as instâncias envolvidas: o protagonista 

que sofre e é apresentado como vítima do abismo da hipocrisia; o autor e o 
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leitor, que seriam cúmplices, ou até mesmo responsáveis pela desventura de 

Leopoldo. 

Às altas da noite, como sempre me acontece, cá estou eu, em 
companhia dos que me trouxeram a esta saga. Cismo a 
responsabilidade de expor e alimentar elementos de auto e alta 
destruição, fabricados pela hipocrisia humana. Durante esse 
tempo de construção, tenho acompanhado o mergulhar do filho 
de Tarsila no turvo limo que lhe serviu de infância, e suas 
constantes voltas, cada vez mais deteriorado pelo egoísmo dos 
que lhe negaram o amor, na idade mais premente. Lá no fundo, 
o nada, feito de solidão, aqui fora, o nada feito de sombras. Em 
torno dele, os outros, também buscando uma saída para o 
desamor. Acredito que juntos até aqui nessa travessa, você 
deve estar se perguntando por que deixei escapar aquela que 
poderia nos trazer um pouco de virtude. Pode estar também lhe 
doendo essa legião de Leopoldos que atravessa nossos dias. 
No conforto do lado de cá, até que ponto somos co-
responsáveis pelas virtudes que deixamos passar, esquecidos 
da responsabilidade em relação ao outro? E, quantas vezes, 
ludibriados por nossas vaidades, deixamos de reconhecer nele 
valores que poderiam salvá-lo e beneficiar o mundo como um 
todo? (RIBEIRO, 2004, p. 81) 

No início da segunda parte da narrativa, o Narrador Onisciente Intruso 

irá atuar novamente quando Leopoldo, recobrado de seu delírio que perdurou 

toda a primeira parte do livro, pensa em Eulália e em se reconciliar com ela. 

Após um corte espacial, do cartório onde ocorreu o delírio de Leopoldo por 

meio de suas sete travessas da via crucis, somos levados à casa onde ele 

mora: chegamos com ele à cena do suicídio de Eulália. Antes, porém, o 

Narrador Onisciente Intruso debocha do leitor e, principalmente, do 

protagonista, pois exatamente no momento em que desperta de seu delírio e 

decide mudar o rumo de sua vida, recompondo-se com Eulália e com seu 

casamento, o narrador decide que não permitirá que isso aconteça: 

Enquanto adentro um pouco mais na composição de Eulália, 
sinto que ela nem deveria conviver com este Leopoldo redivivo. 
Melhor seria negar-lhes uma convivência que poderia ser, para 
os dois, o enterro das últimas esperanças de retorno. Porque 
ele precisava retornar. E temo que não consiga evitar que se 
estreitem, pois daqui de onde estou vejo-o completamente 
envolto por uma ternura que ele nunca sentira em relação à 
Eulália. Alimentava a fantasia de chegar em casa esquecido do 

chapéu e cobri-la de carinho. 
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Instalava-se ali um momento muito perigoso: e se ele, apesar 
da determinação, não conseguisse e perdesse o fio da 
esperança que por ventura nela habitasse? E se ele 
conseguisse, e não fosse bem aquilo o que ela queria? As 
esperanças da felicidade poderiam fugir terminantemente de 
nossos personagens e eles passariam a viver desprovidos de 
uma centelha de sonho, que, por mais ingênuo que pareça, é o 
mínimo que o ser precisa para ser humano. (RIBEIRO, 2005, p. 

100). 

O narrador faz uma intrusão direta na construção da personagem, em 

primeira pessoa. Ele anuncia que irá conduzir o destino de Leopoldo para o 

retorno às travessas, e para isso impede que ele se concilie com a mulher, 

indicando ao leitor que ela deverá morrer. Eulália suicida-se na noite de quarta-

feira, o dia da expiação de Leopoldo, no mesmo momento em que ele 

rememorava a sua via crucis. E isso é muito importante para que a história 

tenha continuidade. É como se o autor estivesse dizendo: se ele se reconciliar 

e der tudo certo não há por que continuar escrevendo a trama, pois ela não 

teria como se realizar. Mas se der tudo errado, não será possível a eles 

permanecerem sonhando e Leopoldo estaria perdido para sempre na dualidade 

do bem e do mal. Essa passagem é emblemática para o olhar geográfico que 

busca a inscrição do sujeito urbano na narrativa contemporânea, pois implode 

a leitura do sujeito pela via binária e excludente entre o bem e o mal. A ficção, 

nesse caso, alcança uma totalidade por meio da multiplicidade do sujeito. 

Para ser coerente com suas subjetivações, Leopoldo, segundo o 

narrador, necessita fazer o retorno a suas travessas para adquirir ou não o 

perdão de suas vítimas. E para manter a coerência da sua trajetória, ao 

encontrar o corpo inerte de Eulália sobre a cama, Leopoldo comete ato de 

necrofilia. Realiza uma espécie de conciliação condizente com a natureza de 

suas perversões já que fora deliberadamente impedido, pelo Narrador 

Onisciente Intruso, de fazê-la com Eulália viva. 

Enquanto procedia a cerimônia fúnebre, seu corpo continuava 
ardente, conservando o gosto da compulsão experimentada 
quando, apesar de perceber a ausência de Eulália, arrancou 
suas vestes, afogou o rosto em seus cabelos pretos, beijou-lhe 
a boca colorida de batom, esmiuçou-lhe os seios róseos, 
buscou-lhe o paladar do púbis e estremeceu ao encontrar pela 
primeira vez, entre as coxas daquela mulher gélida, todo o fogo 
que durante uma vida ficara escondido sob as cinzas do 

chapéu. (RIBEIRO, 2005, p. 103 e 104) 
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Encontramos, mais adiante, uma belíssima passagem (p.111, 112 e 

113) em que o Narrador Onisciente Intruso refaz, em primeira pessoa, toda a 

construção da identidade de Eulália, para logo em seguida concentrar-se em 

Marina: ―Oh, Eulália! Foi assim que Leopoldo e eu escondemos suas virtudes! 

Não prestamos atenção às essências que lhe brotavam debaixo do chapéu‖ 

(p.113). Daí para frente, as incursões do Narrador Onisciente Intruso em 

primeira pessoa cumprem praticamente duas funções: dialogar com o leitor, 

informando-o ou provocando-o sobre Marina e sua obscuridade; e proteger o 

protagonista, no sentido de compor a humanização de sua personalidade: 

Leopoldo, olhar marejado, estava visivelmente tomado de 
emoção. Parecia um ser meio perdido, que só encontrava 
coragem de existir por causa daquela mulher, que era, para 
ele, um ser cheio de graça, a única em quem acreditava, a 
verdadeira face do amor. E eu, no correr do texto, tenho visto, 
com certo estranhamento, Marina acontecer muito solidária à 
causa de Leopoldo. Pelo que conheço dela, não acredito que 
seja por amor a ele, mas pela vaidade de domar demônios. Ela 
queria que ele continuasse a viagem rumo a ela. E será que 
enfim ele poderá chegar em paz ao porto? (RIBEIRO, 2004, p. 

126) 

Haverá, ainda, muitas incursões desse narrador, às vezes sutis, às 

vezes escancaradas, na reveleção da personalidade de Leopoldo. Vale a pena 

destacar as dicas que ele espalha sobre Marina. Veja os excertos:  

E juntos podemos perceber o quanto Leopoldo e Marina 
conservam o cérebro em constante estado de fervura e como 
ela é a única com quem ele consegue falar nas entrelinhas. O 
raciocínio de um é o complemento do raciocínio do outro, como 
dois cérebros que se alternam na complementação das ideias. 
(p. 137) 

Não se engane com Marina. Posso até estar cometendo uma 
injustiça, mas não acredito que exista um personagem desta 

vida que seja desprovido de interesses. (p.147) 

(...) perguntei por Marina. Ela não estava entre os cadáveres na 

sala de leitura. Eram três os corpos. O resto, objetos... (p.170) 

Para finalizar, é muito importante assinalar que na Travessa Sete, o 

último capítulo do livro, somente o Narrador Onisciente Intruso fala. A epígrafe 

é de sua autoria e tem uma conotação moral forte; principalmente, ele declara 

seu amor por Leopoldo:  
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―E durante esta convivência, aprendi a gostar de Leopoldo com 
tudo que lhe foi incorporado em seu berço de abismos. Foi ele 
quem me mostrou o coração humano sem os laçarotes de 
pudores. E fez-se amar sem dizer, nenhuma vez, que não 

guarda ódio, que não guarda rancor‖. (RIBEIRO, 2004, p. 169) 

O fundamental, nessa análise, é perceber que não se trata de um 

narrador com uma focalização neutra nem fixa. Ele vai mudando seus 

conceitos como se na convivência com Leopoldo fosse tendo sua própria 

experiência, uma espécie de evolução, e, ao final, está totalmente implicado 

pelo protagonista e por todas as demais personagens da fábula. 

B) Os diálogos e as epígrafes  

Ao tomarmos, nesse romance, os diálogos e as epígrafes como 

instâncias narrativas, o fazemos sem a autorização da teoria, pois os diálogos 

são elementos de composição de cenas e as epígrafes são elementos externos 

ao texto, pré-textuais. Porém, a sua importância para a compreensão da 

subjetividade de Leopoldo é inegável. Comecemos pelas epígrafes que são 

extraídas dos pensamentos e diálogos das personagens. Ou seja, de maneira 

incomum, nesse romance elas são elementos discursivos internos da história, 

relativos às travessas. Portanto, julgamos que há um sentido nesse para-texto 

autorreferente. Quem são os autores das epígrafes e por quê? 

Ao perseguirmos essas questões, saberemos um pouco mais sobre a 

identidade de Marina. Se há uma segunda versão para todas as personagens 

na segunda parte do romance, como já vimos, qual seria a segunda versão de 

Marina? Leopoldo a conheceu logo após o episódio do estupro de Bertrini 

(p.89). Ela é a mulher perfeita. Após a morte de Eulália ele decide procurá-la 

novamente, e então começa a sua via crucis de retorno (p 105), mas logo o 

Narrador Onisciente Intruso começa a questionar o comportamento 

aparentemente perfeito da mulher amada de Leopoldo. 

As epígrafes da segunda parte de Os cordeiros do abismo, com exceção 

da última epígrafe, são todas de Marina Vignatti, ou seja, é a sua linha 

discursiva e ideológica que comanda a narrativa, a exemplo da primeira parte, 

cuja autoria é de Leopoldo. São excertos de julgamento de valores acerca do 

amor, da vida, de Deus, das mulheres, todos retirados dos diálogos de Marina 
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com Leopoldo. Ela funciona como uma espécie de alter-ego do romance e de 

Leopoldo: 

Depois que sangrarem todos os talentos, restará a hipocrisia 
dos homens e a palmatória da humanidade. (Epígrafe da 
Travessa Um) 

Isso que chamamos de demônios pode ser a inteligência de 

Deus. (Epígrafe da Travessa Dois) 

As mulheres promíscuas morrem quando secam-lhe os 
hormônios. As mulheres que se amam não morrem: encantam-

se. (Epígrafe da Travessa Três) 

Se adotarmos os elefantes do outro é bem possível que 
sucumbamos ao peso deles. (Epígrafe da Travessa Quatro) 

Gosto da imagem de pétalas maceradas porque se parecem 

com a rotina dos amantes. (Epígrafe da Travessa Cinco) 

Onde não há perdão, condenação também não cabe, porque 

agora só resta o nada. (Epígrafe da Travessa Seis) 

Marina apresenta seu arcabouço filosófico e ideológico por meio das 

epígrafes e se torna uma instância narrativa, uma narradora personagem do 

romance.  Mas são os diálogos que lhe darão consistência. Notemos a quase 

ausência de diálogos na primeira parte do romance, pois o diálogo ocorre 

apenas entre Leopoldo e Tarsila, quando há uma preparação para a cena do 

incesto, na Travessa Quatro, em que ele revela todo o seu ódio e rancor pela 

mãe e ela lhe oferece uma versão de Aristides que o irrita profundamente. Fora 

esse, a narrativa ocorre toda mediada pelo Narrador Onisciente Intruso e por 

Leopoldo, constituindo-se em uma narrativa mental, interna. 

Na segunda parte, ao contrário, os diálogos com Marina constituem a 

força da narrativa. Ou seja, Leopoldo narra todos os seus retornos por meio 

dos diálogos com ela, que se estabelece como a interlocutora e mediadora de 

seus sentimentos. O Narrador Onisciente Intruso aparece em momentos chave, 

ou para questionar a identidade de Marina, para humanizar Leopoldo, ou para 

advertir o leitor, como já foi dito. Nos diálogos com Marina, Leopoldo narra suas 

tentativas de retorno à Via Cruz em busca de seu perdão, suas frustrações, 

suas fragilidades e seu fracasso. Dessa forma, a cada retorno de uma 
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travessa, trava um diálogo com o seu duplo, sua alma gêmea, na expressão 

mais fiel possível daquela que o compreende profundamente: 

Marina foi aquela pra quem me despi de todas as maneiras. A 
única a quem revelei a minha verdadeira personalidade. A ela 
consegui detalhar todas as travessas que percorri na via crucis 

(...) (p. 95). 

Marina era mesmo diferente: não julgava meus ilimites nem se 
assustava com meus escombros. Ouvia-me sem deixar vazar 

temor (...) (p.95) 

Só Marina poderia lavar os meus estrumes e me mostrar um 
jeito de eu me esconder de Asmodeus. (p.105) 

O seu existir, Marina, me livrou de mais esse abismo. É 
também por isso que a quero tanto. A única verdade que 

conheci. (p.128). 

Acredito que hoje eu tenha voltado da mais difícil etapa do meu 
retorno aos infernos! E sei que, se não fosse o refrigério de sua 
existência, Marina, teria me sucumbido às visões e me 

queimado no fogo das minhas reminiscências. (p. 156) 

Essa mulher com quem ele se encontra ao final de cada retorno vai 

dando suporte para suas ações na medida em que pensa junto com ele, o 

encoraja e o escuta. Eis a palavra-chave da questão. Quando o leitor descobre 

o processo de escuta se depara com uma narrativa que vai se tornando mental, 

do mesmo modo como ocorre na primeira parte. Nesse ponto, o leitor estaria 

autorizado a perguntar: será que Leopoldo não estaria realizando um monólogo 

ao invés de um diálogo?Veja o que Marina diz, sutilmente, de si mesma: 

E o homem, intenso em sua teimosia, ainda tentará resgatar 
um resto de beleza que, mesmo por um momento, tocou seu 
coração de lobo. É neste rastro que chegará ao mais 
importante momento de sua existência: a hora do remorso por 
ter escurecido as virilhas cor-de-rosa de Bertrini. E, graças a 
essa hora, em mim se mira e se lava. (p. 164) 

Durante todo o Retorno aparece sutilmente a metáfora da lavação das 

culpas. O lavar-se em Marina também seria metafórico ou remeteria a outro 

índice do discurso? Percebe-se, na cena final, que Marina desaparece da 

narrativa e ficam apenas Leopoldo e o narrador, no aeroporto. Ele informa que 

três corpos foram encontrados na sala de piano, Marina não estava entre eles. 

E, no mais, havia apenas objetos. Não podemos nos furtar à lembrança de que 
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as relações de Leopoldo são todas objetais e mediadas por fetiches. Eis a 

grande questão: Marina teria sido apenas um objeto projetado dos fetiches de 

Leopoldo? 

C) O Narrador Protagonista 

Agora veremos como no jogo narrativo a fala em primeira pessoa pelo 

Narrador-Personagem corrobora na construção da subjetividade de Leopoldo. 

Já vimos, por meio do Narrador Onisciente Intruso, que ele não é um sujeito 

bipolar; é mais complexo, seus sentimentos e sentidos são mais densos do que 

a relação excludente do bem contra o mal. Julgamos importante destacar dois 

focos narrativos praticados por Leopoldo, na primeira e na segunda parte do 

romance, respectivamente. O destaque na Via Cruz é a narração, em próprio 

punho, de suas perversões. Encontramos como justificativa para isso, no plano 

da estrutura narrativa, o fato de que ao narrar em primeira pessoa as suas 

perversões ele o faz com o sentimento de que está produzindo algo de bom 

para si e para a humanidade imperfeita, conforme sua natureza. 

Permanecia cada vez mais enraizada em mim a extrema 
vontade de levantar cadáveres e de dentro deles resolver suas 
heranças. O homem surpreendido na vida pela morte 
encomendada, e que se agregara à minha personalidade 
humana sem retoques, jorrava vida dentro do meu corpo. Nele, 
eu encontrava caminho para compreender que minha sede de 
lobo só tinha razão pela existência dos cordeiros na margem do 
rio. E que o rio era o grande senhor dos meus instintos mais 
profanos, porque corria bebendo o suor da humanidade. E a 
humanidade haveria de suar sangue, porque, se assim não 
fosse, não haveria de se compor humana e imperfeita. E a 

perfeição seria o caos. (p.47) 

Por enquanto não suportarei ficar no banco dos réus à mercê 
da piedade daqueles que, no meu lugar, seriam exatamente 
iguais a mim. E, sempre que me entrego às minhas fantasias, 
um indescritível bem-estar me toma conta. Torno-me um ser 

inteiro. Minha pele fica toda carne. (p.53) 

Posteriormente, ele terá o mesmo sentimento em relação a suas 

―vítimas‖ que, com suas incursões sexuais, passam a contar com um consolo 

após a morte de seu cônjuge. Leopoldo se julga fazendo o bem para elas, 

também. Não se vê como um carrasco, mas age como um escravo da 

compulsão, confuso em torno dos valores morais em confronto com a sua 

própria existência. Por certo, cabe aqui uma interlocução com o que a 
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psicanálise preconiza como ―as novas doenças da alma‖, categorizadas por 

Kristeva, que indica, conforme aponta Fontes (2000), que ―os doentes deste 

início de novo século mostram uma incapacidade de ligar corpo à palavra, de 

nomear sensações‖ (FONTES, 2000, p. 24). O calvário de Leopoldo é marcado 

por atos de linguagem: a solidão e o silêncio, que o tornam refém em seu 

próprio movimento interno. Quando ele comete os crimes de estupro e de 

incesto passa a sentir remorso, culpa e rancor. Paradoxalmente, o ato 

criminoso o humaniza, tanto que o próprio Leopoldo reconhece: 

Eu sempre vou agradecer a Bertrini pelo remorso que me 
serviu ao tingir de sangue a minha tempestade de esperma. 
Acho que durante um momento eu até fui capaz de 
compreender as defesas de Tarsila, que um dia fora menina e 
eu não sei ao certo o que aconteceu a ela. Mas, de qualquer 
forma, um raio do Divino amor parece ter iluminado o meu 
espírito quando, embora abrindo mão do dinheiro e das virilhas 
cor-de-rosa de Bertrini, me afastei dela para dar passagem a 
outro que, com juventude, lhe proporcionasse a alegria de viver 
verões. Eu a tinha marcado por mão de ferro, enquanto ela 
sorria amor. Chorei por ela e por todas as virgens acometidas 
de pecado. E ainda pude arrancar, lá de dentro de mim, um 

retoque humano. (RIBEIRO, 2004, p. 88) 

Porém, os sentimentos de rancor e culpa irão se aprofundar quando, 

no Retorno, descobre que Aurora deu à luz um filho seu. Aqui ocorre, 

discretamente, uma revelação do espaço temporal entre as travessas da Via 

Cruz e as do Retorno: se Aurora teve um filho de Leopoldo, na primeira parte 

do romance, e ele encontra no Retorno um menino de olhos azuis, há um 

indicativo de passagem de alguns anos. Ou seja, o alcance da analepse se 

amplia. Entre a narrativa primeira, na quarta-feira, em que aconteceu a morte 

de Eulália, e a T-7 da Via Cruz se passaram alguns anos, e o leitor não sabe 

exatamente o que ocorreu nesse período com o protagonista, pois é informado, 

apenas, que ele conhecera Marina,com ela tendo convivido um tempo, e só 

após a morte de Eulália decide procurá-la novamente. 

Os momentos de prazer que Leopoldo vivencia se masturbando com 

as fotos de cadáveres dos processos não lhe causam culpa ou remorso. São, 

na realidade do protagonista, uma espécie de experimentação do corpo em 

outra ordem de funcionamento da percepção e do prazer. Esses momentos 

funcionam como um ensaio ou uma preparação para o processo que vivenciará 
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com os viúvos dos corpos fotografados. Nas Travessas Um, Dois, Três e 

Quatro, o protagonista procura suas vítimas, que tiveram seus cônjuges 

assassinados e que se tornaram objeto de processo no cartório. Por meio das 

fotos dos processos, do mapeamento geográfico do espaço que envolve as 

moradias das vítimas, e de uma paciente investigação, descobre os seus 

endereços e elabora estratégias de aproximação para, deliberadamente, se 

envolver com elas. O objetivo é o desejo de experimentar uma realidade 

crivada pelo prazer da masturbação 

Eu não era mais eu, mas o próprio retrato vivo, não mais 
disposto a deixar herança. No corpo inerte e desvalido das 
fotografias eu me encarnava para conferir-me o direito de 
localizar a agora vítima do meu assédio. Ele não era mais o 
vencido, era o cadáver por mim levantado, e ela, por um tempo, 
não choraria viuvez. Ele permaneceria escondido sob o corpo 
do detetive. E eu, escondido no fotografado, me livraria de 
culpas. (p.26) 

Essa cena, com foco narrativo em primeira pessoa, é a primeira a 

indicar o processo de metamorfoseamento que Leopoldo realiza quando 

incorpora, em seu tempo-espaço interno, o cadáver fotografado: o cadáver 

escondido no corpo do detetive e Leopoldo no âmago do cadáver. Justamente 

por agenciar essa transformação, para Leopoldo não há culpa, não há traição, 

é um benefício que presta à viúva.  

Mais uma vez, buscamos apoio em Deleuze e Guattari (2012), suporte 

para demonstrar que o jogo narrativo do romance revela Leopoldo como o 

sujeito descentrado, rizomático, o sujeito do devir. Os autores apresentam a 

ideia de que a realidade não está dada a priori, ela é construída; e nesse caso 

o sujeito é descentrado, isto é, destituído da centralidade e da essencialidade 

permanente, por isso realiza devires. 

Um devir não é uma correspondência de relações. Mas 
tampouco é ele uma semelhança, uma imitação e, em última 
instância, uma identificação. Toda a crítica estruturalista da 
série parece inevitável. Devir não é progredir nem regredir 
segundo uma série. E, sobretudo, devir não se faz na 
imaginação, mesmo quando a imaginação atinge o nível 
cósmico ou dinâmico mais elevado, como em Jung ou 
Bachelard. Os devires animais não são sonhos nem fantasmas. 
Eles são perfeitamente reais. (DELEUZE e GUATTARI, 2012, 

p. 18 e 19) 
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Deleuze e Guattari relatam eventos de devir-animal do homem que 

ocorrem na história da humanidade, manifestos tanto na arte, nos mitos, 

quanto em casos tratados em psicanálise. É fundamental saber que em devir-

animal, o homem não se transforma no outro, no animal. O que surge desse 

processo e que se confunde com a imitação é a sua própria realidade: ―O devir 

não produz outra coisa senão ele próprio‖ (DELEUZE e GUATTARI, 2012, p. 

19).  

Tentemos, então, uma aproximação com a experiência de Leopoldo. Ele 

realiza, segundo nossa análise, quatro devires-cadáver a partir das fotografias 

dos processos, para, em real devir, relacionar-se com seus cônjuges viúvos. O 

que significa dizer que nesse nível da relação corporal ele não é nem o 

Leopoldo nem o morto. Quem se relaciona com os viúvos é o devir-cadáver, 

agenciado pela subjetividade do protagonista. Os excertos, a seguir, mostram 

Leopoldo e seus devires: devir-cadáver Mauro; devir-cadáver Athina; devir-

cadáver Rubens Tadeu; devir-cadáver Leonel. 

Meu corpo enorme, cravado de pontos periciais,conhecia-lhe 
os desejos. (p.28) 

Estando ou não na pele de Mauro, o morto, era importante 
ampliar detalhes para compor a minha galeria de delírios. 
(p.30) 

Eu tivera acesso ao inquérito policial e, por ele, ao corpo do 
retrato. Em compulsão urgente,assim que o toquei, desprezei a 
roupa no piso enluarado. Comecei acariciá-lo em toda a sua 
dimensão. Senti-lhe a pele úmida e, estranhamente, a imagem 
cristalizada se contorcia no papel, até que abriu as pernas e 
me absorveu, transformando-me em belo exemplar de formas 
femininas. Daí, a compulsão não foi mais o retrato. No corpo de 
Athina eu buscava Orlando. (p. 38) 

E fomos nos estreitando assim, até ele atinar que além de mim 

eu era Athina. (p.39) 

Agora eu estava pronto. Depois deste batismo, busquei Aurora 
com força de saudade. Rubens Tadeu saíra comigo da 
fotografia e, juntos, pactuamos cumprir aquele amor da forma 

mais intensa. (p. 48) 

E eu cuidei dela com desvelo até disponibilizá-la para o eu de 

mim que era Rubens Tadeu. (p.49) 
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Foi quando Leonel desapareceu no corpo de Leopoldo, que 
imediatamente se agarrou ao outro, dando a clara impressão 

de que o encontro estava marcado. (p. 56 e 57) 

A comprovação de que para o protagonista só interessava a 

experiência do devir, isto é, fazer rizoma, agenciar-se com o morto, está nas 

cenas em que a vítima se apaixona por ele e age para tornar a relação 

permanente, o que o poria para fora da possibilidade de fazer devir. Nesses 

momentos, Leopoldo desiste e procura outra vítima. Isso revela o isolamento e 

a solidão profunda da personagem, que parece encontrar em Marina (no 

Retorno) um bálsamo para sua solidão.  

Porém, à medida que Leopoldo vai fracassando em seus retornos à via 

crucis, mais evidente fica a sua solidão: com seus medos, seus fetiches e seus 

objetos - o que o levará a cometer os três assassinatos: Aurora, seu filho e 

Tarsila. Em cada travessa a que retorna, que na verdade é um movimento de 

descoberta, ele procura suas vítimas para saber por elas o que lhe acontecera 

no último encontro, já que não se lembra dos fatos, de seu comportamento 

agressivo e violento com as vítimas e consigo mesmo. Ou seja, quando 

Leopoldo sai da relação agenciada pelo devir e é chamado para ser ele 

mesmo, sua atitude é de violência e agressão. 

Sendo Marina uma relação objetal, pode-se dizer que em toda a 

segunda parte da narrativa houve um aprofundamento da solidão e do 

isolamento de Leopoldo, após a morte de Eulália. Pois enquanto o leitor 

pensava que Leopoldo estaria travando um diálogo com Marina, ele falava 

consigo mesmo, ou com seu fetiche, produzindo no seu duplo discurso a 

própria condenação e sua redenção: ―(...) tornei-me um assassino e acabei não 

sendo absolvido porque não aprendi a me julgar. E, você, acomodado na 

poltrona de leitor, também não me julgue (...)‖ (p.53). Seria Marina outra versão 

de Leopoldo, a do filósofo, projetada no objeto Marina – Bacia? 

 Por isso, a existência de Leopoldo é tão dependente do Narrador 

Onisciente Intruso. Essa instância narrativa demonstra afeição e respeito pela 

sua trajetória errante, ao mesmo tempo que descreve sem piedade nem 

censura a sua tortuosidade, o que permite a experiência do absurdo da alma 

até atingir um ponto inimaginável, supostamente na esperança de se proceder 

ao retorno: do real trágico para o real simbolizado.Sem esse Narrador, 
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Leopoldo estaria absolutamente só. Afinal, ele prefere o amor dos mortos 

porque os cadáveres não fogem quando amados (p.48). Em uma passagem da 

Travessa Um, o Narrador Personagem (Leopoldo) informa que não conseguiria 

sobreviver sem os arquivos da sua compulsão, indicando o quão profunda é 

essa experiência: 

Sinto que continuarei, até depois da morte, remexendo esses 
arquivos que alimentam minha compulsão. Sou um homem 
sóbrio e só. Não, não sou um homem só. Cavalga nos meus 
sentidos um universo de orgasmos apontado pelos pardos 
papéis de capa que alucinaram a minha adolescência e 
marcaram-me quando a idade adulta me abordou. (RIBEIRO, 

2005, p.23) 

Nessa fábula são postos em questão o amor, o desejo, a hipocrisia, os 

padrões sociais. Ela expõe trajetórias subjetivas e psicossociais. Nela, a moral 

existe por si mesma, como se o sistema de valores e de cultura estivesse 

descolado da materialidade social: a cidade e seu sistema funcionam como 

figura. Seguindo o modo como a trama foi arquitetada, podemos concluir que o 

julgamento não ocorre por uma composição de palavras em um discurso 

moralizante, mas pela subversão da narrativa. Sugere a invenção de um modo 

ou de uma linguagem para falar do obscuro da alma humana que subjaz à 

cidade, à grande avenida. Na estrutura narrativa é questionado o domínio do 

tempo cronológico na existência, a partir da hegemonia do tempo mental de 

Leopoldo, que representa a compressão do tempo e do espaço, ou a 

supressão do tempo no espaço, uma vez que ―(...) é o tempo que cada vez 

mais se converte em espaço, o espaço do tecido social complexo (MOREIRA, 

2012, p.173). O que comanda a estrutura narrativa é o tempo-espaço interno 

de Leopoldo. 

No nosso entendimento, o aumento gradativo da complexidade dos 

pontos de vista no decorrer da história/fábula permite ao leitor acessar a 

existência da personagem e, além desta, chegar um pouco mais perto da 

multiplicidade subjetiva do anti-herói. Os diferentes agenciamentos da 

linguagem revelam ao leitor uma ironia sofisticada no sentido de transitar pelos 

meandros de uma personagem perversa e criminosa e, ao mesmo tempo, de 

uma demasiada humanidade. Por isso, a crítica que se estabelece é sobre o 

sistema de valores sustentado por uma moral hipócrita. Percebem-se, também, 
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traços de uma espécie de geografia do medo. Nos grandes centros urbanos, o 

medo ocorre em função da insegurança no espaço público. No caso de 

Leopoldo, o medo está instalado no espaço privado e mental, espaço interno 

da personagem. É o medo das relações com os vivos traduzido no 

investimento do afeto aos corpos mortos, na recusa da paternidade e da 

relação filial que o desloca para o obscuro da alma. 

Para a escritura desse espaço, supomos que houve a ocorrência de uma 

radicalização do Eu. De tal forma que o espaço externo, a cidade, passa a 

existir como um subtexto. Em Os cordeiros do abismo o Eu exacerbado cumpre 

essa função, sem dúvida. Mas pode funcionar, também, como uma crítica ao 

próprio romance. Crítica no sentido de pôr em crise o modo tradicional da 

escritura do romance, de apresentar uma escrita sangrada, cheia de fraturas. A 

presença da autora na narrativa, por meio das intromissões do Narrador 

Onisciente Intruso acaba colocando em questão a plenitude da ficção. O leitor 

é instado a todo o momento a confrontar-se com a construção da fábula e a se 

posicionar, ao invés de ficar esperando a cena final da história. 
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4.3 – CARTOGRAFIAS 3: A DIMENSÃO ESPACIAL DA EXISTÊNCIA 

A expressão ―centopeia de neon‖, pra mim, 
significa a modernidade. (EDIVAL 
LOURENÇO) 

A minha preocupação é com o tempo. E a 
mente humana me fascina. (MALU 
RIBEIRO) 

A realização do percurso da pesquisa nos levou a um incauto movimento 

de comparação entre as duas personagens, Sidrake e Leopoldo, com a 

pretensão de puxar o cordão das reflexões para o foco das composições de 

sujeitos que estão no centro das narrativas e da arte literária urbana. Nesse 

aspecto, julgamos que algum nível de diálogo foi estabelecido. Da mesma 

forma, não pudemos escapar de um cotejamento entre o pensamento dos dois 

autores sobre o processo de escrita dos romances, de verificar como suas 

trajetórias atravessam suas obras, em particular, nos dois romances 

analisados. Esse movimento aponta para uma dimensão espacial da 

existência.  

Consideramos que na dimensão espacial da existência residem 

elementos que constituem a formação do sujeito. Na relação com o espaço 

(territórios, lugares, regiões) é que o sujeito existe como tal. Nessa perspectiva, 

estamos definindo sujeito por sua dimensão geográfica de existência, por sua 

geograficidade: suas trajetórias socioespaciais e seus repertórios sociais, 

políticos, psíquicos, afetivos e intelectuais com os quais se incide no espaço, 

se territorializa ou desterritorizaliza. Há que se acrescentar a essa leitura, a 

questão da consciência. O sujeito não se define apenas pelo viés simbólico, 

pois ele é um ser de consciência. E esta se constitui pela ação. Para produzir 

sua existência, o sujeito age no espaço. Esse movimento do singular para o 

social é a manifestação de um tipo de razão que rege a vida em sociedade. 

Essa concepção de sujeito nos permitiu buscar nos romances, além de 

uma análise do tempo e espaço de metropolização de Goiânia, uma leitura de 

sujeito e existência. Da mesma forma, nos aproximamos dos dois autores dos 

romances. Ainda que possa instigar uma perigosa comparação entre as 

possíveis intencionalidades dos autores e a eficácia das narrativas, o objetivo é 

constituir outro processo cartográfico, desta vez sem representação gráfica. Os 
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desenhos traçados são, no dizer de Rolnik (1989), linhas da vida que articulam 

afetos e territorialidades28, constituindo uma cartografia da subjetividade. 

Temos convicção de que a arte literária constitui-se maior do que o 

estatuto da intencionalidade, embora dela herdeira, e que, de fato, completa 

sua realização no ato da leitura, o que pressupõe a existência do sujeito leitor, 

envolve o desejo e tantas outras tramas subjetivas. Portanto, as reflexões que 

se seguem, no nosso entender, enriquecem as análises dos romances tanto 

quanto os pressupostos geográficos desta tese.  Mais do que isso, tornam-se 

experiência quando, por condição contemporânea, nos foi permitido acessar a 

obra e o que os autores falam de suas escrituras. Neste caso, os dois autores 

atuam como leitores de sua própria escrita em dois níveis de realidade que se 

tocam: o do romance e o de suas trajetórias socioespaciais. 

As entrevistas com Lourenço e com Ribeiro - constantes dos apêndices 

01 e 02 -, extrapolaram o objetivo de cumprir com rigor o percurso de uma 

pesquisa. Constituíram momentos de aproximação, amizade e aprendizagem, 

para além do discurso científico. Encontros. O material transcrito representa 

apenas uma parte palpável da troca estabelecida diante da questão 

inquietante: o que leva alguém a tornar-se escritor, a querer escrever um 

romance? Por qual traçado do sujeito surge a verve para a escritura ficcional? 

Traçar algumas linhas da vida dos escritores, a partir das entrevistas, é um 

modo de perseguir a questão primária da escrita. Mas, além disso, há outra: 

para que analisar um romance? No preâmbulo da entrevista com Lourenço, ele 

recorre a um pequeno excerto do mito egípcio para apontar um caminho: 

Isis era irmã e esposa de Osíres. Um dia, Seth, irmão de Osíris, 
que governava o deserto e tinha inveja de Osíris, resolveu 
matá-lo, esquartejá-lo, distribuindo os 16 pedaços por todo o 
Egito. Isis, com a força do seu oráculo e a ajuda de sua irmã 
Néftis, reuniu os fragmentos... O estudioso de literatura tem de 
ter essa visão de Isis: juntar os pedaços fragmentados, essa 
fragmentação que o escritor coloca no texto, e tirar daquilo tudo 

uma unidade de sentido. (LOURENÇO, 2011, APÊNDICE 01) 

                                            
28

 - Para traçar uma cartografia sentimental, Rolnik (1989) propõe um movimento de linguagem 
que ativa as marcas, os traços residuais da experiência de modo a posicionar o desejo frente à 
simulação, às territorialidades e desterritorialidades e aos afetos. Esses elementos compõem 
as linhas da vida por onde o cartógrafo realiza seu trabalho. 
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O conselho, mais do que uma opinião, soou como uma pista. Juntar 

fragmentos e produzir um sentido. Eis que agora, com alguns pedaços 

ajuntados, nos propusemos a compor uma cartografia da existência a partir das 

trajetórias extraídas das entrevistas. Comecemos pelo autor e a obra: Sidrake é 

porta-voz, como já foi constatado, de uma razão cínica, de modo que ele 

próprio narra seus crimes e constrói argumentos que dão sustentabilidade a 

eles. A sociedade funciona assim. ―Assim é que é‖, conforme aponta Chauí 

(2013), sobre o modo como o sujeito, no contexto do liberalismo, encara suas 

ações no mundo do capital e lida com as frustrações e os fracassos. Por isso, 

Sidrake é personagem estereotipada, incorpora o tipo pastelão e torna o trágico 

hilário. Inspirado em um tipo rural que se muda para a cidade, mas que 

conhece as artimanhas do urbano, das relações de políticas de poder, e delas 

se alimenta, Sidrake serve muito bem ao jogo narrativo do autor, Edival 

Lourenço, que, deliberadamente, desejava construir uma estrutura narrativa 

que tivesse eficácia para realizar uma crítica social. 

Eu queria escrever um livro em que eu pudesse fazer uma 
crítica, uma carnavalização, sei lá. Que misturasse a cultura 
ocidental cristã, com o golpe militar de 1964 e a minha 
experiência mesmo de vida. Eu queria botar os Beatles no meio 
dessa coisa. Essa virada que os Beatles representaram. Essa 

espécie de abre alas da modernidade social. Eu queria um 
romance onde eu pudesse encaixar essas coisas. Um samba 
do crioulo doido. E dessa maluquice surgiu A centopeia de 
neon, onde, eu acho, fiz uma crítica, pelo menos uma. Não é 

uma crítica dizendo: ―vocês estão muito errados‖ - é uma visão 
um pouco pessimista do momento pessoal que nós estamos 

vivendo. (LOURENÇO, 2011, APÊNDICE 01) 

A alfabetização tardia do autor, porém carregada de sentido sociológico 

e simbólico, ao invés de ter se constituído obstáculo, compôs o repertório 

criativo da escritura que veio traduzir certa ruptura com a tradição literária de 

Goiás. Nesse aspecto, Lourenço reconhece que sua saída da roça direto pra 

capital, com o objetivo de dar seguimento à escolarização, bem como o modo 

de vida em Goiânia influenciaram, profundamente o desencadear de sua 

literatura e o seu desejo de incursionar a experiência na escrita. 

(...) eu nunca quis fazer uma literatura cabocla. Por exemplo, 
eu adoro Carmo Bernardes, gosto muito dele. ―Jurubatuba‖ eu li 
não sei quantas vezes. Eu gosto, mas só que não era aquele 
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tipo de literatura que eu queria fazer. Achava que aquela 
literatura já tinha sido feita. Eu queria fazer uma literatura 

minha, de hoje.  

Eu acho que havia uma vontade de fazer alguma coisa que o 
sujeito olhasse e falasse assim: isso aqui é novo. Mas eu não 
tinha uma consciência de saber exatamente o que era o novo 
que eu queria dizer. Eu queria misturar essas coisas que eu 
falei. Misturar esse desatino da humanidade, as suas crenças 
que justificam os seus desatinos. Como, por exemplo, a 
humanidade pensa que ela pode fazer a besteira que quiser, e 
na hora que o pau pegar, um Deus salvador vem cá e vai retirá-
las e migrar para o céu. Uma bobagem muito grande. Nós 
vamos morrer igual aos macacos, às formigas, igual aos 

dinossauros. (LOURENÇO, 2011, APÊNDICE 01) 

Em boa medida, o tom irônico de A centopeia de neon e a estrutura 

narrativa do romance estão contagiados pela visão de mundo do autor. Pois, 

em consonância com o pensamento bartheano, o autor e seu modo de 

existência podem ser a sombra de seu texto: 

O texto tem necessidade de sua sombra: essa sombra é um 
pouco de ideologia, um pouco de representação, um pouco de 
sujeito: fantasmas, bolsos, rastos, nuvens necessárias: a 
subversão deve produzir seu próprio claro-escuro. (BARTHES, 

2008, p. 41) 

Tais afirmativas corroboram com o que se apresentou como um dos 

pressupostos da tese, de que uma narrativa contemporânea da Goiânia 

metropolizada estava em curso desde os anos de 1980. Lourenço advoga que 

produziu uma escritura de rompimento e a concretiza quando cria uma 

narrativa que inscreve os elementos do homem rural e do urbano na mesma 

personagem, com uma estética novidadeira e singular, apresentada pelos 

diferentes focos narrativos.  

Até porque ele (o livro) é uma ruptura no meu próprio 
pensamento. Das coisas que eu fui ensinado a acreditar. Eu 
acho que ele é uma ruptura de ideias, uma ruptura de estilo, é 
uma ruptura do jeito de escrever. (LOURENÇO, 2011, 

APÊNDICE 01) 

O autor não se filia à visão romântica do homem do campo, enraizado 

em valores utópicos da existência harmônica com a natureza. Como o morador 

da cidade, o camponês está impregnado da mesma lógica liberal que subjetiva 

a razão cínica. Além disso, ele tem acesso a tecnologias, informações e signos 
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que o tornaram ―antenados‖. Aqui já não falamos mais de Sidrake, que sintetiza 

o rural e o urbano, mas de uma visão social focada nos valores modernos em 

uma sociedade conservadora: 

A diferença entre a frivolidade rural e a frivolidade urbana é a 
lantejoula. Aqui tem coluna social, tem televisão (é o neon). É o 
neon! Aqui tem neon. E lá não tem neon. Lá tem a faca 
peixeira. É a realidade crua. Aqui tem o neon para tingir, mas a 
frivolidade é humana, certo?(...) O homem sai do campo e vem 
para a cidade com as mesmas vaidades, com as mesmas 
frivolidades. (LOURENÇO, 2011, APÊNDICE 01) 

Em A centopeia de neon, ao que parece, toda a formação discursiva 

está posta em contato com o espaço externo do romance. Sua vinculação com 

a cidade é inegável, a começar pelo título: 

Você lembra que o título é tirado no momento em que a Romã 
teve um delírio. Ela veio na fumaça do vidro, da neblina 
enfumaçada do carro. Ela vê a nave espacial quando veio 
buscar o sujeito que tinha uma relação com ela, que era o 
motorista e era um caboclo meio atrapalhado. E ela vê aquelas 
naves estacionadas no ar e que parecem uma centopeia de 
neon. Uma ao lado da outra, parecem uma enorme centopeia 
brilhando. A expressão centopeia de neon, pra mim, significa a 
modernidade. Aquilo, como disse o Marx: tudo que é sólido, 
desmancha no ar. A modernidade, ela tem esse brilho, ela tem 
muita lantejoula, ela tem celebridade e pouco conteúdo. Muita 
celebridade e pouca obra. (LOURENÇO, 2011, APÊNDICE 01) 

Nesse mundo urbano, de neons e centopeias rastejantes, a mulher vai 

mudando o seu lugar ou o modo de ocupação do espaço. Na nossa visão, 

como foi dito, no romance ela não rompe com a essencialidade feminina, nem 

para o bem nem para o mal. Para o autor, no entanto, ela aparece para dar 

visibilidade à ―crise‖ de esvaziamento simbólico do homem na sociedade 

moderna, põe em questão a essencialidade masculina. Ou seja, a subjetividade 

tanto da mulher quanto do homem está sob deslocamento de valores e de 

funções, o que desencadeia uma crise: 

A visão que eu quis fazer transparecer no romance é que a 
mulher está assumindo um papel que sempre foi 
desempenhado pelo masculino, mas sem ter para quem 
repassar o papel feminino. Ela está dobrando o papel dela. 
Pegando o dela e o do homem. É o caso da avó. A avó que 
cuida do neto, que vai lá e luta. Ela faz o menino estudar e quer 
botar uma prótese mental no menino para ver se ele melhora, 
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porque ele é muito tonto. A avó que segurou a barra do marido 
e agora está segurando a do neto. Ela enfrentou o Sidraque. E 
tomou uma chácara dele. Aquela é uma feminista, sem perder 
a condição de mãe e vó, ela é uma feminista. Eu acho, não sei 
se o romance consegue dizer isso, mas eu tinha essa ideia na 
hora em que eu estava escrevendo. Eu quis que isso 
transparecesse. A mulher está segurando o papel dela, está 
pegando o papel do homem e o homem está ficando sem 
papel. A crise é mais do homem. A mulher tem uma crise de 
assoberbamento e o homem uma crise de esvaziamento. São 
duas crises de contextos, de volumes diferentes. Uma pelo 
excesso, outra pela carência. O homem está carente de papel. 
O homem não sabe se é bravo, não sabe se é manso. Não 
sabe se é provedor, não sabe se é provido. Não sabe se é 
responsável, se é irresponsável. E a mulher não. Ela sabe que 
é responsável e está assumindo o papel de provedor do 
homem. Mas continua sendo mãe, todo aquele papel 
tradicional, ternura que tinha quando criança, ela continua 
mantendo, mas passa a pegar o papel do homem. E está 
cometendo, no meu ponto de vista, um pouco de erro, porque 
está assumindo o papel do homem, literalmente. Ela não está 
filtrando, não está criticando, está simplesmente pegando o 
papel do homem. Está começando a morrer de estresse e de 
infarto, aos trinta. (LOURENÇO, 2011, APÊNDICE 01) 

Linhas da vida: afetos, desejos, fugas, esvaziamento simbólico apontam 

para que direção? Estamos diante de sujeitos urbanos (as personagens, os 

escritores, a metrópole, os leitores e os romances) em deslocamento de 

sentidos e de papéis, submetidos ao fracionamento e à complexidade. Uma 

humanidade extremamente mais complexa. O escritor olha para esse sujeito e 

para essa cidade e diz: 

Eu acho que a literatura urbana tem que dar conta de 
transcrever para as páginas da ficção esse ser humano que 
vive nas grandes cidades. Com suas vicissitudes, 
contrariedades, complexidades, problemas, sonhos, 
decepções. No momento em que o escritor der conta de 
colocar esse homem no seu texto, é uma literatura urbana. 
Porque ele está dando conta de traduzir os sentimentos do 
homem que vive nas metrópoles através da sua literatura. Mas 
eu não acredito que essa literatura seja muito rigorosa se ela 
ficar tentando pegar textos de pequenos grupos como eu já 
falei. (LOURENÇO, 2011, APÊNDICE 01) 

A literatura urbana, na visão do autor, é aquela que consegue, então, 

capturar e traduzir a complexidade humana na metrópole. Como também já foi 

analisado, o romance é o gênero literário que goza de autonomia e liberdade 

criativa e que é capaz de gerar estratégias e eficácias para transitar nesse 
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mundo complexo, sem formas definidas, assim como se preconiza para o 

próprio romance.  

A literatura serve pra você se encantar, num determinado 
momento, se divertir com ela dentro de um contexto; serve para 
desenvolver seu raciocínio, receber conhecimento, transferir 
conhecimento. Ela serve para tomar pé de uma realidade, 
alargar uma realidade. A literatura cria a realidade nova. Não 
só interpreta a realidade existente. (LOURENÇO, 2011, 
APÊNDICE 01) 

Linhas da vida em outras direções: a mulher escritora, Maria Luísa 

Ribeiro, autora de Os cordeiros do abismo, toma o romance por uma espécie 

de gerador de crise. Para ela, a arte tem por função ―no mínimo, incomodar. 

Uma obra de arte que não incomodou, que é só bonita, é totalmente pobre‖ 

(RIBEIRO, 2011, APÊNDICE 02). Essa perspectiva é aquela definida por 

Barthes (2008, p. 21) como texto de fruição: ―aquele que põe em estado de 

perda, aquele que desconforta (...), faz vacilar as bases históricas, culturais, 

psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas 

lembranças (...)‖.  

Leopoldo, personagem embora também criada no bojo do liberalismo 

segundo os aspectos sociológicos externos ao romance, não é reduzível ao 

estereótipo, e escapa tanto ao modelo acadêmico quanto ao popular 

pasteurizado. Tinha tudo para ser uma personagem fixada em sua mente 

criminosa, no entanto o seu alcance ultrapassa qualquer forma de banalização. 

O anticorpo de Leopoldo reside na trama, como foi demonstrado. A 

personagem não é cínica. A autora não lançou mão do cinismo e do escracho, 

ao contrário, enviou um Narrador Onisciente Intruso em seu auxílio, que o 

acompanha e zela por ele. Pois, para Ribeiro, Leopoldo é uma personagem 

especial: 

Ele é um instrumento para revelar a hipocrisia. Muitas vezes eu 
tinha raiva dele. Quando eu começava a ter raiva dele, eu via 
muita gente boa com cara de Leopoldo. E que não tinha 
coragem de fazer as coisas que ele fazia. Ou de falar, de 

pensar essas coisas. (RIBEIRO, 2011, APÊNDICE 02) 

O Leopoldo é um dos cordeiros. Leopoldo é uma das vítimas.  
É vítima dessa humanidade mesmo. É vítima desse contexto 
hipócrita. Porque nós somos vítimas de um contexto 
terrivelmente hipócrita. Eu acho que, quando eu escrevi, 
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pensava nisso. Nessa hipocrisia. Eu a via ali dentro. E pela 
estrutura familiar dele. Ele achou uma porta de saída para 

exteriorizar essa hipocrisia. (RIBEIRO, 2011, APÊNDICE 02) 

No espaço interno de Leopoldo, na sua mente, ocorrem as expiações e 

o sofrimento. O narrador passa do sentimento de raiva e repulsa para uma 

compreensão generosa de sua dor, e a estratégia narrativa leva o leitor a um 

movimento semelhante.  Ribeiro enxerga, como leitora de Leopoldo, que o seu 

desejo é a aprendizagem. Com a via crucis, Leopoldo escapa do pessimismo e 

torna a escritura de Maria Luísa única. Quando ele mata sua mãe, seu filho e 

Aurora, a criadora recebe uma revelação de sua criatura: 

Matar é a continuação, matar é a matriz. O Leopoldo não quer 
continuidade. Essa continuidade não. Ele quer continuar, mas 
em outro estágio. Acho que a partir do momento que chega ali 
ele vai. Ele venceu aquela via crucis, o calvário chegou ali. Ele 
sabe que esta é uma fase dele. Porque ele tem essa fase bem 
vivida, com todas as loucuras que ele tem direito, toda a dor 
que ele tem direito. Quer ir fundo, fundo na dor até não ter mais 
jeito. Onde é que eu vou depois dessa dor? Ele se enriquece. 
(RIBEIRO, 2011, APÊNDICE 02) 

Se o espaço é interno, a autora não vê, a priori, a interferência do 

espaço-tempo da metrópole em sua personagem. Leopoldo é, como foi dito por 

ela, vítima de sua estrutura familiar: 

Eu acho que ele não sofre a influência da metrópole, ele sofre 
influência da estrutura familiar, principalmente. Sofre a 
influência da primeira infância. Mas eu não o vejo como ser 
estressado. O estresse da metrópole, o estresse do trabalho. 
Você vê, não tem metrópole. É tanto que ele tem tempo de se 
masturbar no trabalho. E hoje eu vejo que na metrópole as 
pessoas estão muito absorvidas pelo trabalho, elas não têm 
tempo de pensar em si. Eu acho que ele teve tempo demais de 
embrenhar na própria mente, ou na própria mente coletiva. 

(RIBEIRO, 2011, APÊNDICE 02) 

Um pouco mais adiante, conforme se constata no copião da entrevista, 

quando indagada sobre os modos de existência na metrópole, os distúrbios 

que ela produz, Maria Luísa age a favor de outro pensamento: 

Eu nunca pensei sobre isso, eu nunca vi esse lado. Eu acho 
que o comportamento das pessoas está ligado à metrópole 
sim. As pessoas não têm tempo mais para afetividade. Eu acho 
que sofrem a influência da metrópole. Estou vendo isso agora. 
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Não parei nenhum minuto durante esse tempo todinho para 
pensar nisso. Se a metrópole fabrica seres egoístas, seres 
sozinhos, seres solitários, eu não sei. Agora que estou vendo, 
pode ser essa falta de tempo para se amar. (RIBEIRO, 

APÊNDICE 02) 

A escritora nasceu em Goiânia, pertence a uma das primeiras gerações 

da nova capital genuinamente goianienses. Já nasceu sob os signos do 

movimento de metropolização, viu a cidade crescer, ou, como ela mesma diz, 

cresceu junto com ela: 

Eu fui crescendo junto com Goiânia. É que você vai crescendo 
junto com a cidade. Você não se perde mais nela porque vai 
crescendo junto com ela. Vão surgindo ruas, vão surgindo 
experiências. Vão surgindo novas formas de ver as ruas. As 
ruas se alargam, mas você também se alarga. As ruas 
continuam, você também continua. Quando eu era mocinha, eu 
ouvia falar: venha morar no Alto do Marista, era a propaganda. 
Era ali naqueles predinhos do Marista. Então Goiânia naquele 
tempo era daquele tamanho. Eu alcançava o Alto do Marista. 
Hoje eu continuo vendo Goiânia como uma província. Eu não 
posso nem falar assim. Eu tenho amigo provinciano. (RIBEIRO, 

2011, APÊNDICE 02) 

Sua visão de mundo confronta os padrões estabelecidos tanto para a 

arte quanto para a existência. Sobre o belo, por exemplo, tem a opinião de 

quem não cede aos caprichos, não frequenta a zona de conforto da 

padronização induzida pelo mercado da arte ou do consumo: 

Eu não vejo beleza nisso (apontando para a decoração do 
apartamento). Eu vejo mais beleza nisso aqui que tem história 
(um pedaço de parede descascada). Está faltando um pedaço, 
mas ele tem história. Então isso pra mim é o belo. O belo pra 
mim é o que existe como ele é e não como precisa se mostrar. 
Eu, por exemplo, acho muito mais interessante a vida de uma 
puta do que de uma santa (seguindo o estereótipo). Porque se 
você vai olhar a santa, a santa não existe. Então esse belo é 
muito casto, muito mentirinha, muito confortável. (RIBEIRO, 

2011, APÊNDICE 01) 

A estrutura narrativa de Os cordeiros do abismo está em conformidade 

com essa visão de mundo da autora: a partir do funcionamento do sistema de 

valores e não, segundo afirma, a partir de uma intencionalidade. Por isso, por 

estar impregnada desse funcionamento que, como já vimos, é da ordem do 

espaço-tempo metropolitano, a autora não considera que o romance, no 
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contexto da arte literária, produza ruptura. Ele apenas segue o que está em 

funcionamento. 

Não, eu não quero escrever diferente, eu não quero romper 
com nada. Eu só quero escrever do jeito que escrevo. Então 
não é intencional. Eu não tenho nem qualificação para poder 
questionar esse tipo de coisa. Então eu não questiono, eu 

escrevo. (RIBEIRO, 2011, APÊNDICE 02) 

Eu sempre me acho pequenininha demais pra fazer as coisas. 
Eu sou assim, você entende? Então achava que um romance 
era uma coisa para um escritor que já tivesse anos... Mas um 
dia, nesse mesmo processo em que... Eu via uma rua com um 
monte de cortes, aí aquela imagem começou... Ai, menina! Eu 
peguei e falei para meu amigo Sena: ―olha, eu acho que vou 
fazer um conto interessante‖. ―O que você está fazendo‖? ―Eu 
estou na frente do computador e acho que vai sair um conto 
interessante porque eu estou vendo uma rua tão cortada...‖ Eu 
sei que comecei. Aí eu me perguntei, onde é essa rua? O que 
tem nessa rua? Então veio um cartório. Quando eu me localizei 
no cartório, vi a estante, já vi caindo. Depois começou. Quando 
estava mais ou menos com umas vinte páginas é que eu me 
dei conta que estava fazendo um romance. E um romance 
totalmente diferente. Ele veio sem preocupação. Não há 
preocupação na minha literatura. Sem ter preocupação de me 
localizar. Não é minha tarefa, não é meu trabalho, é trabalho 
seu. Um dia a Maria Luiza Lavoisier disse: ―eu não sei se eu 
fico no maravilhoso, eu não sei se eu fico no absurdo, eu não 
sei se eu fico no fantástico‖. A minha preocupação é com o 
tempo. Gosto muito de trabalhar o tempo. E a mente humana 
me fascina. Eu achei o Leopoldo um dos personagens mais 
maravilhosos, porque o acho essencialmente humano. 

(RIBEIRO, 2011, APÊNDICE 02) 

Por conviver no circuito tradicional de Goiânia, a escritora enfrentou as 

adversidades, não as econômicas, mas as de ser mulher, pensar e agir como 

mulher que não se rende ao papel socialmente estabelecido para elas, aceito e 

cobrado.  ―Eu não quero escrever igual às mulheres que ficam no canto da 

sala‖, decreta a si mesma como única possibilidade de ser honesta com a arte 

que cria. 

Eu acho que tem uma escrita feminina.  Tem sim, mas eu até 
vejo com muito maus olhos. Eu não vou contar quem foi porque 
a gente não pode dar nomes aos bois. Uma vez eu escrevi um 
conto e uma pessoa me ligou. Uma escritora conceituada que 
até já faleceu. Ela me ligou e me perguntou se o que eu 
escrevia passava pelo crivo do meu marido. ―A senhora não 
devia escrever isso aí‖ - as coisas que eu escrevo. Aí eu falei 
pra ela que eu estava farta do chazinho da tarde onde a 
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mediocridade impera. Que eu não escrevia para neto, eu não 
escrevia para pessoas que tivessem essa visão. (RIBEIRO, 

2011, APÊNDICE 02) 

Simbólico e sintomático. Os elementos das trajetórias socioespaciais dos 

escritores também fazem a escritura. Se em Lourenço, a passagem do rural 

para o urbano significou uma ruptura e como tal se faz presença em sua arte 

literária, em Ribeiro, estamos diante da transgressão da mulher que escreve. 

Eu conheço a vida. Eu tenho uma experiência de vida. Porque 
lá na roça a gente vivia um tipo de vida da idade da pedra – 
neolítica. E hoje uma vida tecnológica. Então eu saí do 
neolítico para o tecnológico. (LOURENÇO, 2011, APÊNDICE 

01) 

A origem disso é porque a mulher não é mulher, essa mulher. 
Quer dizer, há essa possibilidade para todas as pessoas. A 
questão é romper e ela tem que pagar o preço. O preço que eu 
pago? Eu acho que eu ganho mais do que eu pago. Mas tem 

um precinho sim. (RIBEIRO, 2011, APÊNDICE 02) 

Certamente, uma cartografia sentimental seguiria até o mais profundo 

para compor uma relação entre a trajetória dos autores e a da escrita/criação 

literária e sua existência. Iria à busca de mais elementos sobre o que significa 

pagar um ―precinho‖, ou sair da roça para cidade e tornar-se escritor. Mas 

como dimensão espacial da existência, do ponto de vista geográfico, não há 

que se duvidar que os repertórios socioespaciais dos autores sejam elementos 

que permanecem como traços ou como intencionalidades nas escrituras. Isso, 

de certa forma, pode-se constatar nas cartografias anteriores. 

Como se pode verificar pelas falas dos escritores e pela vida de algumas 

personagens dos livros em questão, ao refletirmos sobre a dimensão espacial 

da existência como uma face constituinte da vida humana, especialmente da 

subjetividade, há que se considerar também a dimensão temporal. A 

indissociabilidade entre espaço e tempo, tão bem reivindicada por geógrafos 

como Santos (2008) e Moreira (2012), mostra que a mente humana – matéria 

que fascina e desafia os escritores -, é uma construção complexa. Ela constitui-

se nos dramas e vivências de cada um, e se efetiva como manto da realidade 

social e histórica. 

Para a cena final, retomamos o epílogo de Borges (2008, p. 168) - nesta 

tese ele aparece em forma de epígrafe -, apontando para a descoberta do 
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escritor acerca dos empreendimentos literários e dos desenhos que traçou: ―... 

esse paciente labirinto de linhas traça a imagem de seu rosto‖. Em uma 

síntese, poderíamos afirmar que esses rostos desenhados nas linhas da 

criação literária, em relação ao tema da tese, são feitos de rupturas e 

transgressões: delas se constitui a arte literária contemporânea de Goiânia. A 

metrópole pulsa, também, em seus romances. Mas ela que, ao mesmo tempo, 

abriga e evidencia problemas de toda ordem - violência, miséria, degradação 

ambiental -, cumpre outro papel: o de educar para a liberdade. Nela, a 

convivência com contraditório, com conflitos de interesses, com o medo, 

permite ao sujeito lutar. Por isso, a metrópole é também espaço de gestação 

da liberdade e da inventividade, quando seus habitantes conseguem se 

apropriar do benefício da complexidade que ela lhes concede. 
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5 – IDEIAS CONCLUSIVAS 

Última parada. Geografia e Literatura: a promoção desse encontro para 

averiguar, na produção literária romanesca, a emergência de um sujeito 

implicado pela metropolização de Goiânia custou diversas incursões, produziu 

alguns riscos, algumas problematizações e novas demandas. Há que se 

reconhecer que o mergulho na teoria literária sempre puxava para o mais 

profundo de sua especificidade e para a perda do objeto geográfico; de outra 

feita, as categorias geográficas teimavam em se impor como lentes soberanas 

para ler os romances.  

No começo, uma necessária disputa se estabeleceu fazendo com que o 

objeto e o tema da pesquisa transitassem do geográfico para a Literatura e 

vice-versa. Dilema enfrentado com o cotejamento das duas linguagens. Para 

isso, a invenção das cartografias foi um dos passos mais importantes do ponto 

de vista do procedimento metodológico. Olhando daqui, do finalzinho, podemos 

dizer que elas constituíram a linguagem mediadora entre os dois campos de 

saber, e por meio delas se produziu o percurso de escrita e da forma de 

apresentação da pesquisa, a empiria do método.  

Dito de outra forma: fez-se uso das cartografias para se transitar entre o 

dizer literário e um foco de análise, pois um mundo cartográfico vê novas 

significações, traça novos desenhos. As cartografias, por fim, representam o 

que se propôs como uma análise geográfico-literária dos romances. Elas 

puseram em funcionamento diferentes sistemas de linguagem, tornando-se 

elas mesmas noutra linguagem.  

A análise se fez com o olhar do geógrafo, mas para além da Geografia. 

Remeteu a processos de pensamento que levaram à confirmação e à 

ampliação dos pressupostos e da tese principal. A tese verificada e testada 

partiu da ideia sobre as alterações socioespaciais decorrentes da 

modernização conservadora do capital em Goiás e das novas relações de 

trabalho, no percurso de metropolização de Goiânia. Essas alterações 

produziram incursões na materialidade da existência e nos sujeitos. Afirmamos 

que essa incidência ocorreu, também, nos processos de simbolização, de 

produção cultural e criação artística, sustentando a presença de uma narrativa 

romanesca contemporânea na nova metrópole a partir dos anos 1980.  
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Os pontos de chegada se posicionaram um pouco mais à frente. Aliamos 

à tese principal a constatação de que os processos socioespaciais de cada 

escritor também fazem escritura e produzem linhas cartográficas; a história e a 

natureza do gênero romance se comunicam com esse pensamento e 

comungam neste ponto de partida. Mais ainda: descobriu-se uma vertente que 

aponta para uma vocação à narrativa prosaica desde os primórdios de Goiás, o 

que deveria ser averiguado em pesquisas voltadas para esse olhar. Está na 

verve de Goiânia, na sua toponímia, uma relação direta com a Literatura. 

Nessa perspectiva, próxima de seu primeiro centenário, Goiânia merece uma 

cartografia das personagens literárias criadas ao longo de sua existência. 

As análises dos dois romances A centopeia de neon e Os cordeiros do 

abismo, por sua vez, nos levaram ao encontro com o sujeito e os novos 

contornos da existência marcados pela transição da sociedade 

hegemonicamente agrária para a urbana, impactados pelo modo de 

organização do trabalho e da vida dos trabalhadores, vistos não mais como 

uma categoria social, mas como consumidores. Constata-se isso tanto nas 

cartografias quanto nas entrevistas com os autores dos romances. E, 

finalmente, ficou demonstrado que a miríade de elementos que compõe o 

funcionamento geográfico, sociológico e econômico da metrópole também é 

posta em funcionamento nas estruturas dos romances. A teoria literária ensina 

a verificar isso. Os escritores atuaram, nessa perspectiva, intencionalmente ou 

não. As escrituras são isso. Daí, a emergência do sujeito nas narrativas, o 

sujeito e sua dimensão espacial de existência presentes no enredo e nas 

estruturas narrativas. 

A literatura romanesca escreve e compõe o espaço. Incorpora o espaço 

geográfico nas narrativas (as paisagens, os territórios, os lugares, o cotidiano) 

como espaço vivido e revela os dilemas da existência ao compor as 

personagens. Ela age para constituir narrativas de sujeito. Por sua vez, a 

Geografia, quando busca no romance uma leitura do sujeito, encontra novas 

espacialidades constituídas pela relação entre o espaço literário e o espaço 

geográfico. Eis uma síntese. 

Grandes encontros. No percurso de reflexão e de inflexão desta 

pesquisa constatou-se a presença de uma implicação no encontro Geografia e 
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Literatura, pois ele se realiza nas dobras da linguagem literária e nas dobras da 

realidade geográfica. ―Dobra‖ se origina do termo latim plica. ―Dobra‖ tem o 

mesmo significado que ―prega‖. Complicar é envolver em pregas, em dobras. 

Explicar é retirar das pregas. Na busca dessa implicação - no sentido de que o 

espaço geográfico afeta o espaço literário e o discurso literário afeta o discurso 

científico -, apreendemos feixes de luzes sobre os modos de a Geografia 

abordar a Literatura. A arte literária se realiza nas dobras da Língua. E as 

dobras da Língua se fazem na vida, na geografia da vida, na existência. A 

linguagem da arte literária é a Língua cheia de pregas, de múltiplos sentidos.  

Quando o pesquisador tenta ―desdobrar‖ a Língua, na tentativa de 

tornar a escrita/fala retilínea, a vida na sua totalidade complexa - ou até mesmo 

caótica - põe em funcionamento outras combinações de realidade, uma 

multiplicidade de agenciamentos, segundo Deleuze e Guattari (2011), que 

desordenam e desgovernam o previsível do sentido fixado e linear. Graças a 

essas combinações, as culturas se reinventam e se tornam espírito em seu 

tempo-espaço. Isto é, o sujeito age de modo a reinventar o seu tempo-espaço 

de existência, por meio de práticas e da criação. 

Eis o paradoxo: a pesquisa que disseca o romance detona com as 

dobras da linguagem literária, realiza uma espécie de esticamento. E se não o 

fizer, criará outras dobras que parecem não coadunar com o discurso científico. 

Tal pensamento leva à tentação de afirmar que a Literatura tem estatuto mais 

elevado que o científico porque põe a Língua em funcionamento: ―toda a 

Literatura está contida no ato de escrever‖, como preconiza Barthes (2004, p. 

05). Ou como diz o geógrafo: quando o discurso poético guia a leitura da terra, 

faz uma ―presença insistente, quase inoporturna sob o jogo alternado das 

sombras e da luz‖ (Dardel, 2011, p.3). O geógrafo transforma-se em poeta. 

Dardel não vê prejuízo nessa perspectiva de uma Geografia descritiva e 

poética, pois essa atitude linguística fala sem dificuldade à imaginação. 

Porém, é só uma tentação. Nesta tese, defendemos que os dois 

discursos podem se tocar, se encontrar, criar novas linguagens, porém 

guardando cada um o seu estatuto e sua importância. Felizmente, em Candido 

(1976), temos um conforto intelectual para o intento do trabalho de analisar o 

texto literário. Segundo o critério de análise adotado pelo crítico, o trabalho 
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analítico se legitima quando considera a estrutura da obra - e não apenas o 

conteúdo -, no funcionamento da estrutura. Nesse sentido, a forma e o 

conteúdo devem ser tratados como elementos equivalentes quando se está 

diante do desafio de analisar uma obra de arte literária romanesca, mesmo que 

partindo de critérios e percepções advindos da Geografia, ou de outro campo 

do conhecimento.  

A partir desse conceito encontrado em muitos teóricos da literatura, 

tendo sido alguns explorados nesta tese, é que a aproximação entre Geografia 

e Literatura, no processo de análise dos romances, alcançou algum êxito. No 

entanto, isso ainda não dá conta de toda a complexidade analítica que esse 

encontro produz. Pois, se ―toda análise é uma operação de linguagem sobre a 

linguagem‖ (SANT‘ANNA, 1984, p.14), haverá, sempre, muitos elementos em 

combinação e descombinação disputando a produção de sentidos em uma 

leitura analítica. Sant‘Anna apresenta de forma implicada outro tema de grande 

importância, que é a questão que envolve realidade e romance.  

O autor defende que a narrativa se relaciona com realidade tanto 

para confirmá-la (ideologia), repeti-la, como para desafiá-la (contraideologia), 

seja ela uma narrativa literária ou não. Notemos que ideologia, nesse contexto, 

é tomada como uma construção representativa do real no processo de acessar 

a realidade. Dessa forma, o que se diz da realidade possui sempre um 

conteúdo ideologizado. E, assim sendo, o mesmo vale para considerar a 

realidade nas narrativas.  

Aqui reside mais uma pequena chave que pode abrir portas para o 

nosso repertório. Afinal, a conclusão de uma pesquisa haverá sempre de abrir 

novas portas. De posse da ideia de que a narrativa constrói sua própria 

realidade, mesmo que ela se pretenda realista a partir da intencionalidade de 

quem a escreve (o autor) ou para quem se destina (o leitor), ela não tem 

correspondência imediata no real, a não ser pelas dobras da imaginação e da 

criação. Disso decorre que conhecer e ler o mundo por meio da Literatura 

requer um encadeamento de simbolizações para acessar realidades concretas 

e subjetivas e, ato contínuo, para abrir novos encadeamentos que 

permanecerão abertos por tantas verdades quantas couberem no jogo 

simbólico. A verdade continua sem centro, lembra Sant‘Anna, ―desde 
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Copérnico/Galieu/Einstein. Continua sem centro a despeito mesmo de Jacques 

Derridá, que é quem ultimamente mais tem repetido que a verdade não tem 

centro‖ (Sant‘Anna, 1984, p.14). 

Na estrutura de apresentação da tese ficou implícito que cada uma das 

seções (os terminais) teve um foco espacial. Vistas em conjunto, a partes 

enunciam uma totalidade do que se apreendeu do percurso de análise. Em 

―Espaços Vividos‖, vemos que a tese, numa quase imitação de romance, põe a 

experiência, a dimensão espacial da vida no centro da narrativa. ―Em Espaços 

Narrados‖, partimos da ideia de que a Geografia, segundo Dardel, posiciona o 

homem no centro da experiência geográfica, que é uma experiência narrada. 

Experiências são histórias vividas e devem ser contadas, advogam os 

pensadores da pesquisa narrativa, Clandini e Connelly (2011). Nesse sentido, o 

romance é uma narrativa do espaço que se constituiu crivado por um contexto 

histórico, político, econômico e cultural singular. Mas, como visto, ele não se 

filia, necessariamente, a tal estrutura. Ao contrário, pelo seu caráter libertário, 

como querem alguns, pode contestar, denunciar e até criar outras estruturas 

sociais, pondo em funcionamento a imaginação e o potencial criativo de quem 

faz a escritura.  

Por fim, em ―Espaços Híbridos‖, as cartografias articulam os conteúdos 

indicando que ambos, espaços vividos e narrados, fazem estrutura no 

romance, nos conteúdos urbanos e na realidade geográfica. Há um subtexto 

que rege o percurso da pesquisa: buscamos um método literário para 

apreender um objeto geográfico e um método geográfico para ler um objeto 

literário. Esse encontro - a partir do propósito de leitura dos romances A 

centopeia de neon e Os cordeiros do abismo sob o crivo do olhar geográfico e 

submetendo o olhar do geógrafo ao regimento da arte - resulta em novas 

sensibilidades para o pensamento. Eis uma intenção. 

Aprendizagem. Convém, então, perguntar novamente: a leitura do 

espaço pelo viés da Literatura contribui em que medida para a Geografia 

enfrentar seus atuais dilemas teóricos e empíricos? Diante de uma crítica atual 

que aponta para os riscos de fragmentação e da tendência à especialização do 

conhecimento geográfico, que o torna mais próximo da burocracia e das 
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demandas de mercado, à Geografia é demandado responder sobre os conflitos 

do mundo e sobre seus próprios paradigmas.  

Se o romance, como aponta a teoria, para dar conta desse mundo 

moderno e de seus sujeitos precisa se reinventar - até mesmo corromper 

estruturas narrativas -, talvez o mesmo esteja posto para a ciência geográfica 

que ousa buscar respostas para os dilemas geográficos atuais: o novo desenho 

demográfico formado pelas identidades múltiplas (etnias, gênero, diversidades, 

diferenças); o esvaziamento do campo e das pequenas cidades; o 

reordenamento da migração no Brasil e em Goiás; a ordem global liberal; o 

bioma Cerrado e o novo código florestal; os povos cerradeiros; as doenças do 

mundo moderno. Há de se encontrar um modo geográfico de enfrentar tais 

desafios.  

Se a pesquisa geográfica contemporânea, em Goiás, também se 

destaca nos estudos que envolvem Geografia e Literatura, quando propõe uma 

leitura do espaço que considere as questões da materialidade da existência 

tanto quanto a produção simbólica, não é difícil supor que ela esteja em busca 

de algo que aponte para esse rumo. No nosso entendimento, uma leitura do 

espaço que desconsidere a dimensão simbólica do sujeito pode desenvolver 

um olhar fetichizado da realidade. Da mesma forma, ler o espaço pelo viés da 

Literatura, apostando exclusivamente no teor simbólico da existência, sem 

capturar a materialidade espacial dessa existência, produzirá uma perda da 

totalidade na leitura do espaço e do sujeito. Eis um desafio. 

Enriquecimento. Pessoalmente, encerro esta pesquisa acumulando 

alguns ganhos. Do ponto de vista subjetivo, eu diria que Sidrake e Romã me 

possibilitaram reconciliar com a militância e com as demandas de intervenção 

social, pois revelaram que o capitalismo não tem uma missão civilizatória, nem 

na ficção. Quando fiz a seleção para o doutorado, fui aprovada com um projeto 

focado nas narrativas das mulheres goianienses traficadas. Sempre tive a 

convicção de que a pesquisa pode e deve servir para a intervenção na 

realidade, e eu tinha (continuo tendo) interesse em um tema contemporâneo 

que daria continuidade à pesquisa que fiz no Mestrado sobre violência contra 

as mulheres. O tráfico de pessoas, traduzido hoje como uma face ―moderna‖ da 
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velha escravidão, envolve o tema da migração e do modelo de 

desenvolvimento conservador do Estado de Goiás. 

Quando da mudança de objeto de estudo, após um ano e meio de curso 

e parte da pesquisa anterior já encaminhada, percebi que enfrentaria desafios 

de toda ordem: a marginalidade do tema na Geografia; a ausência de um 

percurso metodológico seguro; a necessidade de uma interlocução mais 

acurada com a teoria literária; e, ainda, o cotejamento de uma análise de obras 

com autores contemporâneos e vivos. Também temia perder o viés da 

intervenção. Hoje percebo a perspicácia da orientação do trabalho para esse 

rumo. Na verdade, compreender o sujeito e a existência no contexto da arte 

literária, das narrativas urbanas e da formação da metrópole fortalece todas as 

perspectivas de intervenção para as quais minha trajetória e meus repertórios 

se dirigem. 

No ensino do Jornalismo Literário e de Texto Jornalístico - que são as 

disciplinas mais específicas de minha atuação - novas portas se abriram. Essa 

Geografia sensível à dimensão simbólica me ensinou a olhar a cidade e seus 

sujeitos. Como pode o Jornalismo ficar de costas para os narradores da cidade, 

sendo ele próprio uma instituição narradora da existência? Como pode a 

execução de um texto jornalístico que não compreenda a geo-grafia da cidade? 

Uma aliança bem sucedida se desenha ao final desse trajeto. O olhar 

jornalístico foi profundamente afetado pelo olhar geográfico e pelo olhar 

literário. Novas narrativas, novas cartografias hão de surgir. 

Leopoldo, por sua vez, me propôs a conciliação comigo mesma. 

Acompanhar suas travessas e seus devires, chegar ao obscuro da alma pela 

palavra e pela imaginação me concederam a possibilidade do perdão e do 

recomeço. O final é sempre um recomeço. Em tudo.  
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7 – APÊNDICES 

APÊNDICE 01 – ENTREVISTA COM EDIVAL LOURENÇO 

Realizada no dia 03 de Maio de 2011 

Entrevistadores: Angelita Pereira de Lima e Eguimar Felício Chaveiro 

Local: Sala do mestrado do IESA/UFG 

 
Preâmbulo 

 
Isis era irmã e esposa de Osires. Um dia, Seth, irmão de Osíris que governava 
o deserto e tinha inveja de Osíris, resolveu matá-lo, esquartejá-lo distribuindo 
os 16 pedaços por todo o Egito. Isis, com a força do seu oráculo e a ajuda de 
sua irmã Néftis, reuniu os fragmentos... O estudioso de literatura tem de ter 
essa visão de Isis: juntar os pedaços fragmentados, essa fragmentação que o 
escritor coloca no texto, e tirar daquilo tudo uma unidade de sentido. 
 
1- DADOS BIOGRÁFICOS 
 
Eu queria começar com os elementos biográficos que foram importantes 
para a sua escrita. Na sua biografia o que foi importante para você ter se 
tornado um escritor? 
Primeiro eu preciso situar quem eu fui na infância pra vocês entenderem o que 
eu vou dizer. Meu pai e minha mãe eram trabalhadores rurais, sem terra. Eram 
pessoas da roça. Mas os sem terra de quando eu era criança não eram iguais 
a esses sem terras de hoje que tem organização por trás, que tem o pessoal 
que dá assistência em troco de voto e tal. Não. Os sem terras daquela época 
eram uma figura de completo abandono. A gente vivia no sertão. Eu nasci na 
região do oeste goiano na região de Iporá. Meu pai era trabalhador rural, minha 
mãe também, trabalhadora rural, no sentido de fazer em casa aquele 
complemento que o homem fazia na roça. Ela pegava o algodão, descaroçava, 
fiava, tecia, fazia os complementos de casa. Durante a minha infância, a gente 
morou em vários locais, fazenda a gente não tinha. Era uma relação, digamos 
assim, profissional com o fazendeiro. Meu pai era uma espécie de uma figura 
que praticamente desapareceu que se chamava agregado. O fazendeiro não 
tem com ele uma relação de responsabilidade e nem o agregado tem uma 
relação de responsabilidade com o fazendeiro. O fazendeiro o tolera por ali, 
cede para ele um pedacinho de uma beira de mato para ele poder derrubar. O 
dia que o fazendeiro precisa dele para derrubar uma árvore, pegar uma vaca, 
pra ele fazer uma coisa assim que precisa de uma turma maior, ele manda um 
peão correr no rumo dos agregados. Chama o pessoal lá, o pessoal faz aquele 
serviço e aí também não tem mais responsabilidade. Ninguém com ninguém. O 
meu pai gostava de viver mais no mato porque gostava de caçar. Nos finais de 
semanas gostava de ir para o mato. Caçava um caititu, paca, um veado e tal 
para poder (...) pescar, aquilo era a forma para a gente se alimentar. Eu digo 
que carne de caça tem uma proteína muito boa. A minha cabeça ficou boa em 
razão da carne da caça. A comida era muito frugal. Basta olhar para minha 
figura que você vê que é uma pessoa que cresceu com déficit calórico. Mal 
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formado, corpo mal distribuído. Mas graças a deus a cabeça não ficou com 
esse déficit calórico, eu acho não é.  
 
Alfabetização e gosto pela leitura – o Almanaque do Biotônico Fontoura 
É bom lembrar que meus pais eram analfabetos e o pessoal daquela região em 
que a gente morava também era. Não existia possibilidade de alguém ler. Não 
tinha escola, não tinha estrada, não tinha meio de comunicação. Era um 
completo abandono no mato. Remédio, remédio não tinha. Remédio era na 
raiz, um chá, uma coisa... Era no mato. Quando eu tinha ali pelos 7 ou 8 anos, 
a gente morava na região que hoje fica perto do Rio Claro. Apareceu lá um 
camarada um dia oferecendo, pra mostrar, pra vender, fazer degustação, o 
Biotônico Fontoura. Ele chegou com os vidros de Biotônico Fontoura falando 
dos benefícios, que fazia as crianças ficarem saudáveis. Ele queria vender um 
vidro de Biotônico para meu pai, mas não existia dinheiro, a gente vivia mais na 
base da subsistência, sem dinheiro. Trocava uma quarta de arroz por uma 
medida de óleo. Trocava um corte de calça... Era assim, a vida era na base do 
escambo, na base da troca. Esse camarada chegou com o vidro de Biotônico 
Fontoura e acompanhando tinha um almanaque. Esse almanaque é uma 
revista em que traz as sugestões de plantios de qual época. Sugere em qual 
lua é bom plantar uma árvore, que é bom pra fazer aquilo. Entre essas 
informações e outras tem as propagandas dos remédios do laboratório 
Fontoura, o Capivarol. E ainda tem umas pegadinhas, umas crônicas, umas 
charges e tal. Tinha algumas do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu, uns textos dele 
nesse almanaque. Logo a gente perdeu o interesse pelo remédio em si e o 
sujeito, propagandista do remédio ficou lendo pra mim algumas histórias que 
tinha no almanaque do Biotônico Fontoura. Ele leu a história e eu achei 
curioso, ele leu outra e eu pedi para ele pra ler de novo. Ele chegou assim de 
manhã, num sábado. Meu pai falou pra ele: agora você espera pra almoçar. 
Minha mãe foi lá na beira da casa e pegou um frango. E ele leu aquele 
almanaque, o que tinha de leitura ele leu praticamente tudo pra mim, eu pedi 
para ele ler outras vezes. Resumo da obra, quando ele saiu lá de casa, ele 
deixou um vidrinho de amostra grátis do Biotônico, porque a gente não tinha 
dinheiro pra comprar o remédio. Nem sei se aquilo era remédio de fato. E 
deixou um livrinho que eu tinha gostado demais. E eu prestei tanta atenção 
quando o camarada lia as histórias do Biotônico Fontoura que eu aprendi 
algumas coisas daquelas histórias. Eu fiquei com o livrinho olhando aquelas 
histórias e lendo pra mim mesmo, fazendo de conta que tava lendo, repetindo 
aquelas histórias que o camarada tinha contado. Abria o negócio e lia aquelas 
histórias. Quando chegava algum vizinho, aparecia alguém, não era comum 
aparecer alguém, mas quando aparecia alguém, eu pegava o almanaque e ia 
ler pra pessoa ver. Aí correu a notícia de que o filho do Geraldo, que era eu, 
tinha aprendido a ler, o que era uma coisa espantosa naquela região onde 
ninguém sabia ler, todo mundo era analfabeto. E ninguém duvidava, porque 
ninguém sabia ler para tirar a prova. Então a pessoa chegava, eu lia pra ela e 
tudo bem, eu contava a história. O fato é que aquilo me despertou uma 
vontade, assim inabalável de que eu ia aprender a ler de verdade. E que um 
dia eu ia contar aquelas histórias, igual Monteiro Lobato contava. Eu queria 
aprender a ler para contar aquelas histórias.  
 
Doença do pai e a roça de feijão para estudar em Iporá. 
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Quando eu tinha mais ou menos nove anos, meu pai ficou doente com mal de 
chagas. Mudamos desse sertão que era muito profundo, uns 60 km de Iporá, 
para um sertão menos profundo, mais ou menos 8 km de Iporá. Isso quando eu 
tinha uns nove anos, Entre nove pra dez anos. Nos mudamos porque meu pai 
não tinha mais saúde pra viver no mato, assim muito distante. Fomos para uma 
região onde tínhamos uns parentes. Ele queria se resguardar porque estava 
muito mal. Aconteceu que meu pai foi só piorando, não tinha remédio na época 
que pudesse tratar a chagas. Com dez anos tinha aquela vontade de estudar. 
Lá na região que a gente morava não tinha escola. Nessa época eu já 
trabalhava na roça. Trabalho de menino, mas trabalhava na roça. Eu plantei 
uma roça à meia, uma roça de feijão. A metade eu plantei, eu recebi a roça, ele 
pegou a metade dele e eu peguei a minha. Quando colheu, eu vendi a minha 
parte pra ele. Deu trabalho pra vender, porque ele não queria comprar. Ele 
queria dar um potrinha da minha parte. Eu falei: eu quero é o dinheiro porque 
eu quero estudar. Ele falou: ―você tá ficando doido, aqui não tem escola‖. Mas 
eu vou estudar. Finalmente ele comprou o feijão que eu tinha plantado. Insisti 
com minha mãe para ir em Iporá e me matricular na escola. Nós fomos lá na 
escola. A pessoa que estava atendendo pra fazer as matrículas olhou pra mim 
e falou: ―quantos anos você tem?‖ Eu falei 11 anos. Você sabe ler? Eu falei: 
não senhora. Não, mas aqui menino que não sabe ler tem que começar com 
sete anos. Então onde é que eu estudo. Não, menino dessa idade não tem 
escola pra ele mais não. Você tinha que ter começado com sete anos. Eu 
comecei a entrar em pânico. A entrar em desespero. Aí ia passando a diretora 
da escola e eu chorando, querendo chorar. Aquele sujeitão magrelo querendo 
chorar. A professora que estava atendendo falou: olha dona Terezinha, não, 
dona Maria Aparecida, esse rapazinho aqui quer estudar, mas ele tem 11 anos. 
Ai eu interferi com meu choro e minha mãe contou: olha Dona Maria Aparecida, 
ele vendeu uma roça, ele quer estudar. Vendeu a roça pra comprar o uniforme, 
pra comprar os livros, porque ele quer estudar. A professora falou: você quer 
estudar mesmo? Eu falei: o que eu mais quero é estudar. Matricula esse rapaz, 
eu vou arcar com as responsabilidades. Ela me matriculou. Então eu levantava 
de madrugada, 8 km, e ia pra escola. Foi uma dificuldade muito grande, porque 
vinha chuva, muito frio, em determinadas épocas, porque não tinha agasalho, 
mas eu insisti estudando. Quando passou, eu estudei o primeiro ano. Menino 
da região normalmente não estudava. O pessoal falava: o filho do Geraldo está 
estudando, porque vocês não vão estudar também? Aí eles matricularam os 
meninos deles, eram menores. Matricularam uma porção de menino. Esses 
meninos moravam mais perto que eu. Eu acordava mais cedo e saía 
chamando os meninos. No começo era até uma farra boa, mas depois os 
meninos começaram a cansar daquele negócio de levantar muito cedo pra 
poder ir à escola e a zombaria dos meninos da cidade com os da roça. Era 
muito difícil. Hoje se chama bullying né? Era muito difícil eles batiam na gente, 
faziam gozações e tal. Então era muito complicado. Só que os meninos que 
começaram a ir comigo começaram a cansar daquela caminhada e começaram 
a dizer que não queriam mais estudar. Eles começaram a me pressionar para 
poder parar de estudar, porque se eu parasse, eles não tinham mais razão pra 
poder continuar estudando. Chegaram a me amarrar numa árvore no caminho. 
Levaram alguns cordões e me amararam numa arvore pra eu não ir à escola, 
porque se eu não fosse eles não precisariam ir. Eu perdi a hora e não fomos à 
escola. Falaram que se eu contasse juntariam todos e me bateriam. Passou 
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uns dias e eu fui pra escola e ameaçaram me amarrar de novo. Até que um dia 
eles disseram assim: olha, se você continuar indo nós vamos amarrar você 
numa pedra e jogar num poço. Como eles já tinham me amarrado parece que a 
ameaça podia até vir a se concretizar. Nesse meio tempo meu pai teve uma 
piora no estado de saúde. Ele morreu eu tinha 12 anos. Não tinha mais razão 
pra minha mãe continuar naquele lugar onde ele tinha nascido e... Incrível eu 
era filho único, mas na véspera do meu pai morrer nasceu a irmã. Quando eu 
tinha quase 12 anos nasceu minha irmã. Minha irmã era novinha, meu pai tinha 
morrido, não tinha razão pra minha mãe continuar naquela região. Eu contei 
pra ela que estava difícil continuar estudando porque os meninos estavam 
ameaçando me jogar no poço. Minha mãe arrumou um local mais perto da 
cidade, mais ou menos 3 km da cidade, e nós mudamos pra lá minha mãe foi 
trabalhar. Ela foi lavar roupa e eu, estudar.  
 
Preconceito: era o melhor aluno, mas não podia ser premiado. 

Quando eu entrei na escola aconteceu uma coisa engraçada. Naquele tempo o 
pessoal fazia um ranking das notas. Primeiro lugar, segundo lugar... E nota 
geral do aluno e no primeiro mês eu tirei primeiro lugar. Eles faziam uma fila na 
porta da escola e cantavam o hino nacional. Era época do golpe militar. Depois 
que cantava o hino nacional, todo mês divulgavam as notas de classe por 
classe: primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu tirei o primeiro lugar. O aluno que 
tirava o primeiro lugar recebia palmas do pessoal. Quando eu tirei o primeiro 
lugar fui vaiado. Pela minha condição de ser mais velho, desajeitado, eu não 
sabia a linguagem dos meninos da cidade, as gírias do menino da cidade, as 
malandragem dos meninos da cidade. Eu era um desconhecido e repudiado ali 
dentro. No segundo mês eu fui vaiado de novo. A diretora tomou uma decisão: 
―olha, você pode continuar tirando o primeiro lugar, mas não vamos mais falar 
porque isso está me dando problema‖. Ai eu tirava primeiro lugar, mas ninguém 
falava. De forma que eu estudei, fiz o primário, com todas as dificuldades. A 
gente sofria muita humilhação com aquela pobreza... A gente chegava meio 
sujo na escola porque vinha de longe. Teve um dia que eu cheguei meio sujo 
de lama porque eu tinha caído, a professora disse: você é bobo, você não vai 
estudar aqui dentro não. Se você quiser estudar é lá do lado de fora. Abriu a 
porta, me deixou do lado de fora e a turma rindo daquela situação minha, mas 
eu não me abati não. Eu tinha um objetivo muito claro. Eu queria estudar. 
Essas coisas não me perturbavam, perturbava, mas eu não. 
 
Os primeiros poemas e a mudança pra Goiânia. 
Terminei o primário e fui fazer o primeiro grau. Fiz o primeiro grau, tirei boas 
notas no primeiro grau. Sempre trabalhando na roça. No primeiro grau eu já 
comecei a escrever uns poemas, umas crônicas. Eu já escrevia uns poemas 
para as meninas. De vez em quando os meninos queriam bater na gente 
porque estava chamando a atenção das meninas. Quando eu estava 
terminando o primeiro grau, apareceu em Iporá uma tia-avó minha que morava 
aqui em Goiânia. Que ela ouviu falar que a sobrinha dela tinha um filho, que 
tinha feito umas proezas de estudar por conta própria, que escrevia umas 
poesias. Ela ouviu falar nisso e ela quis ir lá me conhecer. Ela foi lá um dia e eu 
li para ela os textos e ela ficou espantada: como é que pode um menino com 
uma pobreza dessa fazer isso!. Ela falou: quando você terminar aqui a escola – 
lá só tinha o primeiro grau, não tinha o segundo grau, eu vou mandar o dinheiro 
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para você ir de ônibus e vai ficar lá em casa pra estudar em Goiânia. Aquilo foi 
uma injeção de ânimo muito grande. Aí eu vim. Em 1970, começo de 1970, 
não, 71. Janeiro de 71. Eu terminei lá a oitava série e vim pra Goiânia. Ela 
mandou o dinheiro pra mim, chegou lá em um envelopinho, a cartinha dela. 
Mandou recado que tinha mandado, eu fui aos Correios e peguei o envelopinho 
com o dinheiro dela e peguei o ônibus. Mandei uma cartinha dizendo que tal 
dia eu estava vindo. Na hora que eu cheguei na rodoviária, ela estava lá me 
esperando. Ela mandou escrever num papelzinho: Tia Abadia. Porque eu só a 
tinha visto uma vez, não conhecia muito. Eu fui para casa dela lá na Cidade 
Jardim. Logo em seguida eles me arrumaram um emprego de faxineiro no 
colégio Ginásio Cultural. O professor Lacordério Vieira era professor nessa 
escola e foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Goiânia. O Omar 
Souto, o pintor, era aluno lá na escola. O Amado Batista, aquele cantor era 
aluno lá na escola. Então eu fui faxineiro lá nessa escola durante um ano. 
Depois eu fui trabalhar no Banco Real. Passei num concurso no Banco Real. 
Logo em seguida eu passei num concurso da Caixa Econômica Federal. E na 
CEF eu trabalhei 35 anos e me aposentei recentemente. 
Nesse encaminhamento, eu vim pra cá, fui trabalhar no Colégio Cultural e fui 
estudar científico no Pedro Gomes. Terminei o científico passei no vestibular 
para Direito na UCG. Eu trabalhava no banco e estudava na católica. Formei 
em direito e depois me formei em marketing. Trabalhei em marketing. E na 
Caixa eu fui professor da Universidade Caixa, que era uma universidade 
corporativa, dentro da Caixa na área de instrução para gerente. Então essa foi 
basicamente a minha, meu currículo. 
 
Você foi muito jovem foi para a metrópole não é? 
Fui. 
 
Você tem a alma complemente rural e a vida completamente 
metropolitana. 
Com 18 a 19 anos eu vim pra cá e sempre morei por aqui. Morei aqui, morei 
em Brasília. 
 
Você conhece muito bem os dois mundos não é? 
Os dois mundos. Isso foi pra situar como foi a minha mudança. Eu conheço a 
vida. Eu tenho uma experiência de vida. Porque lá na roça a gente vivia um tipo 
de vida da idade da pedra – neolítica. E hoje uma vida tecnológica. Então eu 
saí do neolítico para o tecnológico. 
(sem mediação) 
(da roça para o banco) 
Da roça para o banco, é mais ou menos isso aí a literatura. 
 
Principais influências que teve nessa área da literatura 
Durante tempo que eu estava em Iporá, eu li muito os clássicos. Na verdade 
tinha uma biblioteca municipal lá e o tempinho que tinha eu estava lendo os 
clássicos: Machado de Assis, Olavo Bilac. Os clássicos brasileiros eu li muito. 
Eu li também os romanções ingleses. Tinha uma professora que tinha vários 
romancistas ingleses da época. Eu acho que eram os H.P. da época, e ela me 
emprestava esses livros. Então, entre os 14 aos 18 anos eu li assim, eu li 
muito, o tempo que eu tinha eu estava lendo. Eu até desenvolvi uma técnica 
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para ler com lamparina. Você bota a lamparina do lado e tem que ficar com o 
livro virado pra lamparina porque o foco dela é muito ruim, a luz dela é muito 
fraca. Aí fica virado e essa pagina é boa de ler, a de baixo é ruim de ler, não dá 
claridade. Eu ficava até tarde lendo. Eu lia, eu pegava o livro, ficava lendo na 
lamparina, a página de cá.  Para ler essa outra aqui dava trabalho, aí eu 
desenvolvi uma técnica, virava aqui e lia aqui. Virava o livro e lia de cá, de 
cabeça para baixo. Até hoje eu leio de cabeça para baixo, praticamente com a 
facilidade que eu lia de cabeça pra cima. Nessa época eu lia muito. Quando eu 
cheguei aqui em Goiânia eu já tinha um romance debaixo do braço, um livro de 
poema escrito. Só que depois eu fiquei descrente com aquele negócio, fui 
abandonando aquele material. Eu fiquei um ano na casa da minha tia, mas 
quando eu arrumei um emprego assim melhorzinho, eu sai de lá porque a casa 
também era muito difícil. A minha tia foi uma pessoa guerreira porque ela me 
trouxe pra cá. Ela era uma pobreza danada, ela vivia lá no limite.  
Quando eu saí da casa dela, fui morar em república e nas repúblicas eu tive 
mais contato com pessoas de outras áreas. Pessoas da área de música, das 
artes plásticas. Eu confesso que em um determinado momento eu fiquei 
indeciso. Naquela época eu fui fazer aula de violão, cantar e tal. Eu comecei 
querer ser cantor, compositor. Depois eu comecei a pintar, fazer uns quadros. 
Eu tenho quadro até hoje dessa época, 1973. Eu tenho quadro lá em casa na 
parede que eu pintei nessa época. Eu morei numa república que morava o 
Gomes de Souza e o Carlos da Cruz. Mas, havia outros pintores que não 
sobressaíram.  
Eu fiquei balanceado entre literatura, música e artes plásticas. Num 
determinado momento. Mas depois eu cheguei a conclusão que o meu negócio 
era literatura mesmo.  
 
Como é que foi o momento em que você falou “eu estou pronto para 
escrever livro”, para publicizar? 

Foi o seguinte: em 1982 eu já tinha escrito muita coisa, publicado uns 
suplementos literários, mas livro não tinha. Quando foi em 82, já com 30 anos, 
resolvi e falei: eu vou começar uma carreira de escritor, vou começar fazer um 
livro. Aí eu escrevi um livro de poema chamado ―Estação do Cio‖, um livro de 
poemas, o primeiro livro que eu publiquei. Foi feito numa gráfica, eu nem me 
lembro o nome da gráfica que foi feito. Pegava e eu mesmo distribuía. 
 
2 – O PRIMEIRO ROMANCEA CENTOPEIA DE NEON 

Nessa época eu já tinha algumas anotações para escrever A centopéia de 
néon. Mas, eu era funcionário da Caixa e você sabe que bancário trabalha 
muito. Pelo menos na minha época. Eu, casado, filhos pequenos, confesso que 
não tinha muito tempo para me dedicar. Mas eu tinha aquele propósito de 
escrever. Ao mesmo tempo em prosa e verso. Nesse meio tempo eu escrevi 
um livro Coisa incoesa, de poesia também. Eu queria escrever um livro onde 
eu pudesse fazer uma critica, uma carnavalização, sei lá. Que misturasse a 
cultura ocidental cristã, com o golpe militar de 64 e a minha experiência mesmo 
de vida. Eu queria botar os Beatles no meio dessa coisa. Essa virada que os 
Beatles representou. Essa espécie de abre alas da modernidade social. Eu 
queria um romance onde eu pudesse encaixar essas coisas. Um samba do 
crioulo doido. E dessa maluquice surgiu o A centopeia de neon onde, eu acho, 
fiz uma crítica, pelo menos uma. Não é uma crítica dizendo: ―vocês estão muito 
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errados‖ - é uma visão um pouco pessimista do momento pessoal que nós 
estamos vivendo. 
 
Você acha que o livro é pessimista? 
Eu acho, é preciso primeiro dizer o que é pessimista. Pessimista no sentido de 
que é preciso apontar o que a gente pensa que não está legal pra ficar legal, é 
pessimista nesse sentido. E não ser... E achar que tudo está maravilhoso. 
Então é um livro nesse sentido de que é preciso criticar as coisas pra poder 
descobrir o que está errado. 
 
Você sempre teve consciência da ditadura militar quando jovem? Ou isso 
foi uma coisa obscura na sua formação? 
Eu tive mais consciência dessa ditadura militar quando eu vim pra Goiânia. 
Porque em Goiânia, quando eu fazia o primeiro ano cientifico aqui no Pedro 
Gomes, tinha uma professora lá... Havia vários professores que falavam sobre 
as mazelas da ditadura. E tinha uma que era feroz nos discursos dela contra a 
ditadura na sala de aula. E um dia ela foi, durante a aula dela, de História, 
convidada a se retirar da sala, por duas pessoas estranhas. E nós ficamos 
sabendo que ela foi presa. Então logo que eu vim pra cá comecei a fazer o 2º 
grau, e tomei consciência de que aquela ditadura era terrível e de que a gente 
estava vivendo uma situação muito ruim. Nessa época eu já escrevi um 
romance que chamava Corrupções. Talvez um ensaio para escrever o ―A 
centopeia de neon‖. Mas, eu fiquei descrente dele e não publiquei. Perdi os 
originais. Ele era datilografado e a gente mudava de uma república para outra e 
então eu acabei perdendo esse material. 
 
Você foi estudioso de estilo, de algum tipo de romance. Um estudioso 
teórico da literatura? 
Não, é o seguinte, eu li mais teoria literária depois que eu escrevi A centopéia 
de néon. Antes de escrevê-lo eu prestava atenção nas estruturas dos 
romances que eu lia, mas eu não lia sobre teoria do romance. Agora, depois 
que eu escrevi ―Centopéia de néon‖ eu li muita coisa sobre teoria. 
 
E você acha que seu livro parece com algum livro? 
Olha, eu nunca parei pra pensar com qual livro ele se parece. Um dia o Miguel 
Jorge me falou que ele lembra um pouco o ―Macunaíma‖. Alguém já me falou 
que ele se parece um pouco com Vidas secas. Mas eu não sei, eu não saberia 
te dizer. Eu não inspirei tecnicamente em nenhum romance. A ideia que eu 
tinha é que eu queria contar uma história. Em que vários personagens iam 
contando a história. Iam fazendo uma espécie de espiral que ela ia repassando 
esse espiral. Tinha uma transparência de forma que dá a volta por cima, aquela 
volta de baixo misturava um pouco com a volta de cima. Um espiral meio 
transparente de forma que é o seguinte: o Sidrake contou uma história, o 
Jerônimo contou uma historia, o outro lá, Danton contou uma história. Essa 
história foi sendo contada e aí a história de um tem alguma parte contida na 
história do outro e ela ia se desenvolvendo dessa forma. Eu pensei nesse 
espiral pra contar. 
 
Ou seja, você pensou na estrutura do romance primeiro. 
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Eu pensei na estrutura do romance primeiro, eu queria contar essa historia em 
forma de espiral, espiral transparente. Eu pensei nesse modelo.  
 
Por isso as quatro narrativas, em quatro pontos de vista? 
As quatro narrativas, na primeira pessoa. Eles não contam a mesma história, 
mas são histórias em que uma tem um pedaço da outra. 
 
Edival, você acha que esse efeito, é mais tabulário, mais irônico, mais 
humor, mais epopéia, fantástico? 

Eu acho que é mais irônico. Eu penso que ele é mais irônico. Por exemplo, 
quando ele conta a história que o pessoal montou uma estrutura de aborto pra 
poder fazer produtos cosméticos. Quer dizer você matar criancinhas pra fazer 
cosméticos. Isso é ironia, mas é uma ironia fantástica. 
 
E profundamente crítica... 

E profundamente crítica. Acho uma mistura, uma mistura de tudo isso, e 
porque hoje, olha o que eu queria criticar com tudo isso, que nós estamos 
pegando o nosso planeta. Eu peguei a criança porque a criança é uma coisa 
que dói no coração da gente, se falar assim: eu vou pegar moer uma criança 
aqui e vou fazer batom, vou fazer um cremezinho pra tirar rugas. Vou moer 
essa criança aqui e vou fazer um caldo, vou fazer negócio de tirar rugas. Mas 
hoje nós estamos pegando, estamos moendo o planeta, as reservas físicas, as 
reservas minerais, vegetais, todas as reservas do planeta. Nós estamos 
moendo e transformando em recursos monetários, em uma proporção que a 
gente não tem condição de gastar tudo isso, mas nós vamos matar o planeta e 
ficar com o dinheiro. O planeta, o nosso dinheiro de seguro no mundo, é verde, 
é dólar, mas ele não expele oxigênio. Nós vamos matar o planeta, transformar 
em dólar e vamos viver de quê? Tem um poema meu que diz o seguinte: ―Se a 
empresa tiver lucro, a gente respira até fumaça de ácido sulfúrico‖. 
 
E vive, e aprende a viver com isso. 

É, mas assim, também é uma ironia, porque se nós matarmos a criancinha pra 
fazer cosméticos, nós vamos ficar sem ruga e sem descendente.  
 
E a repercussão do livro? 

A repercussão do livro foi muito maior do que eu esperava. Porque eu sempre 
fui muito consciente. Eu sempre estive muito a vontade para escrever o que eu 
quisesse, da forma que eu quisesse.  
 
3 - PROCESSO CRIATIVO 
 
Autocensura você tem? 

Não tenho, eu não tenho medo da criatividade. Porque eu só não sou mais 
criativo porque não dou conta. Porque tem gente que tem medo de ser criativo. 
Eu não tenho dessas frescuras. Assim, eu solto o que eu dou conta. Acontece 
o seguinte: por que eu faço isso? Porque, antigamente o escritor era uma 
espécie de celebridade com obra. Só para definir: hoje celebridade não precisa 
ter obra. Basta sair na mídia muitas vezes, pagar pra sair na mídia que você 
vira celebridade. Até meados do século XX, o escritor se tornava uma 
celebridade com a obra. É bom dizer que o escritor queria escrever uma boa 
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obra, para se tornar um vulto. Hoje o sujeito não quer fazer nada, mas quer se 
tornar uma estrela. 
Daí é que eu, como eu não tenho um leitor, uma editora para me cobrar: você 
vai escrever assim, assado. Não tenho um grupo de leitores, foi por isso que eu 
escrevi ―Centopéia‖ sem o menor medo de censura. 
 
E como é o seu processo criativo? Você tem uma rotina, um modo de 
criação, mais ou menos que se repete? Como é que se dá? 
Não, eu sou meio anárquico, sou meio desorganizado. Às vezes eu vou 
escrevendo um negócio assim meio como quem colhe água que nasce na 
pedra. Aquela água assim que vai velejando. Você passa um pano e vai 
torcendo na lata, é de pouquinho. E às vezes acontece também de vir assim 
um turbilhão e eu escrevo muitas páginas num dia. Normalmente quando eu 
estou com a ideia, eu vou escrevendo um pouquinho, um pouquinho, aquela 
ideia vai me estressando, um dia aquela ideia arromba e sai muita coisa de 
uma vez. E também não tenho método. Às vezes, por exemplo, eu levanto 
cedo e escrevo. Às vezes de tarde, no meio da tarde, eu escrevo. Às vezes à 
noite, levanto a noite para escrever. Eu não tenho um método, sou meio 
desorganizado. Acho que se eu fosse organizado eu escreveria mais. E desse 
negócio de ser desorganizado, você acaba desperdiçando tempo. Acho que eu 
poderia ser mais organizado. Só para você ter uma ideia, eu tenho um livro que 
eu publiquei recentemente, que chama ―Pela alvorada dos Nirvanas‖, não sei 
se eu já passei para vocês. É um poema só, o livro é um poema só. As ideias 
já estavam fermentando na minha cabeça um tempo, mas eu ainda não tinha 
escrito nada. Aí um dia à noite, dormindo, aquelas ideias ficaram me 
perturbando, como uma espécie de pesadelo. Eu levantei no meio da 
madrugada e comecei a escrever. Eram mais ou menos 3 horas da manhã e eu 
comecei a escrever. Eu parei 10 horas da noite, sem comer, sem beber. Minha 
mulher até falou: tem que levar esse caboclo pro hospício porque agora ele 
endoidou de vez. Passei de madrugada até 10 horas da noite. E o livro ficou 
pronto em um dia. É um poema só e o livro foi escrito em um dia. Só que eu 
guardei ele durante oito anos. Deixei quietinho, imprimi e deixei em uma 
gaveta. Depois de seis anos foi que eu passei a trabalhar nele. Passei meses 
retocando, refazendo, mas gostei do que eu tinha anotado e agora 
recentemente eu publiquei o ―Alvorada dos nirvanas‖. É um livro em que eu 
narro um poema, praticamente dessa minha trajetória de uma forma poética. 
Uma epopéia um pouco anárquica em que  narro essa vida da sociedade, que 
é minha vida, parece muito com a vida da sociedade, que ela nasceu na idade 
neolítica e está vivendo na idade tecnológica . 
 
4 – NARRATIVA URBANA E RUPTURA 
 
Vamos voltar para cidade. O que você acha dessa sua vivência em 
Goiânia, ao sair da idade neolítica para a idade tecnológica, influenciou 
sua narrativa, o seu texto? 
Influenciou muito. Influenciou muito porque eu nunca quis fazer uma literatura 
cabocla. Não, assim, por exemplo, eu adoro Carmo Bernardes, gosto muito 
dele. ―Jurubatuba‖ eu li não sei quantas vezes. Eu gosto, mas só que não era 
aquele tipo de literatura que eu queria fazer. 
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Você tem noção do que você não queria? 

Eu não. Achava que aquela literatura já tinha sido feita. Eu queria fazer uma 
literatura minha, de hoje. 
 
É porque tinha uma vontade ruptura? 

Não, eu nunca quis. 
 
Você acha que o seu livro A centopeia de neon é uma ruptura na 
literatura, ele é algum tipo de ruptura? 

Sabe, sem querer ser pernóstico, eu acho que é. Até porque ele é uma ruptura 
no meu próprio pensamento. Das coisas que eu fui ensinado a acreditar. Eu 
acho que ele é uma ruptura de ideias, uma ruptura de estilo, é uma ruptura do 
jeito de escrever. Eu acredito que sim. 
Quando eu estava fazendo ele, eu não tinha essa noção, mas depois eu fui ver 
que tinha sim uma certa ruptura. 
 
É uma ruptura consciente ou ela é inconsciente? O que era de vontade e 
o que era da ordem do inconsciente? 
Eu acho que havia uma vontade de fazer alguma coisa que o sujeito olhasse e 
falasse assim: isso aqui é novo. Mas eu não tinha uma consciência de saber 
exatamente o que era o novo que eu queria dizer. Eu queria misturar essas 
coisas que eu falei. Misturar esse desatino da humanidade, as suas crenças 
que justificam os seus desatinos. Como, por exemplo, a humanidade pensa 
que ela pode fazer a besteira que quiser, e na hora que o pau pegar, um Deus 
salvador vem cá e vai retirá-las e migrar para o céu. Uma bobagem muito 
grande. Nós vamos morrer igual aos macacos, as formigas, igual aos 
dinossauros. 
 
O título tem um significado especial no romance? 

Sim. Você lembra que o título é tirado no momento em que a Romã teve um 
delírio. Ela veio na fumaça do vidro, da neblina enfumaçada do carro. Ela vê a 
nave espacial quando veio buscar o sujeito que tinha uma relação com ela, que 
era o motorista e era um caboclo meio atrapalhado. E ela vê aquelas naves 
estacionadas no ar e que parece uma centopéia de néon. Uma ao lado da 
outra, parece uma enorme centopéia de néon, brilhando. A expressão 
centopéia de néon, pra mim, significa a modernidade. Aquilo como disse o 
Marx: ―tudo que é sólido, desmancha no ar‖. A modernidade ela tem esse 
brilho, ela tem muita lantejoula, ela tem celebridade e pouco conteúdo. Muita 
celebridade e pouca obra. É a arte conceitual, em que faço um risco ali e digo: 
isso aqui é a linha do infinito sobre o rio Nilo. E todo mundo faz: oh! É só um 
conceito que, tirando o conceito, ela não tem uma estrutura para poder segurar 
uma obra. Então, o livro ―Centopéia de néon‖ é isso. Uma sociedade que tem 
muito charme, muito brilho, muita lantejoula, mas não tem conteúdo. Até 
porque, centopéia, ninguém sabe ainda para que serve uma centopeia, de 
neon então... 
 
E que espaço é esse, aonde que se dá? 
 
Ele tem algumas dicas de espaço: viaja região da seca, é o norte do Estado. 
Ele passa por regiões onde há grandes plantações, que é o sudeste. Pelo norte 



215 

 

tem plantações também. Eu viajava sempre para Niquelândia, e passava por 
uma região que tinha longas extensões de lagoas, me inspirou essa. Eu 
passava lá e tinha aqueles redemoinhos, enormes. Aquela ideia fantástica dos 
redemoinhos me inspirou esse cenário. Tem música sertaneja, então, aquilo é 
Goiás. E eles encontram um disco voador atolado, olha só que bobagem maior 
que essa: disco voador atolado. No pantanal, lá no Mato Grosso. É assim essa 
nossa região da Bamberra, onde o sujeito vende uma fazenda de araque e dá 
o golpe no outro. Meu sogro tinha uma fazenda nessa região que chamava 
Bamberra era no município de Niquelândia. Eu achava esse nome dos mais 
curiosos, Bamberra. Um nome dos mais atrapalhados.  
Então o local eu nunca quis situar, dizer a palavra Goiânia, porque eu achava 
que se eu dissesse, eu poderia ―desmagicalizar‖ o texto, que tinha uma certa 
magia, mas eu pensei sempre Goiânia.  
 
Poderíamos dizer que A centopéia de néon, é uma metáfora da cidade?  

Da cidade grande, a felicidade e suas luzes (brilhante, extravagante, 
espetacular). 
 
Edival, você conhece o homem e a mulher rurais e tudo isso. E você vem 
pra cidade e conhece igualmente o homem e a mulher urbanos. No livro, 
há uma critica dessa transposição de sujeitos? Você está criticando a 
mulher e o homem urbanos? 
 
Eu acho o seguinte, a gente pensa que o homem rural e a mulher rural, eles 
são assim, seres mais profundos, com pouca frivolidade. Eu acho que o ser 
humano é frívolo em qualquer circunstância em que se encontra. O pessoal 
rural também é frívolo pra caramba. O pessoal na roça, um pega pra matar o 
outro em troca de bagatela. O meu pai, quando a gente morava na roça, tinha 
um compadre que era matador e os fazendeiros o contratavam para matar. Foi 
nele que eu inspirei o Sidrake. Você quer uma frivolidade maior do que pegar a 
Angelita chegar pra mim e fala: Edival, é o seguinte, eu estou com uma zanga 
com o Eguimar, eu estou com vontade de matar ele. Se eu te der mil reais para 
você matar ele, você mata? Eu digo: mato! Você quer uma coisa mais frívola 
do que essa? O pessoal da roça tem muito isso. O que acontece com a 
frivolidade? A diferença entre a frivolidade rural e a frivolidade urbana, é a 
lantejoula. Aqui tem coluna social, tem televisão, (é o néon). É o néon! Aqui 
tem néon. E lá não tem néon. Lá tem a faca peixeira. (é a realidade crua) é a 
realidade crua. Aqui tem o néon para tingir, mas a frivolidade é humana, certo. 
Se nós um dia formos ―baixados‖, ou seja, tivermos a nossa personalidade 
baixada num download e colocar numa comunidade dentro da rede da internet, 
lá dentro nós vamos ter frivolidade, vamos ver que isso faz parte da nossa 
personalidade. Nós não vamos perder. O homem sai do campo e vem para 
cidade com as mesmas vaidades, com as mesmas frivolidades. Se ele sair da 
cidade e for para uma comunidade da internet, baixado num download ele vai 
ser (ou seja, uma possibilidade de uma comunidade pós-humana, tecnológica – 
os distúrbios são os mesmos) os distúrbios irão pra lá. Eu acho que nós vamos 
chegar a essa comunidade pós-humana se a gente não estragar o planeta 
antes, é claro. 
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O que seria a representação da subjetividade da metrópole, frívola, 
perversa, mas não quer dizer que o rural não seja... 
O rural é também. Só que ele tem a manha do urbano. Ele vai pra Brasília. Ele 
bota fogo em cartório em Brasília, ele faz o diabo lá, então ele tem a manha do 
urbano. Mas eu inspirei nele num personagem real, rural. 
 
No romance a mulher ocupa um lugar tradicional da feminilidade, da 
religiosidade, da ternura, ou no extremo, da perigosa traidora. Um 
feminino permaneceria subalterno inalterável, enquanto o masculino 
estaria em crise? Essa relação feminino e masculino, o homem e a mulher 
nos seus papéis aí, tanto no que são transpostos do rural para o urbano. 

O ser humano, tanto faz ser na zona rural ou na cidade, a vontade de 
prevaricar é a mesma. Lá na região que eu vivia, eu lembro que tinha 
fazendeiro que tinha caso com as mulheres dos agregados. Espero que não 
um com minha mãe. Mas tinha caso de fazendeiro que tinha caso com 
mulheres dos agregados. Eu conheci um agregado que tinha orgulho da mulher 
dele ter caso com um fazendeiro. Ele tinha o maior orgulho. Inclusive eu ouvi 
um dia um comentário de um sujeito... Quando o Chico Buarque teve aquele 
affair com aquela moça lá numa praia do Rio de Janeiro, o marido dela teria 
ficado orgulhoso da mulher ter traído ele com Chico Buarque. Então eu já 
conheci uma história dessa do agregado tinha orgulho da mulher dele trai-lo 
com um fazendeiro. Mas voltando a sua questão do feminino e do masculino. 
Eu acho que, eu posso dar um palpite, mas não é uma área que eu domino 
muito. 
 
Mas em relação ao romance? 
A visão que eu quis transparecer no romance é que a mulher está assumindo 
um papel que sempre foi desempenhado pelo masculino, mas sem ter para 
quem repassar o papel feminino. Ela está dobrando o papel dela. Pegando o 
dela e o do homem. É o caso da avó. A avó que cuida do neto, que vai lá e 
luta. Ela faz o menino estudar e quer botar uma prótese mental no menino para 
ver se ele melhora, porque ele é muito tonto. A avó que segurou a barra do 
marido e agora está segurando a do neto. Ela enfrentou o Sidraque. E tomou 
uma chácara dele. Aquela é uma feminista, sem perder a condição de mãe e 
vó, ela é uma feminista. Eu acho, não sei se o romance consegue dizer isso, 
mas eu tinha essa ideia na hora em que eu estava escrevendo. Eu quis que 
isso transparecesse. A mulher está segurando o papel dela, está pegando o 
papel do homem e o homem está ficando sem papel. A crise é mais do homem. 
A mulher tem uma crise de assoberbamento e o homem uma crise de 
esvaziamento. São duas crises de contextos, de volumes diferentes. Uma pelo 
excesso, outra pela carência. O homem está carente de papel. O homem não 
sabe se é bravo, não sabe se é manso. Não sabe se é provedor, não sabe se é 
provido. Não sabe se é responsável, se é irresponsável. E a mulher não. Ela 
sabe que é responsável e está assumindo o papel de provedor do homem. Mas 
continua sendo mãe, todo aquele papel tradicional, ternura que tinha quando 
criança, ela continua mantendo, mas passa a pegar o papel do homem. E está 
cometendo, no meu ponto de vista, um pouco de erro, porque está assumindo 
o papel do homem, literalmente. Ela não está filtrando, não está criticando, está 
simplesmente pegando o papel do homem. Está começando a morrer de 
estresse e de infarto, aos trinta. No trânsito. Então, está começando a pegar o 



217 

 

papel do homem sem criticar esse papel. Hoje esse papel já está tão 
apropriado que, quando eu era garoto, era bonito um homem ouvir falar que 
fulano tinha muitas mulheres. Era bonito. Isso fazia um papel bonito na 
sociedade. Hoje já é bonito uma mulher ter vários homens e um homem ter 
muitas mulheres. Já houve uma inversão. 
 
Essa é uma subjetividade urbana. Ainda que no rural pudesse ter essa 
realidade, mas ela se torna visível na metrópole, ou ela se torna possível, 
não como uma história individual, mas como uma possibilidade social.  

Eu acho que ela é. Essa mostra dessa inversão é basicamente urbana hoje. O 
machismo transvertido de mulher na roça não funciona ainda. 
 
O livro A centopeia de neon lê Goiás ou a mudança de Goiás, a 
modernização, o choque da modernização de Goiás, essa modernização 
acelerada, esse território que ontem era rural e hoje é urbano. Você 
indicaria esse livro pra gente ler isso? 
Eu acho que dá pra tirar essas ideias. Dá pra ter essa visão, a partir do livro. 
Porque escrevi a partir da minha visão da realidade daquele momento. E a 
realidade daquele momento que eu via era essa mudança. 
 
6 – AS VIRTUDES DA METRÓPOLE 

 
Quais são as virtudes do urbano na metrópole. A metrópole tem suas 
virtudes? 
Tem. Porque a humanidade na roça tende a crescer mais? Porque vinha de 
uma tendência de crescimento de famílias maiores. O sujeito na roça ainda traz 
aquela convicção de que precisa ter muitos filhos, os filhos serão braços de 
trabalho. Ele precisa ter 8, 10, 12 filhos e cada um vai ajudar a manter a 
família. Em grupo vão render mais. Famílias pequenas na roça têm dificuldades 
de sobrevivência. É preciso ter um mutirão de gente na casa para dar conta, 
para distribuir as tarefas. Se hoje a sociedade vivesse ainda, aqui no Brasil, 
uma sociedade rural como vivia na época da minha infância, em que 80% da 
população que vivia na roça, na cidade, seria completamente inviável, 
principalmente numa situação em que não dava para colocar infra-estrutura 
social: saneamento básico, água encanada, asfalto, creche, escola. O pessoal 
precisa se reunir, morar em casas verticais, igual cupim. Precisa criar 
condições, nesse ambiente de aglomeração, de densidade populacional, criar 
estrutura para poder manter essa sociedade. Imagina que é preciso esse povo 
sair da roça desocupar o campo agricultado, daqueles pequenos quintais, 
daquela lavourinha de subsistência para a lavoura de cunho do agronegócio, 
para o negócio industrial. Se hoje a gente vivesse aquela agricultura de 
enxadinha, na beira do ―corguinho‖, a sociedade morria de fome. 
Tranquilamente, não tenho dúvida disso. A sociedade morreria de fome se 
vivesse daquela agricultura de subsistência dos anos 50. Pode até parecer que 
esse caboclo é neoliberal. Não é isso. É uma visão realista. Se não tivesse hoje 
essa agricultura mecanizada com adubação, irrigação, desenvolvimento de 
produtos cultivados pela EMBRAPA. Aquela agriculturinha de índio que a gente 
tinha nos anos 1950, a sociedade morria de fome. Então, esse é um dos 
benefícios da cidade. É poder reunir o pessoal no centro populacional denso 
para poder desenvolver serviços comunitários. Na roça não tem como fazer 
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isso, por conta do espaço aberto. E também a roça se tivesse com 80% da 
população também já estaria muito ocupada com o espaço da moradia e pouco 
espaço para a produção.  
 
Você acha que a arte da literatura tem uma função, ou deveria ter uma 
função? 
O pessoal costuma dizer, apenas como método teórico, um sistema teórico que 
a manufatura tem utilidade e a arte não tem utilidade. Eu acho que é uma 
forma didática de dividir as coisas. Se eu coloco um quadro na parede, mas ele 
é um pendurador de talheres, ele não é arte, é um objeto, um utensílio. Mas eu 
acho que essa divisão didática de que a arte não pode ter utilidade e que a 
manufatura é utilitária pode dar conta didaticamente do recado, mas ela não 
traduz uma realidade. Eu acho que a arte tem utilidade sim, a literatura tem 
utilidade sim. A literatura, para que serve a literatura? A literatura serve pra 
você se encantar, num determinado momento, se divertir com ela dentro de um 
contexto, para desenvolver seu raciocínio, receber conhecimento, transferir 
conhecimento. Ela serve para tomar pé de uma realidade, alargar uma 
realidade. A literatura cria a realidade nova. Não só interpreta a realidade 
existente. Então só nesse pequeno instante nós falamos 3 ou 4 utilidades da 
literatura. Até escrevi um texto As serventias da literatura onde aponto umas 10 
ou 12 serventias e utilidades que eu acho que a literatura tem. Eu não acredito 
que a literatura não seja desutilitária, ela é utilitária. Ela não é uma inutilidade, é 
utilidade. É como dizer, o ar tem utilidade? É difícil dizer que o ar tem utilidade. 
A literatura é o ar do espírito, é a base das outras artes. Se não tivesse 
literatura não teria o cinema. Se não tivesse literatura não teria o videogame. A 
literatura é a base das outras artes. Se não tivesse literatura não teria pintura, 
ao menos no modo de entender a pintura como nós entendemos. A literatura é 
a arte das artes e acho que ela tem uma utilidade muito grande. Se perdermos 
essa condição de produzir e apreciar a literatura, voltaremos a ser macacos. O 
nosso cérebro desaprendido é o macaco, como qualquer outro primata. Ele é 
só um potencial. A diferença de um homem sem cultura de um macaco é 
porque o homem sem cultura tem potencial e o macaco não tem, pelo menos 
na proporção que o homem tem. Agora o macaco tem capacidade de aprender 
uma porção de coisas, mas nós temos a capacidade infinitamente maior, mas 
se nós não utilizarmos nossa capacidade intelectiva vamos retornar à barbárie. 
A idade média foi um retorno à barbárie, pelo menos em termos. Quando os 
filhos não conseguiram ler os textos que os pais escreveram, começou a idade 
média. Quando seus pupilos começarem não ter capacidade de entender o que 
o professor está dizendo estamos começando, ao menos vocalmente, uma 
idade média. Uma regressão à barbárie. Eu acho que a literatura é uma 
espécie de veia por onde transita a cultura, por onde se acumula cultura, por 
onde se leva cultura de uma geração para outra. Sem ela é muito difícil.  
 
Você tem alguma opinião sobre as narrativas urbanas? Como que o 
urbano pode ser narrado, pensando na literatura como urbano, esse 
urbano que se movimenta, tresloucado... 

Não tem nada mais parecido com a leitura regionalista do que uma literatura 
puramente urbana. Quando se tenta transferir para o texto a linguagem de 
determinados gueto, ―sacou irmão, morô, tá ligado‖. Se eu colocar isso no 
texto, é a mesma coisa de colocar no texto de um regionalista: nós vai, nós foi, 
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nós fica, nós paga, nós é bão. Mais ou menos é transferir o regionalismo para o 
urbano nu e cru. Esse texto que tenta traduzir, jogar nas páginas do livro essa 
linguagem do gueto, essa linguagem da gíria de determinados grupos de 
malandros, eu não acredito muito nisso. Acho que é uma espécie de 
regionalismo decadente, transposto cru e nu para a literatura urbana. Mas eu 
penso que o homem é urbano devido à situação, o fracionamento e a 
complexidade a que é submetido. É um ser humano extremamente mais 
complexo do que era, do que é aquele homem do campo. Porque o homem 
que vive no campo hoje não é o mesmo homem que vivia no campo de 50 
anos atrás. É um outro homem muito mais antenado, ligado, complexo. É muito 
mais complicado do que era a 50 anos atrás.   
O homem que está lá na roça, no mínimo, tem televisão e rádio em casa. Ali 
ele tem um mundo de informações. Ainda que informações rasas, mas 
informações complexas chegando a casa dele diariamente, igual um jorro, um 
canal de rio despejando na casa dele todos os dias. Isso altera o jeito do 
homem rural. Aquele homem rural de sentar de cócoras à tarde, pegar um 
fumo, depois fumar e tocar uma viola acabou, isso não existe mais. 
 
Com relação à literatura urbana. O que é literatura urbana? 

Eu acho que a literatura urbana tem que dar conta de transcrever para as 
páginas da ficção, esse ser humano que vive nas grandes cidades. Com suas 
vicissitudes, contrariedades, complexidades, problemas, sonhos, decepções. 
No momento em que o escritor der conta de colocar esse homem no seu texto, 
é uma literatura urbana. Porque ele está dando conta de traduzir os 
sentimentos do homem que vive nas metrópoles através da sua literatura. Mas 
eu não acredito que essa literatura seja muito rigorosa se ela ficar tentando 
pegar textos de pequenos grupos como eu já falei. Ela tem que ter uma 
linguagem literária que possa representar a média do homem urbano. Porque 
ficar afeito a determinados guetos, os guetos são muito transitórios. Daqui 
meses aquela gíria já acabou. Ninguém fala mais aquelas palavras, e seu texto 
morreu. A língua que você escreveu desaparece. Então é preciso ter a 
capacidade de ter uma linguagem urbana, uma linguagem literária urbana. Aí 
você me pergunta: você tem essa linguagem? Ainda não, mas eu vou adquirir. 
 
Porque o urbano também na sua transitoriedade, ele vai se transformando 
e no caso de Goiânia, ela é muito ruralizada. O rural está muito presente. 
Ela se metropolizou por todos nós que viemos da roça. Não tem como 
falar do homem urbano em Goiânia sem falar do homem rural. Você 
começa sua história pelo rural. O puramente urbano é recente. 

É. Pessoas aqui em Goiânia com mais de 30 anos é muito difícil que não tenha 
pai e avô com relação rural. Até mesmo o sujeito que tem 30 anos, é possível 
que ele ainda vá a roça passar temporada na casa de um tio, de um padrinho 
ou de outro familiar. Pessoas urbanas mesmo, aqui em Goiânia, não chegaram 
a formar uma massa crítica para formar uma sociedade tipicamente urbana.  
 
Ou seja, narrar o urbano, o sujeito urbano, de certa medida também é 
narrar o sujeito rural, de Goiás. 
Ainda é. Se você for narrar o sujeito urbano que ele não toca a poeira do 
campo, ele vai ser artificial. Ele tem que ter uma coisa do campo ali. 
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É muito interessante, porque a “onda” do mundo agora é as culturas 
tradicionais. Goiânia é um bom lugar, não é? As francesas vêm trabalhar 
conosco, vem aqui pra fazer bordados, máquinas de fiar, porque é mais 
simples. 
Com certeza. Talvez a gente não saiba o valor que essas coisas têm. A gente 
quer o moderno, aquilo que vem de fora. Nós temos certa ojeriza por aquilo 
que é nosso. Isso é próprio da sociedade nova, que não aprendeu se valorizar, 
se reconhecer.Esses fazeres rurais são uma questão importante, porque esse 
rural que vive na metrópole, que traz essa memória, essa história familiar do 
encantamento ou do desencantamento, na verdade gera um tipo de conflito, 
diferente do tipo de conflito de uma metrópole já formada por gerações e 
gerações sem essa memória, sem esse contato. Possivelmente, o tipo de 
conflito é mais um conflito existencial, ou se não, pela força da indústria, no 
caso de São Paulo. São Paulo vive esse conflito, acirra a segregação porque 
os nordestinos vêm com a tradição rural. E ali há a segregação entre os 
paulistanos e os nordestinos. E os de fora. Tem essa coisa do rural, da 
sobrevivência, a partir da existência no local, da produção da vida e, ao mesmo 
tempo, a perda dessa possibilidade. São Paulo vive hoje, por exemplo, esses 
movimentos de xenófobos dessa juventude, já formada de quatro ou cinco 
gerações sem contato com o que vem do rural. Isso nos denigre, nos diminui.  
 
 
Edival, algo mais que você gostaria de dizer?  

Eu hoje penso assim... Continuo achando que a literatura é muito importante. 
Há muita confusão para as pessoas do que seja o escritor. Escritor é aquele 
sujeito que esmera e faz da palavra uma arte. Escrevente é aquele que usa a 
palavra para simplesmente vender uma outra ideia. Por exemplo, o sujeito que 
escreve um livro de auto-ajuda não é um escritor, ele é um escrevente. 
Normalmente ele tem uma ideia sobre o senso comum, transforma o senso 
comum e vende, mas ele não é um escritor. Escritor é aquele que trabalha a 
obra dele como o artista trabalha sua obra, é um artista. Eu penso que a 
literatura, nesse sentido, continua sendo muito importante e cada vez mais as 
pessoas estão propensas a não reconhecê-la como muito importante, porque 
não querem mais ter o trabalho de ler uma obra de arte e tirar dali uma 
conclusão.  As pessoas querem pegar um livro de auto-ajuda e tirar dali a 
conclusão que foi apresentada. A literatura de verdade tem que se colocar no 
mundo como resistência. Não adianta querer ser escritor e pensar ―eu vou ser 
uma celebridade, eu vou vender tantos mil livros, eu vou fazer e acontecer‖.  
Não vai. Se você quer ser celebridade arruma outra coisa para fazer. Vai ser 
ator, sei lá, vai ser outra coisa. Vai ser garoto de programa, você vai ser mais 
famoso. Vai ser maitre de restaurante, porque fica famoso. Mas se vai ser 
escritor, não fica famoso. Mas é uma resistência de humanidade diante do 
mundo complexo que está vivendo hoje que está perdendo as estribeiras. Acho 
que literatura é uma ―recobragem‖, é uma ―recobrança‖ das estribeiras. O 
escritor precisa saber que ele é uma consciência do mundo. Não precisa ser... 
Mas precisa ter a noção de que é uma trincheira contra a mediocridade. Se 
você quiser escrever para agradar o leitor de auto-ajuda, está ferrado. Você 
não é escritor, você é escrevente. 
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E a ciência diante da literatura? 

A ciência é uma coisa muito importante. Apesar de que, hoje, a ciência tenha 
virado uma superstição. Existe a ciência e existe a superstição da ciência. A 
ciência está sempre achando soluções, descobertas. Agora, existe na 
população a superstição de que a ciência vai resolver tudo. Há pouco tempo, 
eu participei de uma entrevista na TV Brasil Central em que estava 
entrevistando um cientista ligado a desenvolvimento de novos cultivares. Ele 
dizia que estava trabalhando numa pesquisa de novos cultivares de campos e 
mesmo que nosso clima aumente até três graus da temperatura, a cana vai 
sobreviver. Mas ele não estava pensando em uma pesquisa que evitasse o 
aquecimento global em criar um mecanismo de tolerar o aquecimento global. 
Ele está trabalhando não na ciência, mas na superstição da ciência. Achando 
que a ciência vai resolver o problema quando o pau quebrar, não vai. Então a 
ciência é muito importante, mas a ciência sem consciência, que a literatura é 
portadora, é prejudicial, porque ao invés de desenvolver a ciência ela 
desenvolve a superstição da ciência. 
 
Agradecimentos... repercussões... autor e livro. 
Olha só! A repercussão que esse livro teve na época foi o prêmio Hugo de 
Carvalho Ramos, ele foi finalista da bienal Nestlé e da Casa das Américas e 
ganhou o primeiro prêmio na Casa Paraná. Naquela época era o prêmio mais 
importante que o Brasil tinha e esse livro ganhou. Isso foi em 1992. Pra mim foi 
uma repercussão tão grande que eu não estava nem preparado para aqueles 
eventos todos. Eu estava em casa, à noite, o telefone tocou 2 horas da manhã 
eu pensei: morreu parente. Quando eu atendi, o sujeito falou: aqui é o Carlos. 
Eu pensei: é trote. ―Rapaz é o seguinte eu sou júri do prêmio Casa do Paraná e 
o seu livro foi premiado. Eu gostei demais do seu livro, parabéns pra você, eu 
não agüentei esperar amanhecer o dia para te ligar‖. Logo em seguida o livro 
foi adotado no vestibular, junto com o do José J. Veiga que é um escritor da 
minha maior admiração. Eu saí com o Veiga nos colégios fazendo palestras. 
Aquilo pra mim foi uma glória muito grande. O Veiga é um escritor da maior 
grandeza 
Essa repercussão que o livro teve na época me deixou, de certo modo, muito 
orgulhoso daquilo que eu vinha fazendo. E depois disso, você viu que eu não 
lancei outro. E depois disso eu queria escrever alguma coisa que fosse novo, 
mas que não fosse como A centopéia de néon. Que não repetisse a linguagem, 
que não repetisse o tema, que não repetisse o modo de tratar as coisas. Eu 
queria escrever uma coisa com outra roupagem. Eu queria esquecer aquele 
jeito de escrever. Eu acho que se eu escrevesse um outro livro igual, eu estaria 
me repetindo. E eu sempre gostei de não me repetir. Eu escrevi Naqueles 
morros depois da chuva, que é um período da história de Goiás em que o 
pessoal chega aqui. O nobre português, pra administrar a província de São 
Paulo, mas a tarefa dele era viabilizar a mineração do ouro de Goiás. (é um 
romance histórico) Ele vem passa direto de São Paulo para Goiás e ele fica 
quatro anos administrando São Paulo a partir de Vila Boa. Luis Mascarenhas 
em 1739-1743. Quando quis escrever um romance e vi que o assunto era 
longo, planejei escrever em três volumes. O primeiro está saindo agora. É esse 
aqui: O jogo do diabolô. Porque na mente dos europeus tudo que acontece é 
um jogo do diabo (e os capítulos são só numerados).  



222 

 

APÊNDICE 02 – ENTREVISTA COM MARIA LUÍSA RIBEIRO 

Realizada no dia 19 de abril de 2011 

Local: Residência da autora 

Entrevistadora: Angelita Pereira de Lima 

 

1 – DADOS BIOGRÁFICOS 

 
Eu queria dados biográficos seus, mas aqueles que foram importantes 
para produção literária.  
Eu digo que a minha biografia, que a biografia do escritor, de todo escritor, 
começa como leitor. Eu acho que minha história com a literatura antecedeu a 
leitura. Quando eu nasci meu primeiro presente foi uma coleção do Monteiro 
Lobato, que meu pai me deu. Eu tenho essa coleção velhinha, sabe? Está na 
casa da minha mãe. Isso é muito simbólico. Inclusive, já foi muito fotografado 
por jornais. Eu cresci brincando com livros. Tem um poema da Adélia Prado 
que fala a respeito disso e eu me vejo assim também. Eu fazia caminha de 
boneca de livro. Com quatro anos eu fui para uma escola maravilhosa. Naquela 
época a gente ia pra escola com sete anos, mas eu queria ir para escola. Então 
fui como ouvinte para o colégio Santa Clara, mas pelo contato que eu tinha 
com o livro assim eu fui alfabetizada. Muito cedo, com cinco anos. Eu não me 
lembro de ter juntado palavras quando eu vi, estava lendo. Um processo 
natural pela convivência com o livro. Com cinco anos eu fiz meu primeiro 
discurso sem saber ler. Eu sempre gostei muito da palavra. A palavra, toda 
vida, me fascinou bastante. Acho que essa formação - eu não diria essa 
formação familiar - essa preocupação familiar foi determinante.  

 
Você nasceu aqui em Goiânia mesmo? 
Eu nasci em Goiânia. Aos onze anos de idade eu fiz o primeiro poema. Era um 
poema assim:  

―Eu era menina...assim pequenina  
uma boneca de pano  
uma bola ]o meu riso  
o meu viver.  
A bola de atrevida foi encontrar o espinho  
e a boneca coitada rasgou o braço num safanão que eu lhe dei.  
Meus sonhos se juntaram e viraram bolas coloridas soltas ao vento.  
Eu vi muitos bonecos vestidos de gente‖. 

Quando eu mostrei para o meu pai ele falou: ―Minha filha você vai ser 
escritora‖. O poema estava fora daqueles poeminhas que se faz pros meninos. 
Como toda adolescente eu escrevi muitos poemas, organizei em cadernos e 
que hoje tenho até vergonha de ler.  

 
Eu perdi os meus... 
É, eu ainda guardo. A maioria dos adolescentes deixa de escrever e eu não 
deixei, continuei escrevendo. Mas não passava pela minha cabeça... Eu não 
tinha intuito de publicar. O importante era escrever mesmo era deixar aquilo 
fluir. Quando eu estava por volta dos 30 anos foi determinante pra mim a 
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presença de Brasigois Felício na minha vida. Eu ouvia falar de Brasigois e 
gostava das crônicas, lia os livros dele. Um dia organizei meus poemas um 
pouco mais maduros e mandei para ele. Cheguei no Brasigois, e falei: ―olha dá 
uma olhada nisso aqui. Se tiver coragem faça um prefácio‖ Fui embora e deixei 
meu telefone. Dois meses depois o Brasigois me ligou para dizer que o prefácio 
estava pronto. Eu falo que hoje ele é um grande amigo. Companheiro de luta 
mesmo. Ele é/foi responsável por isso. Se Brasigois não tivesse feito meu 
prefácio eu não teria feito aquele livro e nem outro.Publiquei 1988 os... Esqueci 
o nome, esqueci o nome do meu primeiro livro! ―O tempo responde‖. O 
segundo livro veio em 1990. ―Além do alambrado‖ já um livro de poemas, 
diferente, mais sintético. Um livro bem curto, de poemas curtos. Eu vejo como 
uma experimentação. Experimentava... Experimentava outro... Sabe eu acho 
que isso acontece com todo autor até ele achar o seu estilo. Ou então a 
palavra. A forma de colocar a palavra. 
Depois eu passei por um período de 10 anos sem publicar porque tinha três 
filhos. Quando a minha caçula estava com doze anos eu tive outra filha. Então 
eu me voltei para ela e recomecei.  Eu, praticamente, me afastei da literatura. 
Fiquei de 1990 até 2000 sem escrever, sem publicar nada. 
Eu comecei a escrever. Ela foi crescendo e quando ela estava com 3 anos eu 
comecei a contar história para ela. Eu fui mãe muito jovem, com os primeiros 
três filhos eu não curtia aquilo. Então com ela, a Maria Luiza, eu começava 
contar uma historinha e no outro dia ela pedia: ―conta aquela de ontem...‖ Eu 
sempre inventei história pros meus filhos. Eu não contava história, eu inventava 
historia. Daí resolvi por no papel. Foi quando fiz a ―Coleção Mama Cadela‖, que 
foi uma Coleção infantil que tinha 3 livros. A proposta era fazer 10 livros mas eu 
acabei fazendo só três. ―Gata gata gatarina‖, ―Veneno de lagartixa‖ e ―O anjinho 
que falava palavrão‖. Eu digo que a Ana Luiza foi responsável por isso pela 
publicação desses livros.  Quando eu lancei livro infantil, não parei mais. 

 
A presidência da UBE? 
Foi quando eu assumi a presidência UBE. Fui a primeira mulher, depois de 55 
anos de fundação, e sou a única mulher no Brasil até hoje. Foi um trabalho 
interessante. Isso faz parte da minha biografia. Foi uma coisa importante. Eu 
peguei uma sala de 28 m e consegui transformar em uma sala de 500m. Fiquei 
4 mandatos consecutivos, oito anos, e a Ube hoje é uma entidade totalmente 
diferente daqueles 28m que eu peguei, que funcionava um dia sim um dia não. 

 
Muito fechada nela mesma?  
Não. Espaço mesmo, sujeira. Mas tudo tem seu tempo, não desmereço o 
trabalho de ninguém. Porque em 1959 era muito importante uma sala no centro 
da cidade, mas para o ano 2000, uma sala no centro da cidade já era uma 
coisa muito pequena. Então eu acho que coube à mulher, não à Maria Luísa, 
mas a mulher fazer essa mudança. Eu considero isso uma mudança feita pela 
mulher. Hoje a Ube tem identidade, tem cara de casa, cara de casa de escritor. 
Agora estou na presidência da AGL que também eu peguei um CNPJ, um livro 
de ata e a entidade já tem seis anos. Também sou a primeira mulher e ela já 
está estruturada graças a Deus. Bem estruturadinha, bem arrumada e espero 
sair dessa presidência deixando uma sede própria.  
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Voltando para a sua trajetória, além do Brasigóis, quem você poderia ou o 
que você poderia classificar como suas principais influências.  

Eu gosto muito em termos de poesia, é perigoso ate citar, mas eu gosto 
muito do trabalho do Edival, do Delermano Vieira, do Gabriel Nascente que 
respeito como um dos maiores poetas do Brasil, ou além disso ainda. O Gabriel 
já ganhou prêmios na Inglaterra em tudo quanto é lugar, então às vezes ele é 
mais conhecido, mais valorizado lá fora do que aqui. Mas a minha poesia, a 
minha literatura não sofre essa influência não. Eu respeito o trabalho deles, 
mas acho que o meu estilo é mais como Clarice Lispector. Eu acho 
fundamental. Não sou muito assídua. Tenho preguiça de ler. Hoje eu tenho.  

O tempo que eu tenho eu escrevo. Quando eu estava na UBE li muito 
pouco, porque o tempo que tinha eu escrevia. Ou eu escrevia ou eu lia, então 
fazia a opção por escrever. 

É como se diz, fiz Letras, mas não sou de muita teoria não. Eu acho que 
escrever é um ato. Esse problema de teoria é mais para os teóricos, para os 
críticos. Eu não me preocupo tanto com a gramática, eu não sou revisora. O 
papel do escritor é escrever e pronto, então não vejo influência direta dessas 
pessoas não. Eu vejo a busca de um estilo. 

 
 

2 – PROCESSO CRIATIVO 

 
Como é, então, o seu processo criativo?  

O meu processo criativo e o seguinte: gosto muito de parede, de janela. Gosto 
de ter um lugar para olhar. Então, por exemplo, se eu tiver sentada nessa 
varanda, olho aqui, olho aqui, olho aqui e de repente vejo uma janela e imagino 
que está entrando uma personagem. A partir do momento que entra a 
personagem acabou. Entendeu, acabou. E aí eu vou vestir o personagem. Ele 
é que se faz. Pode até parecer uma coisa meio louca, meio romântica, não sei. 
Uma vez o Heleno Godói me falou que o trabalho dele, de quando ele vai fazer 
um livro, já tem principio meio e fim. Eu não, só tenho uma frase. Eu me lembro 
e, às vezes, fica a semana uma coisa assim mexendo comigo. Uma vez tinha 
um manjar. Uma coisa que ficava, eu andava para um lado, para o outro, eu via 
essa coisa que era um manjar. Um dos grandes contos que eu tenho é a 
respeito do manjar. Ele tremia, eu via essa imagem. Então eu acho que a 
literatura vem assim. Não sei se é recordação de outras épocas...  Não sei o 
que acontece. Eu não sou muito disciplinada, eu escrevo quando eu quero e 
quando eu gosto. Já estou com 55 anos e não faço mais questão de estar 
preocupada. Quero me dedicar à literatura pura e simplesmente de agora para 
frente. Estou construindo uma casa para isso, um atelier de literatura. Uma 
casa aqui em Goianira. Para eu ir para lá e enlouquecer se preciso for. Não 
quero mais administrar nada, dirigir nada, não quero emprego, não quero nada. 
Eu quero focar no que eu realmente gosto. 
Sem preocupação, você entendeu?Esse estudo que você está fazendo, não 
imagina o tanto que isso é importante para mim. Uma das grandes emoções da 
minha vida foi quando eu fui a Belo Horizonte e uma doutora pela Unesp, 
estava fazendo um trabalho ―A presença feminina nos contos de Malu Ribeiro e 
de Adélia Prado‖. E ela fez um trabalho maravilhoso. 
 
Quem é ela? 
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Maria Luiza Lavoisier. Eu fui a Belo Horizonte e quando cheguei lá, menina, eu 
fiquei vendo, fiquei caladinha, sentei lá na arquibancada, na universidade de 
BH. Fiquei assistindo lá no meio de todo mundo. É muito interessante ver a 
leitura do outro. Quando ela terminou e eu bati palmas, foi que ela viu que eu 
estava lá. Outra vez foi na Paraíba, tinha um estudo sobre mim no Encontro 
Nacional e Internacional de Mulheres da Literatura. Isso pra mim é muito, muito 
mais do que vender mil, dois mil livros. Porque me questionam muito: porque 
você não escreve uma coisa que venda? Porque a minha literatura não é 
vendável! Eu prefiro que dez pessoas que saibam ler, leiam, a mil pessoas que 
compram. Eu sou escritora, não sou vendedora de livros.  

 
Mas tem o dilema do escritor que tem que viver... 
Pois é, mas viver de livro eu acho que ninguém consegue, quase ninguém 
consegue. 

 
3- CORDEIROS DO ABISMO 

 
Sobre “Os cordeiros do abismo”. Vamos primeiro para sua estrutura 
física. Quantos exemplares, quantas edições, o que você tem, qual é a 
história do livro em si, já pronto, editado. 
Eu vou falar pra você... Eu não pensava em escrever um romance. Eu não 
pensava. 

 
Esse foi o seu primeiro romance? 
Foi. Eu sempre me acho pequenininha demais pra fazer as coisas. Eu sou 
assim, você entende? Então achava que um romance era uma coisa para um 
escritor que já tivesse anos. Mas um dia nesse mesmo processo que... Eu via 
uma rua com um monte de cortes, ai aquela imagem começou... Ai menina! Eu 
peguei e falei para meu amigo Sena: ―olha eu acho que vou fazer um conto 
interessante‖. ―O que você está fazendo, eu estou na frente do computador e 
acho que vai sair um conto interessante porque eu estou vendo uma rua tão 
cortada...‖ Eu sei que comecei. Aí eu me perguntei, onde é essa rua? O que 
tem nessa rua? Então veio um cartório. Quando eu me localizei no cartório, vi a 
estante, já vi caindo. Depois começou. Quando estava mais ou menos umas 
vinte páginas e que eu me dei conta que estava fazendo um romance. E um 
romance totalmente diferente. Ele veio sem preocupação. Não há preocupação 
na minha literatura. Sem ter preocupação de me localizar. Não é minha tarefa, 
não é meu trabalho, é trabalho seu. Um dia a Maria Luiza Lavoisier disse: ―eu 
não sei se eu fico no maravilhoso, eu não sei se eu fico no absurdo, eu não sei 
se eu fico no fantástico‖. A minha preocupação é com o tempo. Gosto muito de 
trabalhar o tempo. E a mente humana me fascina. Eu achei o Leopoldo um dos 
personagens mais maravilhosos, porque o acho essencialmente humano. 

 
É essa impressão que o livro dá. Era pra você odiá-lo e você descobre 
nele uma humanidade terrível, vamos dizer assim, bem Nietzsche. 
Eu parti pro ―Cordeiros do abismo‖ dessa forma. Ele veio assim: o personagem 
se fez no espaço (primeiro veio o espaço) sempre é assim (primeiro o espaço). 
Só que geralmente é uma janela e desta vez foi uma rua. 
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Poder-se-ia considerar que o abismo desses cordeiros, que a cidade, a 
metrópole poderia ser esse abismo, embora você fale que trabalha com a 
mente que esse é um sujeito mental, mas a metrópole ela é um abismo 
para esses cordeiros vamos dizer assim? 
Não, não, eu acho que o abismo é o próprio existencialismo. É aquela guerra 
interior, o ser ou não ser, eu acho que é isso. Eu acho que ele não sofre a 
influência da metrópole, ele sofre influência da estrutura familiar, 
principalmente. Sofre a influência da primeira infância. Mas eu não vejo como 
ser estressado. O estresse da metrópole, o estresse do trabalho. Você vê, não 
tem metrópole. É tanto que ele tem tempo de se masturbar no trabalho. Então 
o trabalho dele não (aquele trabalho que). E hoje eu vejo que na metrópole as 
pessoas estão muito absorvidas pelo trabalho, elas não tem tempo de pensar 
em si. Eu acho que ele teve tempo demais de embrenhar na própria mente, ou 
na própria mente coletiva. 

 
Todas as vezes que eu li alguma coisa sobre romance alguém o classifica 
ele como pessimista. Você concorda que é um romance pessimista 

Não, (eu também não) de jeito nenhum. 
 

Falam “o pessimismo da Maria Luísa”, que é um romance pessimista. 
Porque vc não concorda? 

Eu não concordo porque o aeroporto é uma porta de saída. Ele termina no 
aeroporto. Agora para onde ele vai voar, só ele ou outro sabe. Então não acho 
que seja pessimista. É uma forma real de encarar a vida. Acho muito triste é 
quem passa a vida fazendo crochê, ali tranquilo, sereno. Acho que uma viagem 
dentro de si mesmo, isso é rico, isso não é nada pessimista. Quando ele fala 
que não queria ser um monte de margaridas, um canteiro de margaridas. 
Porque um canteiro de margaridas é uma coisa muito medíocre. Orquídea é 
uma coisa mais bonita do que uma margarida natural. Outra coisa que eu acho 
interessante é quando ele fala... Não. Quando a Marina fala que o jardineiro 
passa ali e ninguém percebe que a margarida morreu, porque ela não faz falta, 
ela só é bonita e que nem percebe que foi substituída. Então acho que o belo é 
mais pessimista do que o ―feio‖. 

 
Você pode comentar mais essa sua expressão?  

Posso. Porque o belo é o ser, o belo é o vivenciar, o belo é estar presente. 
O belo é o que não é terminado nunca, o belo é o infinito. O que está 
terminado, retocado, arrumadinho, é ―belo‖, mas é muito feio porque é pobre. 
Então o belo, pra mim, é o que é feio pra muita gente. 

 
Você falou que às vezes o belo é mais pessimista do que o feio, mas é 
desse belo acabadinho, esse belo,,. 

É isso, esse belo controlado, dominado. Eu não vejo beleza nisso. Eu vejo mais 
beleza nisso aqui que tem historia (apontando para um pedaço de parede 
descascada). Está faltando um pedaço, mas ele tem historia. Então isso pra 
mim é o belo. O belo pra mim é o que existe como ele é e não como precisa se 
mostrar. Eu, por exemplo, acho muito mais interessante a vida de uma puta do 
que de uma santa (seguindo o estereótipo é, não é? – porque se vc vai olhar a 
santa, a santa não existe). Não existe. Então esse belo é muito casto, muito 
mentirinha, muito confortável. 
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O narrador de Os cordeiros do abismo é muito interessante porque ao 
mesmo tempo que é um narrador, ele se transforma em um personagem. 
Em dois ou três ou quatro momentos, ele parece que ele é quem está 
criando o personagem, ele se coloca na posição de escritor.  

Essa é uma característica minha.  
 

Então de repente ele é só um narrador, um narrador onisciente, de 
repente ele é um personagem. Porque ele conhece o Leopoldo, conhece a 
Marina, conhece a Tarsila. De repente ele começa contar como é que ele 
construiu a Eulália, como é que ele construiu a Tarsila. Ai ele é um 
escritor... 
É. Ele trabalha em primeira e terceira pessoa e tem um distanciamento, às 
vezes.  

 
Então, eu fiquei pensando... O problema, esse narrador, conta a história 
do Leopoldo, dos seus dramas, dos seus cordeiros, mas a Maria Luísa, na 
verdade, o tema dela é a hipocrisia, você concorda? 
Concordo, o tema é a hipocrisia. É a humanidade e a hipocrisia. E assim 
aquelas verdades mais fundas, indizíveis.  

 
Tanto é que na cena do incesto o Leopoldo não narra, quem conta é o 
narrador, ele não pode contar... 

Ele não pode contar (não cabe no dizer). Agora eu acho uma ironia muito 
grande quando ele abre a perna dela e começa a chamá-la de mãe (é todo 
irônico, é muito irônico). Então essa estrutura narrativa é uma estrutura assim 
muito provocante. Primeiro que exige do leitor uma atenção. 

 
A história do Leopoldo que é contada pelo narrador e a história que a 
Maria Luísa conta que é uma historia sobre a hipocrisia, usando o 
narrador, usando o Leopoldo e as personagens. Eu poderia dizer que, na 
verdade a personagem é o Leopoldo, mas a história é sobre os cordeiros? 
Aliás, não é a história do Leopoldo, é a historia dos cordeiros? 

É a historia dos cordeiros. O Leopoldo é um dos cordeiros (uma das vítimas). 
Leopoldo é uma das vitimas. (vítima de quê?). É vitima dessa humanidade 
mesmo. É vítima desse contexto hipócrita. Porque nós somos vítimas de um 
contexto terrivelmente hipócrita. Eu acho que, quando eu escrevi, pensava 
nisso. Nessa hipocrisia. E eu via ali dentro. E pela estrutura familiar dele. Ele 
achou uma porta de saída para exteriorizar essa hipocrisia. 

 
4 – O ESPAÇO LITERÁRIO E O GEOGRÁFICO 

 
O Leopoldo é um instrumento? 
Ele é um instrumento da hipocrisia. Ele é um instrumento para revelar a 
hipocrisia. Eu acho o Leopoldo... Muitas vezes eu tinha raiva dele. Quando eu 
começava a ter raiva dele, eu via muita gente boa com cara de Leopoldo. E 
que não tinha coragem de fazer as coisas que ele fazia. Ou de falar não é? De 
pensar essas coisas.  Agora essa estrutura da narrativa. Isso aí, foi uma coisa 
que surgiu. Isso existe nos meus contos. Não sei se você conhece meus outros 
trabalhos. Eu tenho ―O domador do rio‖; ―S senhor dos desencantos‖. Estou 
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escrevendo agora dois romances ao mesmo tempo. Não tem o nome ainda, 
mas é bem interessante. Outra coisa, eu não gosto de por nome em nada. 
Nada meu tem nome de cidade. Eu não gosto de limitar o espaço. 

 
Por quê?  

Porque eu acho que tudo é o mundo. O mundo é mais interior do que outra 
coisa. Então a partir do momento... Isso eu sinto assim, não critico nada, nada. 
Nenhum dos colegas. Cada um tem o seu estilo. Eu estou falando como eu me 
sinto. Eu sinto assim. Se eu falar que o personagem tal mora na cidade tal com 
tantos habitantes, assim ou assado, a partir do momento que eu dei nome, 
coloquei o espaço interior menor que o exterior.  

 
É um paradoxo porque você começa pelo espaço. Quando vê a rua. 

Mas a rua que eu vejo é a rua do mundo e chama Dias da Cruz. Eu não pensei, 
o que eu pensei mesmo foi Dias de Cruz. Então foi uma forma de dizer Dia de 
Cruz. É um calvário, não é a rua. 

 
A Marina é a professora de piano? 
Não. Eu estou doida pra encontrar um leitor que saiba quem é a Marina, não 
encontrei até hoje. Eu conversei uma hora ao telefone com um crítico literário. 
Esse livro nasceu em 2004. O Luiz Horácio Rodrigues escreve pro Jornal do 
Brasil e me ligou pra saber quem era a Marina. Mas não é possível que você 
não viu quem é a Marina, nós conversamos uma hora.  

 
Duas coisas, mais sobre estética. Você acha que as narrativas de 
violência, porque essa é uma narrativa de violência, questiona a própria 
violência? Ela pode questionar a própria violência? 

Eu acho que há mais uma exposição, ela expõe a violência, ela questiona 
assim, mas não de uma forma. Não há uma pretensão de resolver o problema 
da violência.  

 
5 – A FUNÇÃO DA LITERATURA 

 
Você disse no começo que não faz livros pra vender. Você sabe que a sua 
narrativa não é uma narrativa que cola. A começar pelo titulo. Você acha 
que uma obra de arte tem que chocar? 
Eu acho que ela tem que, no mínimo, incomodar. Uma obra de arte que não 
incomodou, que é só bonita, é totalmente pobre. O ―Pequeno príncipe‖ é lindo, 
mas tem uma humanidade, incomoda e busca questões ali. Agora está cheio 
de livro bonito demais que vai para a estante sem luz nenhuma. 

 
Aliás, eu acho um dos trechos mais bonitos do livro, é quando o narrador 
fala pro leitor: “dependendo de como você agir, seu livro vai pra sua 
estante. Ele vai ser um filete de luz na sua estante”. 

Ou ele é dissecado ou não é. Eu escrevo para o meu livro ser dissecado, eu 
não escrevo para o meu livro ser vendido. Você está dissecando meu livro. Isso 
pra mim é mais importante que qualquer coisa.  
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Só mais uma coisa. Eu estava com essa ideia de que o abismo podia ser 
uma metáfora de uma cidade. Você disse que não é pelo menos de uma 
cidade concreta, da cidade mental. 

É da cidade mental, interior.  
 

Mas, só para entrar nessa questão do urbano que é tema também. O que 
seriam as virtudes e os distúrbios urbanos? 

As virtudes são os distúrbios.  
 

6 – ESTRATÉGRIA NARRATIVA: A RUPTURA 
 

Agora então vou entrar na estratégia narrativa. Você concorda que é uma 
narrativa de ruptura em relação a estrutura narrativa hegemônica no 
estado de Goiás? 
Concordo.  

 
Essa ruptura é intencional? Você queria romper? A escritora tinha como 
objetivo fazer um rompimento dessa estrutura ou ela é inconsciente? 
Não, eu não quero escrever diferente, eu não quero romper com nada. Eu só 
quero escrever do jeito que escrevo. Então não é intencional. Eu não tenho 
nem qualificação para poder questionar esse tipo de coisa. Então eu não 
questiono, eu escrevo. 

 
Na última cena do livro o narrador está lá igual ao personagem que ele 
está escrevendo que está na cena. Então ele é um escritor que se 
transforma no personagem dele mesmo, vamos dizer assim. 
Eu tenho um conto, por exemplo, que é uma personagem escrevendo para a 
escritora.  

 
Qual conto é esse? 
Está no livro ali, eu posso até te mostrar, é a personagem escrevendo para a 
escritora, pedindo para ser criado. Começa o conto falando: mãe eu tô aqui. 
Então é um filho escrevendo uma carta para uma mãe. Na época ainda usava 
muito travessão, eu não gosto  

 
No “Banquete de livros” na UFG desse ano, o Marçal Aquino falou que 
também não usa travessão, nem aspas, nem nada. E que ele teve um 
rompimento com o editor dele, justamente por isso, porque o editor 
aspou todas as páginas. 

É o travessão me incomoda muito. O travessão me incomoda porque nós 
estamos conversando aqui tão legal e, de repente, desce um pauzinho na 
frente, cada coisa que eu falar, cada coisa que você falar. O diálogo é muito 
perigoso. O diálogo que não está muito bem feito muito bem trabalhado, ele 
parece uma bola de ping pong. E essa imagem da bola de ping pong eu acho 
de uma mediocridade muito grande. Então esse pauzinho, acho, que incomoda 
muito. A gente vai conversando, o pauzinho vai para lá, o pauzinho vai para cá. 

 
Realmente torna a narrativa muito mais intrigante.Tem momentos em que 
a Marina é a narradora. Em outros, é o Leopoldo. Tem hora que o narrador 
é o escritor, ele está construindo a personagem. 
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E as epígrafes? As epígrafes são das próprias personagens.  
 

Bem, aí tem essa coisa toda que é muito interessante que coloca o leitor 
na roda. Ele tem que saber/descobrir um jeito de ler o livro 
Fala pro leitor: você que está aí na sua poltrona, quem sabe foi você. Foi lá e 
colocou essas fotografias. Como estratégia de narrativa, é mais ou menos 
aquilo que já falei, eu posso dizer que a história de Leopoldo e suas vítimas é 
pano de fundo para questionar a hipocrisia, aquilo que eu coloquei. Hipocrisia 
urbana. 
 
O narrador usa a construção das personagens para imprimir a sua visão 
de mundo. Ou a sua visão de mundo, o narrador ele apresenta. Porque é 
ele que mais toca nessa coisa da hipocrisia. Enquanto o Leopoldo faz 
falas, às vezes com os clichês. A Marina filosofa mais, mas ela é muito 
intencional na ação dela, ela é assim. Na verdade quem vai contar que a 
Marina manipula é o narrador. 
Eu acho muito interessante a passagem da Marina quando ela assume seu 
lado mulher. Quando ela sabe até onde ela sabe apertar e até onde ela pode 
por o amante para ir embora.  A cena dos elefantes, por exemplo, é quando ele 
descobre que tem um filho, é quando ele fala para ela. Aí ela vai fazer o café 
porque, a mulher tem isso. Porque o café prende, a moça já pode casar 
quando já sabe fazer o café. 

 
A Marina foi fantástica nesse aspecto. Pensando bem ela não combina 
com a professora de piano mesmo. O antagonismo, quer dizer o Leopoldo 
é o tempo todo, que dizer ele não é só contraditório. Ele é antagônico, 
porque ele fala o tempo todo, olha eu: como ser normal? Eu pareço um 
ser social como qualquer outro, mas eu penso tudo isso. Ele não é um 
inconsciente, ele está consciente do que ele é. 

Ele só usa máscara, o problema dele é máscara. Ele usa máscara como nós 
usamos. Às vezes você está num lugar e estar usando máscara. Por exemplo, 
lá na minha casa estou fazendo uma parede todinha de máscara. Tenho um 
monte de máscaras guardadas. Depois eu vou te mostrar. O meu escritório 
está cheio de máscaras. Porque eu quero escrever um livro. Porque usamos 
máscara o tempo todo. Então, ele é cruel e doce, ele é assim, é vítima e, o 
―homossexualismo‖ do pai dele, da mãe dele, da própria Eulália.  

 
O interessante é que ele aceita todas as imputações. A mãe e a própria 
Eulália. Mas ele não aceita quando se refere ao pai. A imagem do pai é 
imaculada. Falaram para ele, mas ele não acredita. O pai não, o pai está 
intocado. 

 
É a visão deturpada da mulher.  

 
A mãe é culpada. Quando a Tarsila faz a versão dela na cena do incesto, 
que o pai era impotente e ela era obrigada a satisfazer os desejos sexuais 
do pai pela impotência dele, ele não acredita. E aí esse negócio é meio 
psicanalítico, quer dizer, a origem do drama humano, do homem está na 
mãe. E nisso não resolve nada, não avança em nada. É a constatação do 
que vem se repetindo.  
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Talvez seja esse o aspecto que as pessoas consideram um romance 
pessimista. E que a única saída para ele é matar. A mãe dele, o filho dele e a 
mãe do filho dele. 
Matar é a continuação, matar é a matriz. O Leopoldo não quer continuidade. 
Essa continuidade não. Ele quer continuar, mas em outro estágio. Acho que a 
partir do momento que chega ali ele vai. Ele venceu aquela via crucis, o 
calvário chegou ali, foi uma via crucis Ele sabe que esta é uma fase dele. 
Porque ele tem essa fase bem vivida, com todas as loucuras que ele tem 
direito, toda a dor que ele tem direito. Que ir fundo, fundo na dor até não ter 
mais jeito (e depois pegar o avião e ver no que vai dar). Onde é que eu vou 
depois dessa dor? Ele se enriquece. 

 
Agora também tem um discurso religioso no livro, assim, esse embate 
com Deus. Deus e o demônio.  
Eu acho que é um discurso irônico entendeu. Deus e o diabo estão muito 
juntos ali quando fala: eu acredito que o demônio seja a inteligência de deus. É 
um discurso religioso. E o discurso religioso não quer dizer só deus. O demônio 
também é um discurso religioso. Nós temos os dois, só que a gente não mostra 
que tem os dois. E ele mostra. Quando ela (Marina) questiona Deus e o diabo o 
tempo todo. Ela também questiona o banquete de frivolidades, há sempre um 
antagonismo. O livro faz isso o tempo todo sem medo. Entendeu direitinho? 
Entendeu o que estou falando?  

 
Sobre a geografia do romance. Porque todo espaço está comprimido 
numa via, a cidade existe naquela via. 

Engraçado... Eu via a Avenida Anhanguera, uma coisa acontece no bairro tal, 
outra coisa acontece em Campinas, outra coisa aqui no Centro, mas sempre 
cruzando a Avenida Anhanguera. 
 
Num certo sentido, há um referencial geográfico muito interessante, 
porque a Avenida Anhanguera cruza Goiânia inteira, de ponta a ponta. 

E a via crucis cruza a vida dele inteira. A Avenida Dias da Cruz cruza... 
 

7- SOBRE A ESCRITA FEMININA 
 

Eu queria que você falasse se acha que tem uma escrita feminina, e se ela 
tem que romper com alguma. 

Eu acho que tem uma escrita feminina.  Tem sim, mas eu até vejo com muito 
maus olhos. Eu não vou contar quem foi porque a gente não pode dar nomes 
aos bois. Uma vez eu escrevi um conto e uma pessoa me ligou. Uma escritora 
conceituada que até já faleceu. Ela me ligou e me perguntou se o que eu 
escrevia passava pelo crivo do meu marido. ―A senhora não devia escrever 
isso aí‖ - as coisas que eu escrevo. Aí eu falei pra ela que eu estava farta do 
chazinho da tarde onde a mediocridade impera. Que eu não escrevia para 
neto, eu não escrevia para pessoas que tivessem essa visão. E que me 
entristecia muito uma mulher da idade dela e do tamanho dela, ler um livro com 
olhos tão pequenos. Se fosse eu ou qualquer outra pessoa. Ainda falei, eu 
respeito os chazinhos, por que não posso respeitar a prostituição fudida 
mesmo. Ainda falei desse jeito. 
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Então, sendo mulher escritora você encontrou algum tipo de obstáculo 
para essa escrita?  
Não eu não dou bola pra isso de jeito nenhum.  

 
Nem na ordem subjetiva nem na social? 

De jeito nenhum (embora, apareça) já isso ai. Quando eu lancei esse livro eu 
estava pronta, estava prontinha. Você é taxada como lésbica é taxada de todo 
jeito. Mas eu não importo com isso. A arte pra mim está muito acima disso. Eu 
sou casada com juiz de direito. E, no entanto, isso pra mim não tem problema, 
não tem mesmo. Agora eu acho até muito estranho, você pode ver o narrador é 
masculino. Sabe, eu não consigo, eu acho que isso aí é até um problema 
comigo. Eu acho que mulher é um negócio muito... (essa mulher bela). A 
mulher deveria se preocupar menos em ser bonita. Bonitinha, isso me enoja. 
Eu tenho mais amigos homens. Mulher que tem amizade comigo é mulher que 
tem a cabeça assim sabe. Eu não consigo, eu nunca consegui, não é depois 
que sou escritora não. Eu nunca consegui aquela coisinha. Porque quando eu 
era menina eu brincava de papagaio. Eu achava as bonequinhas... 

 
Tem uma ruptura, digamos assim com esse feminino submetido, 
subjugado 

 
Tem. Eu não quero escrever igual às mulheres que ficam no canto da sala. 

 
Eu achei interessante, porque no romance, a maioria das vitimas é 
mulher, mas os homens aparecem em posição de vitima igual. E em geral 
o discurso, é um discurso de que a mulher é a vitima e o homem o 
agressor. E o Leopoldo tinha tudo para ser o agressor, o malvadão e as 
mulheres as suas vitimas. E o livro inverte isso, não é que ele inverte, ele 
confunde, ele mistura, ele mixa. 

 
É tudo uma panela só. 

 
Eu fiquei pensando que aqui em Goiás tem uma tradição, por exemplo, a 
Cora. Quer dizer, já no começo as mulheres escreviam transgredindo. 
Mesmo sob pseudônimo, tem várias histórias de mulheres que criaram 
jornais, tanto em Goiás, quanto em Pirenópolis. Que escreviam para 
jornais, que é uma coisa assim. Mas qual que é a origem disso?  

A origem disso é porque a mulher não é mulher, essa mulher. Quer dizer, há 
essa possibilidade para todas as pessoas. A questão é romper e é ela tem que 
pagar o preço. O preço que eu pago? Eu acho que eu ganho mais do que eu 
pago. Mas tem um precinho sim. As pessoas me veem, não como aquela coisa 
estudiosa, séria. E eu estou pouco me lixando também. Olha, eu tenho 4 filhos. 
Tenho 4 filhos e 2 netos. Eu tenho um filho de 35 anos que é médico 
oncologista, ele foi assim o que mais se interessou. Agora, literatura na minha 
casa, me tirou muito dessa de mãezinha, isso me tirou muito. Aqui em casa os 
filhos não gostam de literatura. Porque eu já ouvi muito, menino pequeno 
falava: ―mãe, a professora disse que é para levar um livro, um livro infantil‖. 
Então leva esse que eu escrevi. Não mãe, é de escritora de verdade, ela não 
quer livro de mãe lá, não. Eu acho que no fundo, eu não tinha ninguém. O meu 
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grande incentivador continua sendo meu pai, minha mãe que estão presentes 
em tudo.  

 
Eles são vivos ainda? 
São. Isso me incentiva muito. Meu filho também. Agora as moças não curtem 
muito isso. Acho que ter uma mãe engenheira ou médica é mais interessante, 
talvez mais interessante do que ter uma mãe escritora do obscuro da alma. 
Você precisa ver o ―Pássaro do bico de ferro‖. Foi encenado por três travestis, 
foi adaptado para o teatro. Mas eu não tenho a intenção de chocar. É porque é 
assim mesmo. E é assim que eu gosto. E eu tenho uma solidão muito grande. 
Ao mesmo tempo que eu tenho essa solidão, eu tenho a necessidade dessa 
solidão. É por isso que estou construindo. Para ficar uns três dias, uma semana 
lá. Eu quero acabar com responsabilidade por aqui. Minha filha faz, depois de 
amanhã, 18 anos. Essa que veio doze anos depois. Então eu quero ficar 
tranqüila, decidida, eu quero ir pra lá, criar vários cantos lá.  

 
Você estava falando da sua solidão.  

Então, essa solidão é interessante, eu preciso dessa solidão para não ficar 
sozinha. Eu demorei 15 dias para fechar o penúltimo parágrafo. Porque quando 
eu estou escrevendo um livro, eu fico pensando quando esse personagem for 
embora. Eu acho difícil fechar, porque durante o tempo que estou escrevendo, 
eles ficam dentro do escritório comigo. Eu vou escrever até altas horas da 
madrugada, então eles ficam o tempo todo comigo. Esse livro eu demorei cinco 
ou seis meses para escrever. Seis meses ali, e eu fazia igual à novela, quando 
a gente gosta de novela. Eu queria saber de noite o que ia acontecer. 
Quando termino eu fico muito triste, eu me deprimo. A separação das 
personagens.  
Eu não tenho ansiedade de critica, não me interessa entende? Se vai falar 
bem, se vai falar mal. É igual por um filho no mundo, se ele é bonito pra você, 
foda-se. Se for bandido ele é seu filho, se Síndrome de Down ele é seu filho, se 
for viado é seu filho. Não é problema meu, meu problema é só escrever. É a 
separação dos personagens. 

 
Voltando ao Leopoldo, eu queria falar um pouco sobre a subjetividade. 
Isso do sujeito que é da ordem do mental. A leitura que eu fiz do Leopoldo 
de que ele é um personagem de uma afetividade imatura, ele está em 
processo de amadurecimento de afetividade. É de uma afetividade muito. 
Gera muita fantasia para ele, é muito imaturo, quer dizer, o gostar para ele 
tem uma lógica que... É como se ele não compreendesse os afetos dele. 
Mas ele é muito inteligente, ele estabelece nexos muito inteligentes com a 
vida, com a própria compulsão dele. Ele é um personagem que a gente 
tem a impressão que ele sabe de tudo o que está acontecendo, mas no 
fundo, no fundo, ele não sabe o que está acontecendo com ele, que é da 
ordem do afetivo. Ele também tem essa coisa de despertar amor e ódio. O 
criador dele, o narrador, ama o Leopoldo. Essa coisa da sua honestidade 
das suas imperfeições. 

Um dia eu falei pro meu marido assim, porque eu e meu marido a gente tem 
uma conversa muito boa, muito tranquila. Eu falei para ele assim: eu estou 
apaixonada pelo Leopoldo, eu estou achando ele um cara inteligente. Ele olhou 
pra mim e perguntou quem é Leopoldo? É o cara que eu estou escrevendo, ele 
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é muito mais inteligente que eu. Ele achou muito estranho. Eu falei: é bem mais 
inteligente que eu. Eu me senti, quando eu estava convivendo com o Leopoldo, 
eu me senti muito burra perto dele.  

 
É mas a inteligência dele estava submetida a imaturidade. Aí vem a minha 
pergunta que vem forçando a barra para o meu trabalho. Se vc 
concordaria que o distúrbio, vamos chamar assim, o distúrbio de 
Leopoldo, é um distúrbio da metrópole/da cidade? Poderia ser? 
Deixa eu pensar sobre isso. Eu nunca pensei sobre isso, eu nunca vi esse 
lado. Eu acho que o comportamento das pessoas está ligado à metrópole sim. 
As pessoas não têm tempo mais para afetividade. Eu acho que sofre a 
influência da metrópole. Estou vendo isso agora. Não parei nenhum minuto 
durante esse tempo todinho para pensar nisso. Se a metrópole fabrica seres 
egoístas, seres sozinhos, seres solitários eu não sei. Agora que estou vendo, 
pode ser essa falta de tempo para se amar. 

 
Você sempre morou em Goiânia? 

Não. Eu nasci em Goiânia. Meu pai era gerente do Banco do Brasil e aí eu 
morei em algumas cidades do interior, morei em duas cidades e depois eu vim 
para Goiânia. Aqui em Goiânia eu me casei. Ai meu marido prestou concurso 
para juiz eu fui para Paraíso do Norte, hoje é Paraíso do Tocantins. Mas eu 
tenho personalidade, eu não estou nem aí para as coisas. Por exemplo, a 
mulher do corretor mandava lavar a roupa dela lá em Buriti, porque não tinha 
água na cidade naquela época, isso há 30 anos. Então eu achei aquilo um 
absurdo. Eu falei, escuta, mas não tem água, não tem um rio na cidade? Um 
córrego?  Tem um lugar até bonito pra lavar, mas lá é onde as prostitutas vão. 
Não! Eu não sou menos mulher que nenhuma dessas prostitutas, nem mais 
mulher, eu vou lavar minha roupa é lá. Minha própria empregada disse, olha as 
mulheres não vão, as mulheres de classe da senhora não vão. Não tem 
problema para mim isso não. Catei meus meninos e fui com a minha 
empregada. Então ela ficava lavando eu ficava conversando com a dona da 
casa. Ela era a mais velha. Ficava ali e as mocinhas novas, as prostitutas 
novas. Às vezes eu ia lavar, batia um papo com elas. Elas me contavam as 
coisas engraçadas. Elas não sabiam quem eu era. Eu era uma anônima 
lavando roupa. Então isso, na época, a mulher do promotor me falava: olha, eu 
acho mais interessante lavar roupas com essas mulheres do que ficar 
arrumando meu cabelo. Então eu conversava muito com elas. No dia que a 
dona da casa soube quem eu era... Não, eu vou tomar um café na casa da 
senhora. E eu iria mesmo... Não, não tem importância não, a gente conversa 
porque a senhora não é do ramo. Eu tinha 25 anos. A senhora não é do ramo? 
Não, eu não sou não. Mas a senhora veio parar aqui por que? É porque meu 
marido é juiz da cidade. Ela quase caiu de costas. E já tinha tempo que eu 
lavava roupa lá. Então, toda vida eu fui assim. Quando eu falo da narrativa 
feminina é aquele negócio, não é que eu quero impor, eu sou desse jeito, eu 
vejo desse jeito. Ou seja, não tem um modelo de mulher, mulher tem que ser 
sobretudo humana.  

 
Você viu Goiânia crescer. Você vê muita diferença da cidade hoje com a 
de 25, 30 anos?  
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Não, eu fui crescendo junto com Goiânia, é que você vai crescendo junto com a 
cidade. Você não se perde mais nela porque vai crescendo junto com ela. Vão 
surgindo ruas, vão surgindo experiências. Vão surgindo novas formas de ver as 
ruas. As ruas se alargam, mas você também se alarga. As ruas continuam, 
você também continua. Quando eu era mocinha, eu ouvia falar: venha morar 
no Alto do Marista, era a propaganda. Era ali naqueles predinhos do Marista. 
Então Goiânia naquele tempo era daquele tamanho. Eu alcançava o Alto do 
Marista. Hoje eu continuo vendo Goiânia como uma província. Eu não posso 
nem falar assim. Eu tenho amigo provinciano. 

 
Provinciano no sentido de quê?  

Não, eu acho que estou pensando em julgamento, as pessoas julgam muito. O 
julgamento pra mim é a falência da compreensão. Você julgou, embrulhou e 
pronto. As pessoas são mais de julgar do que de compreender. E isso vem 
muito... O centro da cidade, o núcleo, o coração da cidade é extremamente 
provinciano é uma extensão de... É igual, eu vejo como o Rio de Janeiro, por 
exemplo, daquele tamanho, mas ele tem ali a Lapa que guarda o coração do 
Rio, o coração carioca 

 
E ai como é que ficam essas coisas do Leopoldo na cidade? 
Não tem como localizar Leopoldo dentro de Goiânia e nem dentro de uma 
cidade que eu conheço. 

 
Você é filha única? 
Nós somos um casal de filhos. 

 

 


