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O maior dilema do ser humano em todos os tempos tem sido exatamente esse, o 

de lidar com a dicotomia eu-outro. Porque, embora a afirmação de nossa 

subjetividade se verifique através do reconhecimento do outro – é a alteridade que 

nos confere o sentido de existir –, o outro é também aquele que pode nos 

aniquilar... E se a Humanidade se edifica neste movimento pendular entre 

agregação e dispersão, a história do Brasil vem sendo alicerçada quase que 

exclusivamente na negação explícita do outro, por meio da violência e da 

indiferença.  

 

Ruffato, 2013 

 

 



  

 

Diante dos olhos da sociedade 

 

A nossa idade não importa a ninguém 

Somos reféns das grandes cidades 

Os muros e grades ainda vão mais além 

 

O que vem do sistema do medo e opressão 

Transforma em ladrão quem nasceu roubado 

Marcado e afastado dos planos de paz 

O que a gente faz é mais que esperado 

 

De um lado a justiça atua com a mídia 

E nessa novela eu sou sempre vilão 

Mas, não mostram a cara do herói fardado 

Que rouba do estado e se diz cidadão 

 

Estou cansado de apanhar calado 

De ser maltratado e sempre excluído 

Sou filho dessa pátria amada 

Que sempre idolatra o real inimigo 

 

Ciço Poeta, 2003 
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RESUMO 

 

 

 

 

O conjunto de obras do autor Luiz Ruffato tem sido bem analisado pela academia e por 

associações brasileiras e estrangeiras, quando tais instituições buscam temáticas que aliam 

questões estéticas a questões sociais e políticas de nossa sociedade contemporânea. Nesse 

panorama, escolhemos duas narrativas representativas do corpus desse autor, que são: Eram 

muitos cavalos (2001) e O livro das impossibilidades (2008). Nessa verticalização de objeto 

de estudo, focaremos predominantemente os aspectos pertinentes à representação da outridade 

marginalizada na sociedade brasileira, que é disposta nessas duas narrativas. Essa outridade 

será acompanhada nos vários lugares sociopolíticos preenchidos por tais identidades, como: 

pobres, mulheres, negros, velhos, crianças, migrantes entre outras. A condição de pessoas 

excêntricas será percebida quando a elas não se possibilitam condições efetivas de produção e 

uso justo de bens físicos e simbólicos, o que as torna pessoas invisíveis e distantes dos 

princípios de bem-estar social, do qual elas também têm direitos adquiridos, mas ainda não de 

fato. Para este estudo, seguiremos predominantemente alguns aportes teóricos e conceituais de 

Zygmut Bauman, Pierre Bourdieu, Jonathan Culler, Roberto Schwarz, Nicolau Sevcenko, 

Antonio Candido, entre outros teóricos que refletem o fato literário junto com demais saberes 

e disciplinas, ampliando, assim, o campo de pesquisa e otimizado olhares plurais sobre as 

narrativas ficcionais de nossa pesquisa. 

 
Palavras-chave: Narrativa Brasileira Contemporânea; Luiz Ruffato; Representações 

socioestéticas; Outridade; Pobreza 
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ABSTRACT 

The set of author's works Luiz Ruffato has been well analyzed by the academy, Brazilian 

associations and foreign organizations, where such institutions seek themes that combine 

esthetic issues to social and political issues of our contemporary society. In this scenario, we 

chose two representative narratives of this author corpus, which are: There were many horses 

(2001) and The Book of impossibilities (2008). In this verticalization object of study, we will 

focus predominantly relevant aspects to the representation of marginalized otherness in 

Brazilian society, which is arranged in these two narratives. This otherness will be 

accompanied in many sociopolitical places filled by such identities, such as the poor, women, 

black, old, children, migrants and others. The condition of former ex-centric people will be 

perceived when they do not enable effective production conditions and fair use of physical 

and symbolic goods; what make people invisible and far from the principles of social welfare, 

which they have also acquired rights but not yet in effect. For this study, predominantly we 

follow some theoretical and conceptual contributions of Zygmut Bauman, Pierre Bourdieu, 

Jonathan Culler, Roberto Schwarz, Nicholas Sevcenko, Antonio Candido, among other 

theorists reflecting the literary fact along with other knowledge and disciplines, thus 

expanding the field research and optimized plurals looks on fictional narratives of our 

research. 

 

Keywords: Contemporary Brazilian narrative. Luiz Ruffato. Socio-esthetics representations. 

Otherness. Poverty. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

E não é só que o rolo compressor não se mova apenas por 

sua própria iniciativa, mas com o apoio e reforço pelas 

turbas das suas futuras vítimas ávidas de serem 

esmagadas (ainda que, nalguns casos, o rolo aja por si só, 

sentimo-nos muitas vezes tentados a falar, mais do que de 

um rolo compressor, de um Moloch – essa divindade de 

pedra com uma pira acesa no ventre, em cujo interior as 

vítimas auto-designadas se precipitam com regozijo, 

entre cantos e danças. (BAUMAN, 1995, p. 40). 

 

As obras de Luiz Ruffato fazem parte de um escopo estético -ideológico 

que serve de fundamento para inúmeras pesquisas que analisam as leituras da 

contemporaneidade. São obras que tratam de temáticas que se estabelecem após a 

Segunda Grande Guerra Mundial e vão se consolidando a partir da década de 70, 

do século XX.  

Podemos observar que há um tipo de narrativa ficcional que começa a 

abordar assuntos como o espaço urbano, a mobilidade humana em tais espaços, as 

relações entre urbanidade e ruralidade, os discursos de resistência de pessoas 

anônimas perante explorações sociais de várias naturezas, dos lugares 

econômicos que os segmentos populacionais ocupam, a dimensão do trabalho e 

sua relação com as condições de vida dos trabalhadores, a sociedade de consumo 

e de alienação e tantos outros temas socioliterários que se aproximam da 

realidade cotidiana que nos é de fato contemporânea.  

No plano do que seria a estética convencional, vemos que o autor possui o 

hábito de, em suas narrativas, modificar a escrita literária canônica, criando 

novos efeitos para a literatura/arte em geral de massa. Efetiva -se, então, uma 

desconstrução do enredo, que absorve variações de linguagem, fazendo uso de 

socioletos de pessoas humildes. Tudo isso para criar um contexto literário e 

social que dê conta de uma sociedade altamente dividida em classes sociais 

antagônicas, como é o caso da brasileira. Nessas duas obras que escolhemos para 
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estudo, veremos, então, prioritariamente, como as relações do eu com a outridade 

acontecem.  

Um dos nossos objetivos, talvez o central, seja o de analisarmos as 

representações das pessoas pobres, tanto de capital financeiro quanto de capitais 

simbólicos, nas duas narrativas citadas, com a finalidade de compreendermos 

melhor o papel da arte literária na produção e reprodução do campo social.  

Buscamos, desse modo, entender a representação do outro pelo viés do 

romance brasileiro contemporâneo, aqui compreendido, também segundo Beatriz 

Resende (2008), como aquele produzido a partir da segunda metade do século 

XX. Dessa forma, a crítica literária contemporânea, que frisava ser o passado 

conflituoso e, por conseguinte, produtivo – seja pela memória, seja pela história 

–, percebe um novo movimento literário, no início do século XXI, que mediante a 

“democratização dos atores da história” [possibilitava] dar voz aos excluídos, aos 

sem-voz e sem muitas outras posses e direitos. ” (RESENDE, 2008, p. 8).  

Averiguamos, pois, se o outro – o marginalizado, o pobre, o negro, o 

velho, o homossexual, a mulher, entre diversos lugares sociais de exclusão 

humana – possui condições para construir e para usar sua voz e sua escuta; e 

como ele (o outro) é representado dentro da literatura, especificamente nestas 

duas narrativas representativas da obra literária de Luiz Ruffato: Eles eram 

muitos cavalos (2001) e O livro das impossibilidades (2008). 

A obra Eles eram muitos cavalos é um romance composto por setenta 

episódios, cujas histórias aparentemente não se entrecruzam. São episódios 

alternados entre fragmentos de texto, orações, listas telefônicas, classificados, 

teatro, poesia, prosa e outros gêneros discursivos.  O romance é narrado em 

apenas um dia (9 de maio de 2000) da grande cidade de São Paulo, com temáticas 

de violência, desavenças familiares, pobreza, miséria, vida e morte e outras 

situações que marcam os segmentos sociais de baixo poder aquisitivo. As 

personagens que compõem a obra são apresentadas num painel urbano de relações 

produtivas fragmentadas e repletas de ruídos que dificultam as relações 

interpessoais. Quando lemos a obra, percebemos que as personagens simples, 

apesar de sua vida pessoal ser de grande complexidade, ma l conseguem 
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sobreviver (algumas não sobrevivem) ao ritmo caótico da maior cidade das 

Américas. 

Já O livro das impossibilidades  é o quarto volume de um macrorromance 

denominado Inferno provisório. Essa narrativa contém três estórias que relatam 

ao leitor as frustrações e as dificuldades da emigração de pessoas do interior 

brasileiro para centros urbanos, na tentativa talvez ilusória de melhoria de vida. 

A obra é repleta de fantasias de possibilidades de consecução de tais objetivos, 

pois, se determinadas pessoas desejam ser “alguém” na vida, precisam sair de 

Cataguases, MG, e arriscar-se na cidade grande. Essa narrativa também possui 

claros biografemas (contato entre sentido ficcional e sentido factual), que 

envolvem a própria vida do autor.  

Assim, escolhemos ambas as obras por retratarem personagens 

psicossocialmente marginalizadas, para tentarmos verificar como a outridade 

excluída pode ser representada na literatura. Tentamos mapear e compreender 

como se constrói esse outro, em seu plano de voz ativa e de r elações 

sociopolíticas possíveis.  

Compreendemos que também necessitamos de uma literatura, segundo 

Dalcastagnè (2003), que não só se conforma em cumprir a função de entreter os 

leitores, com suas estratégias estéticas, mas que também visa situá -los no 

contexto histórico em que vivem tanto as personagens ficcionais quanto eles 

próprios, possibilitando-lhes uma visão do homem como ser social. Tal literatura 

provoca em nós, por meio dessa inserção histórica e artística, o exercício de uma 

leitura crítica da sociedade, o que nos permite problematizar nossa própria 

condição de seres humanos imersos no tecido social heterogêneo.  

Buscamos, então, analisar a questão da representação literária e social que 

adentra as páginas de dois romances brasileiros contemporâneos. Atentamo-nos, 

pois, para acompanhar e compreender, na medida do possível, a outridade 

marginalizada, com auxílio de alguns aportes teóricos e conceituais de Zygmut 

Bauman, Pierre Bourdieu, Jonathan Culler, Roberto Schwarz, Nicolau Sevcenko, 

Antonio Candido, entre outros teóricos, além de determinados críticos que 

relatam sobre as obras aqui analisadas como também a escrita do autor, por serem 
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relatadas questões pertinentes ao tema em questão, que refletem o fato literário 

junto com demais saberes e disciplinas. 

 Antes de propriamente tratarmos do desenvolvimento de nosso trabalho, 

julgamos por bem apresentar nosso romancista. Essa preocupação surge do fato 

de também acreditarmos que o autor histórico possui grande papel, não o único, 

na construção das narrativas literárias.  

Luiz Fernando Ruffato nasceu em 1961 em Cataguases, cidade interiorana 

de Minas Gerais. Oriundo de uma família pobre que não tinha o hábito de leitura, 

cursou no Senai o curso técnico de torneiro mecânico. Dezoito anos depois, em 

1979, iniciou o curso de comunicação Social na Universidade de Juiz de Fora, 

onde teve contato com a produção literária de alguns escritores, sendo eles: 

Rubem Fonseca, Ivan Ângelo, Anton Tchekov, Machado de Assis, entre tantos 

outros que se preocuparam em aproximar-se das questões sociais e políticas de 

suas épocas. 

Logo após sua graduação, trabalhou em diversos jornais e círculos 

literários. Em 1990, transfere-se para São Paulo e trabalha no Jornal da Tarde.  

Antes mesmo de Ruffato publicar seu primeiro livro , Histórias de remorsos e 

rancores (1998), já havia participado da antologia Marginais do Pomba, em 

1995. Segundo Castro (2010), na página 69 do livro, encontramos o conto 

“Olívia”, com dados biográficos: Luiz Fernando Ruffato, 24 anos, cataguasense. 

Poeta e contista. Colabora também com diversos órgãos de divulgação de 

literatura independente, nos quais publica, por exemplo, O homem que tece (Juiz 

de Fora, 1979), Cotidiano do medo (Alfenas, 1984). Participou ainda de várias 

antologias.  

Na prosa, Ruffato estreia com o volume de contos Histórias de remorsos e 

rancores (1998). Logo depois vem Os sobreviventes (2000). São estas obras que 

integram o conjunto Inferno provisório . Em 2001, lança Eles eram muitos 

cavalos, considerado pela crítica como um dos mais importantes livros da ficção 

brasileira contemporânea. Luiz Ruffato é um dos nomes mais notórios entre os 

escritores das últimas décadas. 2 

                                                           
2 Livros publicados: Histórias de remorsos e rancores – histórias (1998); Os sobreviventes – histórias (2000), 

Menção Especial no Prêmio Casa de las Américas, de Cuba; Eles eram muitos cavalos – romance (2001) (está na 

http://www.submarino.com.br/produto/1/21213047/eles+eram+muitos+cavalos/&franq=289907
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Nos escritos de Ruffato há uma forte presença de personagens 

marginalizadas, com temáticas que norteiam os fracassos e desconfortos do 

homem na sociedade brasileira, sobretudo personagens que habitam os grandes 

centros urbanos. O próprio Ruffato (2002) afirma que a literatura que se quer é 

uma literatura mais voltada para o presente histórico, para a discussão sobre o 

homem no tempo e no espaço contemporâneos.  

Para Ruffato (2002), o romance contemporâneo, em determinados 

momentos, não pode se mostrar indiferente ao que ocorre no mundo e suas 

transformações. Mas, sobretudo, a obra deve mostrar a estrutura capaz de garantir 

uma relação de permeabilidade com o real, por meio de uma perspectiva crítica 

de configuração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
11. ed.), Prêmio Machado de Assis de Narrativa da Fundação Biblioteca Nacional, Prêmio APCA –  traduções: 

França, Alemanha, Itália, Portugal, Argentina, Colômbia, Finlândia, Estados Unidos; As máscaras singulares – 

poemas (São Paulo: Boitempo, 2002); Os ases de Cataguases (uma história dos primórdios do modernismo) – 

ensaio (Cataguases: Instituto Francisca de Souza Peixoto, 2002; 2. ed. 2010); Mamma, son tanto felice – 

romance – primeiro volume da pentalogia Inferno provisório (Rio de Janeiro: Record, 2005), Prêmio APCA, 

Melhor Ficção de 2005 – traduções: França, México e Alemanha; O mundo inimigo – romance, volume 2 de 

Inferno provisório (2005), Prêmio APCA, Melhor Ficção de 2005, finalista do Prêmio Portugal Telecom – 

traduções: França, México e Alemanha; Vista parcial da noite – romance, volume 3 de Inferno provisório (Rio 

de Janeiro: Record, 2006), Prêmio Jabuti de Romance – tradução: México; De mim já nem se lembra, romance 

(São Paulo: Moderna, 2007) – traduções: Portugal e Itália; O livro das impossibilidades – romance, volume 4 de 

Inferno provisório (Rio de Janeiro: Record, 2008), finalista do Prêmio Zaffari-Bourbon;  Torcida (Supporters), 

contos (Rio de Janeiro: 7 Letras /GloboSat, 2010), edição bilíngue português-inglês;  Estive em Lisboa e lembrei 

de você – romance (2009, traduções: Portugal, Itália, Alemanha, França e Argentina; Domingos sem Deus (2011) 

– traduções: Cuba; Flores artificiais (2014) – traduções: Itália e Finlândia; Minha primeira vez (2014); A 

história verdadeira do sapo Luiz (2014). 

 

http://www.submarino.com.br/produto/1/178441/mascaras+singulares,+as/&franq=289907
http://www.submarino.com.br/produto/1/293999/mamma,+son+tanto+felice:+inferno+provisorio+-+vol.+1/&franq=289907
http://www.submarino.com.br/produto/1/294006/mundo+inimigo:+inferno+provisorio/&franq=289907+o+-+vol.+2
http://www.submarino.com.br/produto/1/1741761/vista+parcial+da+noite:+inferno+provisorio+-+vol.+3/&franq=289907
http://www.submarino.com.br/produto/1/21312513/de+mim+ja+nem+se+lembra/&franq=289907
http://www.submarino.com.br/produto/1/21418523/livro+das+impossibilidades+:+inferno+provisorio,+o+-+vol.+4/&franq=289907
http://www.submarino.com.br/produto/1/21614695/estive+em+lisboa+e+lembrei+de+voce/&franq=289907
http://www.submarino.com.br/produto/1/21614695/estive+em+lisboa+e+lembrei+de+voce/&franq=289907
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2   LITERATURA CONTEMPORÂNEA:  PERSCRUTANDO A NARRATIVA 

 

A literatura do presente que envolve uma noção muito maior 

que a noção de contemporâneo é aquela que assume maior 

risco inclusive de deixar de ser literatura, ou ainda de fazer com 

que a literatura se coloque num lugar outro, num lugar de 

passagem entre os discursos. (RESENDE, 2008, p. 9).  

 

 A crítica Beatriz Resende, em seu livro Contemporâneos (2008), afirma que, quando 

iniciamos qualquer que seja a observação acerca da prosa de ficção contemporânea, inclusive 

a brasileira, aquela praticada da metade dos anos 1990 até a primeira década do século XXI, 

percebemos a necessidade de mudar nossa visão sobre os conceitos e modelos anteriormente 

familiares. Como exemplo, teríamos as novas vozes e espaços de representação que estavam 

afastados do universo literário. Tais conceitos e modelos Ginzburg (2012) denomina tradição 

patriarcal brasileira. Nessa literatura recente, os escritores têm desafiado essa tradição, 

priorizando elementos narrativos contrários ou alheios, com perspectivas renovadoras, dando 

voz a sujeitos tradicionalmente ignorados ou silenciados. Por conseguinte, encontramos, nas 

narrativas contemporâneas, “imagens da vida humana pautadas pela negatividade, em que as 

limitações e as dificuldades de personagens prevalecem com relação à possibilidade de 

controlar a própria existência e determinar seu sentido” (RESENDE, 2008, p. 200).  

Portanto, para compreender o fenômeno da literatura contemporânea é necessário 

entender antes a literatura como processo complexo, ou seja, a literatura como um ambiente 

formado por práticas sociodiscursivas e por discursos esteticamente politizados. Trata-se de 

discursos que agregam valores variados, mas que não superam ou negam absolutamente 

aqueles que vieram antes, pois a literatura “apresenta-se [...] como um ininterrupto processo 

histórico de produção de novos textos” (SILVA, 1990, p. 14). Isso porque a literatura não é 

vista apenas como uma herança ou monumento meramente transferível.   

A narrativa brasileira contemporânea se insere no processo que Moriconi (2002) 

denomina “dramática reorganização”, produzindo uma literatura que não parte de um único 

projeto ideológico constituído a priori, visto que existe uma multiplicidade de formas e temas 



20 
 

que a preenche. Consequentemente, a literatura aparece como uma instituição discursiva 

semiautônoma, com seus representantes, seus textos, suas práticas sociais, seus mecanismos 

característicos de autogestão e de cogestão interdiscursiva. Desse modo, também “o 

desmantelamento, a ruptura e a desregulação das instâncias” (BAUMAN, 1995, p. 38) 

constituem a contemporaneidade. 

De acordo com Costa e Melo (2011), existem três características próprias do campo 

literário contemporâneo: a instabilidade na tentativa de definição da literatura contemporânea, 

a falta de confronto direto entre escritores e crítica, as manobras rarefeitas da crítica para 

determinar os autores representativos da literatura contemporânea. Logo, os critérios de 

análise das obras que surgiram após 1960 necessitam de renovação e constante reflexão. 

Categorias gerais visadas pelos estudos literários, como autor, escritor, narrador, espaço, 

tempo, tema, função, ficcionalidade, literariedade etc, simplesmente não são estanques. Se os 

critérios para o estudo da literatura da era colonial são distintos dos da era nacional, o mesmo 

vale dizer para a nova conjuntura artística, em uma época de globalização e rápida atualização 

das mediações entre autor-obra-leitor-contextos pragmáticos da sociedade. 

 

2.1 Figura do narrador contemporâneo  

 

Falar de narrador implica reconhecer que o narrador do século XIX aparece de modo 

diverso ao que Ravetti (2009) descreve como os projetos semânticos que possuíam um uso 

retórico com diferença e especificidade. Em contraponto, na literatura contemporânea, 

narrador é aquele que “desvenda o momento de irrupção de um ser literário no cenário social, 

a partir de uma catacrese que concentra o ato performático por excelência que é o fazer do 

narrador” (RAVETTI, 2009, p. 74). Para Silviano Santiago (1989), o narrador pode ser quem 

narra as ações pelo uso do conhecimento adquirido ou pela observação de tal conhecimento, 

ou seja, “narro a experiência de jogador de futebol porque sou jogador de futebol; narro as 

experiências de um jogador de futebol porque acostumei-me a observá-lo” (SANTIAGO, 

1989, p. 38). 

Para Benjamin (1985), a narrativa não transmite apenas o puro relato em si, como se 

fosse um relatório de fatos e situações. Ela precisa mergulhar na vida do narrador para depois 

tirá-la dele. Assim, segundo Santiago (1989), no meio de tudo está o narrador do romance, 

onde a coisa narrada é vista como objetividade do narrador, embora este confesse tê-la 

extraído da sua vivência. Ou seja, a coisa narrada existe como puro em si, cujas ligações se 

darão com o narrador e com a comunidade, que escutarão as estórias contadas. Ela, a coisa 
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narrada, é informação exterior à vida do narrador, mas que também recebe suas influências, 

como explica Santiago (1989, p. 46), com base no entendimento de Benjamin: 

 

 No Raciocínio de Benjamin, o principal eixo em torno do qual gira o 

“embelezamento” e (não a decadência) a narrativa clássica, hoje, é a perda 

gradual e constante da sua dimensão utilitária. O narrador clássico tem 

“senso prático”, pretende ensinar algo. Utilidade da narrativa consiste em um 

provérbio ou uma norma de vida – de qualquer maneira, o narrador é alguém 

que sabe dar conselhos. E arremata: “O conselho tecido na substância viva 

da experiência tem um nome: sabedoria”. A informação não transmite 

sabedoria porque a ação narrada por ela não foi tecida na substância viva da 

existência do narrador. Assim, o narrador pós-moderno é o que transmite 

uma sabedoria que é decorrência da observação de uma existência alheia a 

ele, visto que a ação que narra não foi tecida na substância viva da sua 

existência. Neste sentido ele é o puro ficcionista, pois tem que dar 

“autenticidade” a uma ação que, por não ter respaldo da vivência, estaria 

desprovida de autenticidade. Esta advém da verossimilhança que é produto 

da lógica interna do retalho. O narrador pós-moderno sabe que o “real” e o 

“autêntico” são produtos da linguagem.  

 

 

Dessa forma, o narrador contemporâneo transmite a sabedoria dando autenticidade 

àquilo que não é provido tradicionalmente de autenticidade, isto é, a verossimilhança tanto 

intra quanto extratextual. E, assim, o que pode ser real e o autêntico são produtos da 

linguagem historicizada.  

Na narrativa contemporânea, encontramos também técnicas jornalísticas do narrar. 

Nesse caso, a figura do narrador passa ser basicamente a de “quem se interessa pelo outro (e 

não por si) e se afirma pelo olhar que lança ao seu redor acompanhando seres, fatos, 

incidentes, e não um olhar introspectivo que cata experiências vividas do passado” 

(SANTIAGO, 1989, p. 50).  

A narrativa contemporânea, segundo Jaime Ginzburg (2012), dá-nos uma visão de um 

narrador3 usualmente descentralizado em virtude de uma presença recorrente de narradores 

com tais características. Logo, o centro conservador das bases discursivas tem a ver com um 

                                                           
3 Maria Lucia Dal Farra, em 1978, redigiu um amplo mapeamento de teorias do narrador, mostrando modelos 

tipológicos e classificações descritivas atribuídas a diversos pensadores. Wayne Booth, Norman Friedman, Jean 

Pouillon estão entre os autores que constituem o campo da análise do narrador, permitindo distinguir modos de 

narração, articulações entre esses modos e configurações de tempo e personagem. Esses autores se valeram de 

estudos de escritores europeus para desenvolver suas teorias. Nas fundamentações lógicas de seus modelos, há, 

por vezes, evidências de preferências pela estrutura narrativa linear, ordenada, em detrimento da narração 

fragmentária, como mostra a análise feita por Pouillon sobre William Faulkner, em O tempo no romance. Em 

universidades brasileiras, foi e é muito comum adotar as ideias de Norman Friedman como um campo adequado 

de análise do narrador, em razão de seu teor descritivo e classificatório que contempla grande variedade de 

narrativas contemporâneas. (GUINZBURG, 2012). 
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conjunto de campos dominantes na história social, como a “[...] política conservadora, a 

cultura patriarcal, o autoritarismo de Estado, a repressão continuada, a defesa de ideologias 

voltadas para o machismo, o racismo, a pureza étnica, a heteronormatividade, a desigualdade 

econômica, entre outros” (GINZBURG, 1989, p. 201). 

Ginzburg (2012) afirma, portanto, que se fala e se narra em condições que não eram 

possíveis anteriormente. E se pode representar e interpretar certa cultura com base em 

horizontes historicamente condenados à mudez. Com isso, “grupos sociais historicamente 

oprimidos elaboram, em novos autores, em narradores ficcionais, as condições para a 

presença dos excluídos. Escritores dispensados pelo cânone, grupos sociais reprimidos 

historicamente” (GINZBURG, 1989, p. 202). 

 

2.2 A relevância do espaço da cidade na narrativa contemporânea 

 

O espaço constitui uma das mais importantes categorias narrativas, pois “integra, em 

primeira instância, os componentes físicos que servem de cenário ao desenrolar da ação e à 

movimentação das personagens: cenários geográficos, interiores, decorações, objetos, etc.” 

(REIS; LOPES, 1994, p. 35). Além disso, o espaço é entendido como translato quando 

engloba “as atmosferas sociais (espaço social) como até as psicológicas (espaço psicológico)” 

(REIS; LOPES, 1994, p. 35, grifo dos autores). 

Na literatura brasileira, as imagens da cidade, segundo Renato Cordeiro Gomes 

(1994), justificam-se na medida em que ler a cidade não consiste em reproduzir o visível, mas 

torná-la visível. Consequentemente, a imagem da cidade torna-se um ambiente construído 

pela imaginação e historicidade da força dos homens, na qual se instauram as relações 

econômicas, sociais e culturais. Trata-se das relações de coexistência e, principalmente, entre 

o homem e a própria cidade. Dalcastagnè (2003, p. 34) explica o que é o espaço da grande 

cidade: 

 

É um símbolo da sociabilidade humana, lugar de encontro e de vida em 

comum – e, neste sentido, seu modelo é a polis grega. Mas é também um 

símbolo da diversidade humana, em que convivem massas de pessoas que 

não se conhecem, não se reconhecem ou mesmo se hostilizam.  

 

O espaço da cidade representa, de forma metafórica, “a diversidade, a contradição, a 

desarmonia, a confusão e o esfacelamento do mundo contemporâneo” (DALCASTAGNÈ, 

2003, p.34). Na narrativa brasileira contemporânea, a cidade, portanto, não é apenas um 
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cenário no qual se desenrola um enredo, mas um dos importantes agentes determinantes da 

significação da narrativa como um todo. Na obra de Luiz Ruffato, por exemplo, a cidade 

aparece como personagem. 

Considerando que a cidade, segundo Gomes (1993), é o lugar em que o fato e a 

imaginação teriam de se fundir, aceitando, no entanto, o fragmentário, o descontínuo, e 

contemplando as diferenças, os discursos contemporâneos cenarizam e grafam esse 

heterogêneo contexto urbano. Trata-se de cenários que, com sua polifonia, sua mistura de 

estilos, sua multiplicidade de signos, são percebidos na busca pela decifração do urbano e do 

humano que se situam no limite extremo poroso entre realidade e ficção. “A cidade, mais do 

que nunca, continua sendo uma paisagem inevitável. Estar nela é buscar respostas para nossas 

perguntas, mesmo que nos encontremos” (GOMES, 1993, p. 29). Os espaços na 

contemporaneidade são apresentados como lugares de natureza processual, isto é: 

 

Há uma coexistência móvel, a da rua animada ou do centro comercial. Um lugar de 

passagem, uma proximidade momentânea e uma separação imediata. Um lugar 

móvel de conteúdo líquido; à medida que o lugar se move, as figuras são atraídas 

(ou aspiradas) para o seu interior e saem dele (ou são ejectadas) – algumas delas 

visivelmente autopropulsionadas, algumas outras postas em andamento virtual pelo 

simples movimento do próprio espaço móvel. Só algumas figuras têm probabilidade 

de se condensarem em estrangeiros, em seres com intenções, seres cujas intenções 

contam embora sejam desconhecidas, e contam porque são desconhecidas. (É a 

ignorância das intenções que conta, uma vez que pode interferir com a mobilidade e 

a liquidez do lugar). (BAUMAN, 1995, p. 55). 

 

O espaço na contemporaneidade não é estável, sólido, de rigidez. É, em vez disso, um 

espaço de liquidez, que revela seu caráter de mutabilidade constante.  Esse espaço móvel tem 

o poder de atrair as personagens e de configurá-las, direcioná-las, movimentá-las num ritmo 

do qual, por vezes, tais personagens não têm consciência.  

Uma categoria narrativa da qual o espaço possui estreitamente uma relação é com o 

tempo. Submetido à dinâmica temporal que também caracteriza a narrativa, o espaço é 

duplamente afetado segundo Zoran (1984) apud Reis e Lopes (1994) porque para que 

aconteça a transformação de um objeto em um sistema de signos é necessário que haja uma 

transformação de uma disposição espacial numa disposição temporal. 

 Bourdieu (1993) afirma que existem imposições nos espaços arquitetônicos que são 

mudas, e se dirigem ao sujeito, obtendo deste a reverência e o respeito que nascem dos 
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distanciamentos. É o que acontece, por exemplo, na obra Quarto de despejo,4 de Carolina 

Maria de Jesus, publicado pela primeira vez em 1960, que apresenta um sentimento de 

agudeza em espaços diferentes. No espaço da cidade, a autora tem a impressão de que está em 

uma sala de visitas, um lugar confortável, mas que lhe impede uma desenvoltura pessoal 

natural e equilibrada. E quando está no seu bairro, na favela Canindé, sente-se como se fosse 

um objeto fora de uso, sem importância, mas cuja realidade é a concreta, da qual pode dispor 

para começar seus movimentos de luta por condições melhores. Nessa relação de espaço e 

corpo, o espaço em que o indivíduo está inserido o faz sentir-se como algo indigno, 

insignificante, ou o contrário disso, ativo e com dignidade assegurada. As personagens 

tornam-se solitárias, são corpos despedaçados, sem sonhos, sem amparo em espaços 

fragmentados e produzidos por inúmeras injustiças sociais, políticas e econômicas, como 

várias narrativas literárias contemporâneas nos demonstram.  

Para os sujeitos marginalizados, estar em um determinado espaço de exclusão – no 

caso, as periferias, favelas entre outros – é ter de se contentar com os restos. Para Bourdieu 

(1993), não há espaço livre em uma sociedade hierarquizada, pois esse espaço torna-se 

historicamente hierarquizado, mesmo que não exprima explicitamente as hierarquias e as 

distâncias sociais. Implicitamente, os desníveis espaciais são apresentados sob uma forma de 

representação e de percepção distorcida e, sobretudo, mascarada pelo efeito de naturalização. 

Esse efeito propicia a inscrição das realidades sociais no mundo natural – as diferenças 

produzidas pela lógica histórica podem assim parecer surgidas da natureza das coisas.  

O espaço aparece também como um conjunto de lugares de coexistência, onde, 

segundo Bauman (1995), somente fazemos o que nos é permitido, deixando o estranho e o 

inovador sempre a uma distância visada e controlada pelas normas sociais. Aos personagens 

da contemporaneidade não se propicia um contato real e crítico com os lugares nos quais 

estão inseridos, como explica Bauman (1995, p. 56): 

 

[...] uma concepção elaborada pode contribuir para manter as coisas nestes 

termos – nas carruagens dos comboios, nos autocarros e nas cabinas de avião 

mais recentes, os passageiros contemplam a nuca dos que vão à sua frente, 

ao mesmo tempo que os restantes lugares e os seus ocupantes são excluídos 

do olhar. As lotações completas simulam um lugar desocupado, a 

distribuição espacial torna o preenchimento físico dos lugares um vazio 

espiritual. Mas quando a concepção falha, as competências pessoais de 

encenação do vazio intervêm por seu turno: um jornal ou um livro brochado 

                                                           
4 JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. 9. ed. São Paulo:  Ática, 2007. 
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comprado à pressa antes do embarque são os fossos portáteis da idade do 

apinhamento.  

 

A presença do próprio sujeito no lugar em que ele está parece criar um contexto no 

qual é como se ele não estivesse presente, uma vez que a outridade centrada e adequada à 

rotina das normas sociais não é capaz de compreender e avaliar positivamente aquela 

outridade que está nivelada por baixo, nas relações de coexistência. O sujeito pode, diante da 

presença do outro-estranho-inferiorizado, desviar seus olhos para as páginas do livro, do 

jornal, do celular, demonstrando o silêncio cúmplice com os comportamentos de exclusão. Ou 

então abandonar tais mecanismos de fuga para falar e ouvir o que as demais pessoais, em suas 

diferenças, são capazes de falar e ouvir.  
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3 A REPRESENTAÇÃO DO OUTRO: POR UMA PLURALIDADE DE 

PERSPECTIVAS 

 

Eu acredito, talvez até ingenuamente, no papel 

transformador da literatura. Filho de uma lavadeira 

analfabeta e um pipoqueiro semianalfabeto, eu mesmo 

pipoqueiro, caixeiro de botequim, balconista de 

armarinho, operário têxtil, torneiro-mecânico, gerente de 

lanchonete, tive meu destino modificado pelo contato, 

embora fortuito, com os livros. E se a leitura de um livro 

pode alterar o rumo da vida de uma pessoa, e sendo a 

sociedade feita de pessoas, então a literatura pode mudar 

a sociedade. (RUFFATO, 2013 p. 4). 

 

 

 Continuando no levantamento de aparatos teórico-analíticos, visando acompanhar os 

dois romances de Luiz Ruffato, cabe o registro de que, para que haja o processo de 

interpretação de uma obra literária, faz-se necessário olhar a realidade como um fator 

essencial. Além disso, é preciso compreender que a importância de uma determinada obra está 

nas operações formais que a apresentam de modo estético, como vimos refletindo desde o 

início deste nosso estudo. 

Acerca disso, Antonio Candido (2006) afirma que o social desempenha determinado 

papel na constituição da estrutura. Esse elemento (o social) transita fatores e determinantes 

externos, chegando ao interno de modo dialético. Dessa forma, aquilo que torna a obra 

singular e relativamente autônoma, provavelmente, tem a ver com os elementos de ordem 

social filtrados, por meio de uma concepção estética. 

  Antonio Candido (2006) afirma ainda que é preciso compreender a obra como um 

corpo cujo estudo proporciona-nos tanto consentir quanto modificar os fatores que o 

condicionam e o motivam. Interpretados como elementos de estrutura, cada um dos seus 

fatores é um componente importante, do qual não se pode contestar sua legitimidade, pois ele 

combina e cria, ao devolver seu material à realidade histórica. Assim, o papel que a sociologia 

nos proporciona é o de irmos além de uma disciplina única, auxiliando-nos a compreender os 

fenômenos artísticos, literários e sociais em seu dialogismo mais amplo. 
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 Segundo Bauman (1995, p. 24), na sociedade contemporânea existe uma ideia de caos, 

que é caracterizado pelo “fluido, [pela] ausência de forma, [pela] indeterminação, [pela] 

indiferenciação, [pela] total confusão da totalidade dos elementos”. E esse caos permanece em 

movimento, levando os envolvidos a não compreenderem a situação nas quais estão 

obrigatoriamente envolvidos.  

 

Entenda-se que o caos é um estado de coisas em que tudo pode acontecer (do 

mesmo modo que a ordem, o oposto do caos, é um estado que exclui na 

prática que certas coisas aconteçam, ao mesmo tempo que torna outras mais 

do que prováveis); um estado de coisas em que a probabilidade de um certo 

acontecimento não é superior à de qualquer outro, ou em que, ainda que tal 

fosse o caso, não poderíamos prevê-lo. A existência caótica é desprovida de 

estrutura, sendo que “estrutura” significa precisamente a distribuição 

desigual das probabilidades e a ausência de intervenção do acaso no 

desenrolar-se dos acontecimentos. Durante a discussão que se seguiu à sua 

tentativa de introduzir o conceito de “caos” no vocabulário dos estudos 

culturais, Tarkowska fez notar que a linguagem das ciências sociais existente 

resiste à introdução do novo conceito: ainda quando concordavam em 

descrever como “caos” o estado de coisas (que esperavam temporário) 

marcado pela confusão teórica e pela incerteza num tempo dito de “crise do 

paradigma”, os participantes no debate mostravam-se claramente relutantes 

(mais por intuição do que em termos argumentativos) a mobilizar o conceito 

de “caos” na descrição da condição humana, e não só na da sua teoria. 

Opondo-se a uma representação da realidade social como “caótica em si 

própria”, os participantes na discussão teórica do problema concordavam 

plenamente com a intuição de senso comum, cultivada pela nossa 

linguagem, que pressupõe e implica a natureza discreta do mundo, bem 

como a sua diferenciação, classificação e ordenabilidade gerais. Preferiam 

assim falar de “reestruturação” ou de simples “transformação” da cultura. 

Um estado objectivo de privação de estrutura era aos seus olhos, na medida 

em que fosse apesar de tudo concebível, não mais do que um 

enfraquecimento temporário do “estrutural” – ou, mais exactamente, não 

mais do que esse momento breve, dramático e pregnante que separa uma 

ordem dessa outra ordem que a seguir a substituirá. (BAUMAN, 1995, p. 

24). 

 

 Bauman (1995) trata de uma concepção de caos cuja ideia é de um estado anormal, 

perigoso, a que os seres humanos não são capazes de se confrontar. Caracteriza-se como um 

abismo que é impossível de ser compreendido, classificado, explicado. Dessa situação 

supostamente desorganizada os seres humanos tentam escapar: “A sociedade, as suas 

instituições, a sua rotina, as suas imagens e composições de imagens, as suas estruturas e os 

seus princípios orientadores são outros tantos aspectos dessa fuga tão incessante como 

inacabada para sempre” (BAUMAN, 1995, p. 25). A sociedade aparece, então, como em uma 

operação de encobrimento, que é constantemente dilacerada pelo caos que a recobre: 
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Este Caos “invade constantemente a pretensa imanência – o dado, o familiar, 

o aparentemente domesticado”. E a invasão constitui, tal como a própria 

“imanência”, um facto quotidiano, familiar, embora nunca efetivamente 

domesticado: manifesta-se “pela emergência do irredutivelmente novo, da 

alteridade radical”, e “pela destruição, a aniquilação, a morte”. Podemos 

dizer, apesar de tudo, que a operação de encobrimento a que chamamos 

“Sociedade” é, no seu conjunto, suficientemente eficaz para fazer com que o 

“Caos”, o “Abismo”, o “sem-fundo”, de que nos fala Castoriadis, apareçam 

aos nossos olhos humanos não como a cena primitiva da qual tentamos fugir 

e proteger-nos, mas antes sob a forma encoberta de uma falha que irrompe 

“dado”, uma fenda no rochedo globalmente sólido da normalidade, uma 

brecha na rotina sem sobressaltos da existência. Trata-se de uma falha que se 

introduz nas nossas vidas como um sinal de derrota, um prenúncio de 

falência e um aviso que nos alerta para a arrogância risível da ambição e 

para a futilidade dos esforços que ela inspira. O Caos é uma ameaça 

assustadora e absoluta que põe em causa as promessas estipuladas pela 

normalidade do dado. A sociedade é uma fuga perante o medo, mas é 

também o solo que alimenta esse mesmo medo que a alimenta e do qual os 

dispositivos de socorro que nos estende tiram a sua força. (BAUMAN, 1995, 

p. 25). 

 

 Essa operação feita pela sociedade de encobrimento do caos alimenta-o; mas, acima de 

tudo, conduz os olhos dos seres humanos à contemplação de uma brecha na rotina sem 

sobressaltos da existência; isto é, uma abertura que introduz o caos como ameaça absoluta e 

amedrontadora, que é dinamizada pela fuga do medo e a alimenta. O caos e a contingência 

estão, na contemporaneidade, mais desvendados. A sociedade não precisa se culpar pela 

ausência de fundamentos. Isto aparece como o suposto solo firme da liberdade real, pela 

seguinte razão: 

 

A pós-modernidade significa o desmantelamento, a ruptura e a desregulação 

das instâncias que, na época moderna, se encarregavam de impelir os seres 

humanos, individualmente ou por grosso, a caminho do seu ideal – o da 

racionalidade e da perfeição, da perfeição racional e da racionalidade 

perfeita. As utopias pós-modernas querem que nos regozijemos com o 

desmantelamento, que celebremos o abandono de ideais (exigentes, 

extenuantes e enfadonhos) como supremo acto de emancipação. (BAUMAN, 

1995, p. 38). 

 

 Logo, em uma época em que celebramos o abandono de certos ideais, não é 

surpreendente que a filosofia moral pareça estar estagnada nos comentários dos eruditos de 

textos antigos. Por certo, o período atual define-se como “recuo para o conformismo” 
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(BAUMAN, 1995, p. 38), no qual “há uma exigência de novos objetivos políticos e de novas 

atitudes humanas dos quais, de momento, vemos poucos sinais” (BAUMAN, 1995, p. 39). 

Tomando a literatura como um produto social, é necessário perceber a relação 

“arbitrária e deformante que o trabalho artístico estabelece com a realidade, mesmo quando 

pretende observá-la e transpô-la rigorosamente, pois a mimese é sempre uma forma de 

poiese” (CANDIDO, 2006, p. 21). Logo, algumas “manifestações da emoção e da elaboração 

estética podem ser mais bem compreendidas, portanto, se forem referidas ao contexto social” 

(CANDIDO, 2006, p. 79).  É por essa razão que a arte vive em permanente tentativa de 

equilíbrio, e só pode sobreviver no fenômeno da integração e da diferenciação, como Candido 

(2006, p. 33) nos ensina: 

. 
A integração é o conjunto de fatores que tendem a acentuar no indivíduo ou 

no grupo a participação nos valores comuns da sociedade. A diferenciação, 

ao contrário, é o conjunto dos que tendem a acentuar as peculiaridades, as 

diferenças existentes em uns e outros.  
 

 A arte sobrevive socializando-se ao equilibrar essas duas tendências, colocando-as 

como processos complementares. Para a sociologia da arte, há um dinamismo na obra que cria 

o público, modificando-lhe o comportamento, na medida em que esculpe a sociedade de modo 

dialógico e dialético. E a discursividade artística só tem esse poder por ser a literatura assim 

compreendida: 

 
Um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os leitores; e 

só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, 

deformando-a. A obra não é produto fixo, unívoco ante qualquer público; 

nem este é passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu efeito. São 

dois termos que atuam um sobre o outro, e aos quais se junta o autor, termo 

inicial desse processo de circulação literária, para configurar a realidade da 

literatura atuando no tempo. (CANDIDO, 2006, p. 84). 

 

 

 De fato, a posição do escritor e a receptividade do público farão grande 

diferença à obra. O escritor não aparece apenas como o que exprime 

originalidade, atendendo a determinadas expectativas. A obra dependerá mais da 

tensão existente entre as veleidades da consciência ao meio, gerando diálogos 

entre escritor, público e contextos sociais.  

 

3.1 Teatro de bonecos: a representação do outro na literatura 
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Em busca de compreender quem é a outridade estigmatizada em nossos 

contextos sociais/literários contemporâneos, encontramos em Goffman (1988) 

uma sondagem das particularidades da identidade individual, contrapondo-se com 

a social e das relações em grupo a um nível microssociológico. Observa -se, com 

esse teórico, a interação presente na sociedade, com foco na maneira como cada 

pessoa pode, em variados contextos, desempenhar  um papel e gerar uma 

impressão em outra pessoa. E, assim, é possível também constatar que os 

estigmatizados são indivíduos não tão incapazes de estarem próximos aos padrões 

normalizados da sociedade, conforme assinala Goffman (1988, p. 14):  

 

Um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação cotidiana 

possui um traço que pode-se impor à atenção e afastar aqueles que lhe 

encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. 

Ele possui um estigma, uma característica diferente da que havíamos 

previsto.  
 

 

Como acompanhamos em nosso trabalho, o sujeito estigmatizado na 

literatura brasileira representa o indivíduo desacreditado e/ou que carrega em si 

uma condição arbitrária que o difere dos demais. Condição essa tida como iní qua, 

uma vez que o estigmatizado está coberto de características contra as quais não 

pode facilmente lutar, como a pobreza, a deficiência física, o desemprego, a 

orientação sexual, a identidade de gênero, o subemprego, entre outras. A 

outridade excluída é também a dos que constituem grupos marginalizados, como 

trabalhadores, mulheres, negros, índios, gays, deficientes, crianças, velhos, assim 

percebidos: 

[São aqueles] que vivenciam uma identidade coletiva que recebe valoração 

negativa da cultura dominante, sejam definidos por sexo, etnia, cor, 

orientação sexual, posição nas relações de produção, condição física ou 

outro critério. (DALCASTAGNÈ, 2002, p. 33-34). 
 

Para tentarmos entender de modo sistemático como essa outridade é representada na 

literatura, e demais discursos artísticos, é necessário abordar o tema por uma visão também 

sociológica. Trata-se  do processo pelo qual o termo outro/outridade é delegado a alguém, seja 

por meio da questão do poder financeiro, quando se trata das diferenças sociais estratificadas 

de modo econômico, seja por intermédio do poder simbólico, aquele construído pelos 

mecanismos da linguagem. 
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A outridade excluída que se refere as classes existentes, caracterizadas pela lógica do 

capital, criam e são criadas segundo Edmundo Fernandes Dias (2012) pelas relações sociais 

de um determinado modo de produção que constitui a matriz das formações sociais como no 

caso dos proletariados e camponeses, e também existem como individualidades, a exemplo de 

mulheres e homens, como Joana, Pedro, José.  

Assim, a outridade excluída não é vista apenas como pessoas à margem da sociedade 

que recebem uma valoração negativa como o pobre, o negro, a mulher, entre outros, mas, 

também, em suas individualidades, isto é, seus desdobramentos. Há na outridade excluída 

desdobramentos, visto que não se trata apenas do olhar sobre o pobre, por exemplo.  O 

homem-pobre-negro é representado diversamente do homem-pobre-branco. A mulher-pobre-

branca contrasta com a mulher-pobre-negra. Uma criança excluída-pobre-branca possui 

possibilidades diferentes da criança-pobre-negra. Ao aprofundarmos, podemos encontrar um 

outro ainda mais excluído, como por exemplo, uma mulher-pobre-negra-obesa-homossexual.  

Ao abrirmos todos os leques de possibilidades, percebemos, então, que existe um 

longo caminho a ser discutido, no que diz respeito à representação.  

 

 

3.2.1 O outro: representações sob uma perspectiva sociológica 

 

Segundo Bauman (1995), a questão do outro perpassa um nível de 

moralidade, o que não se refere à bondade comportamental que seria natural ao 

ser humano. Para esse pensador, existem regras construídas e ensinadas pela 

sociedade. A razão disso está no fato de que só podemos compreender o que é 

bom e o que é mau quando somos confrontados por essa escolha, por meio das 

relações de coexistência social:  

 

Aquilo que nos torna capazes de vermos é, antes do mais, o estatuto 

“primitivo” da moral: muito antes de nos ensinarem e aprendermos as regras 

de comportamento adequado socialmente construídas e promovidas, e muito 

antes de sermos exortados a seguir certos modelos de preferência a outros, 

estamos já numa situação de escolha moral. Somos, por assim dizer, 

inelutavelmente – existencialmente – seres morais: por outras palavras, 

confrontamo-nos com o desafio do Outro, com o desafio da responsabilidade 

pelo Outro, enquanto condição de existir-para. (BAUMAN, 1995, p. 14). 
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 Quando o autor afirma que somos seres morais, ao entrarmos em contato 

com os demais membros de nossa rede social, existindo para e com os outros, ele 

nos mostra que perpassamos por um ordenamento social. Trata -se da 

responsabilidade pelas demais pessoas, delineando um processo de ordenamentos 

sociais e de instrução pessoal que remetem para a primeira cena de contato com 

as outridades, visando redefini-la e administrá-la. Entretanto, a referida 

autonomia se mantém ao mesmo tempo com as prescrições éticas. A pós -

modernidade conserva a autonomia não preenchida do ator, o sonho de liberdade, 

em um mundo repleto de supostas obrigações e deveres.  

 Segundo Moscovici (2003), as categorias de pensamento são 

representações coletivas cujas realidades são elaboradas e expressadas por 

determinada sociedade.  As interações entre grupos pressupõem representações, 

isto é, a comunicação e o convívio entre pessoas geram transformações  no 

comportamento individual dentro desse ambiente coletivo. Caso contrário, seriam 

apenas ação e reação mecânicas. Entretanto, representações coletivas não é a 

mesma coisa que representações sociais, pois estas “devem ser vistas como uma 

maneira específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos” 

(DALCASTAGNÈ, 2003, p. 56). Para Moscovici (2003), as representações 

sociais são, pois, percebidas de maneira ilustrativa no estudo de habitus.5

 Nesse quadro teórico sobre personagens/agentes sociais em na rrativas 

contemporâneas, o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1983), na busca de 

assimilar as correlações entre comportamento dos agentes e as estruturas e 

condicionamentos sociais, denominou o termo habitus como um sistema de 

disposições “duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências 

passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções , de 

apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 

diferenciadas” (BOURDIEU, 1983, p. 65).  

Habitus seria o modo como os indivíduos são formados para agir em um 

meio social. Isso ocorre via processo de proximidade corporal no mundo. É 

                                                           
5 Habitus também possui outros conceitos, para Dosse (1997)  apud Bortoluci (2014, p.68 ),  “É uma idéia antiga 

retirada de Aristóteles, reavivada por São Tomás de Aquino e mais tarde pelas correntes sociológicas de Weber e 

Durkheim. Mas Bourdieu deu sua própria guinada no conceito. Enquanto a tradição aristotélica atribui o habitus 

à consciência, fazendo dele uma noção variável dependente da ambição humana, Bourdieu o redefiniu como um 

paradigma que evitava a oposição entre o consciente e o inconsciente. Ele fez com que o conceito dissesse 

respeito a estratégias, mas no sentido de intencionalidades sem intenção”. 
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concebido como “um sistema de esquemas individuais, socialmente constituído 

de disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), adquirido 

nas e pelas experiências práticas (em condições sociais específicas de existência) 

” (SETTON, 2002, p. 63), amiudadamente conduzido para as aplicabilidades e 

ações do agir cotidiano. Conforme Bourdieu (2000, p. 141), é importante 

compreender a relação que se tem com o mundo, pois:  

 
É uma relação de presença no mundo, de ser no mundo, no sentido de 

pertencer a ele, ser possuído por ele, de forma que nem sujeito nem objeto se 

colocam como tal… as injunções sociais mais importantes são endereçadas 

não ao intelecto, mas ao corpo, tratado como uma tábua de memória.   

 

 Com base no entendimento do caráter corporificado do habitus, temos que 

o indivíduo não consegue, por uma tomada de consciência, mudar os princípios 

de visão e divisão do mundo de modo isolado. Vale assinalar que as 

representações sociais são infinitos modelos de esquemas individuais construídos 

sociologicamente, por meio de disposições do social com o individual. Tais 

disposições são adquiridas por intermédio de experiências práticas que resultam 

em aplicabilidades e ações do agir cotidiano, conquistadas, portanto, mediante 

circunstâncias específicas de determinada sociedade.  

 Na esteira de Bourdieu, para Dalcastagnè (2007), a literatura aparece como 

espaço onde as representações do mundo social também se constroem e se 

validam. Ela é como um dos terrenos em que são reproduzidas e perpetuadas 

determinadas representações sociais, camufladas, muitas vezes, no pretenso 

“realismo” da obra com aparência de mundo realista. Realismo e ste que está 

apoiado na ilusão que o escritor tira diretamente da realidade, trabalhando -a, e 

não nos apontando que lida com demais representações, de modo explícito. 6  

 Bourdieu (1989, p. 8) ainda nos ensina que existe uma luta constante de classes sociais 

pelo poder simbólico construído e distribuído de modo irregular na sociedade. Que esse é “o 

                                                           
6 Representações estas, explicadas anteriormente, como circunstâncias já determinadas pela sociedade. 

Dalcastagnè (2007, p. 19) afirma que o escritor, ao “manusear as representações sociais, pode, de forma 

esquemática: (a) incorporar essas representações, reproduzindo-as de maneira acrítica; (b) descrever essas 

representações, com o intuito de evidenciar seu caráter social, ou seja, de construção; c) colocar essas 

representações em choque diante de nossos olhos, exigindo o nosso posicionamento – mostrando que nossa 

adesão, ou nossa recusa, que nossa reação diante dessas representações nos implica, uma vez que fala sobre o 

modo como vemos o mundo, e nos vemos nele, sobre como se dá nossa intervenção na realidade, e as 

conseqüências de nossos atos”. 

 



34 
 

poder invisível o qual pode ser exercido com cumplicidade daqueles que não querem saber 

que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. São interesses particulares disfarçados por 

intermédio dos sistemas simbólicos – arte, religião e língua –, pois tais sistemas colaboram 

para a formação de um consenso sobre a realidade, facilitando, dessa forma, a reprodução 

social e contribuindo para a política de conservadorismo do sistema simbólico: “[...] de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a 

dominação de uma classe sobre outra [...] contribuindo, segundo Weber, para a ‘domesticação 

dos dominados’” (BOURDIEU, 1989, p. 11).   

Nas narrativas literárias contemporâneas, como as que aqui discutimos, que sujeitos 

possuem aquilo que Bourdieu (1996) denomina linguagem de autoridade? Os sujeitos 

submetidos a uma ordem social que lhes é estranha não procuram apenas ser compreendidos, 

mas também ser obedecidos, acreditados, respeitados e reconhecidos. Objetivam possuir a 

competência comportamental como uma linguagem autorizada: 

A competência implica o poder de impor a recepção. Vemos aqui, 

novamente, o quanto a definição lingüística de competência é abstrata: o 

lingüista tem por assente o que, nas situações da existência real, constitui o 

essencial, isto é, as condições de instauração da comunicação. Ele se 

outorga o mais importante − a saber, que as pessoas falam e se falam (estão 

em speaking terms), que os que falam consideram os que escutam dignos de 

escutar e os que escutam consideram os que falam dignos de falar. 

(BOURDIEU, 1996, p. 6). 
 

A formação social dominante se sente na autoridade de falar, e os segmentos 

excêntricos, no papel de escutarem e de obedecerem. A ordem que era a sua dominação 

pronunciava sobre a questão da autoridade da Razão, já que eram os dominados que 

precisavam de leis, leis essas que seriam repercutidas pela outridade cêntrica, como uma força 

brutal e cega. O que nos instiga é a “questão de saber se havia um critério unificador a série 

dos ‘deve ser assim’ e dos ‘não há outra escolha’, e a questão da racionalidade ou da 

irracionalidade desse critério, era, do ponto de vista dos dominados” (BAUMAN, 1995, p. 

50). Tomando a experiência vital como referência, estes não chegariam aos códigos de 

princípios éticos e de injunções morais, mas a um emaranhado denso de forças irresistíveis e 

de inevitáveis “porque sim”. 

Adentramos, então, no campo de certa reflexão sobre o discurso, ou seja, do “discurso 

[que] deve estabelecer as leis que determinam quem pode falar (de fato e de direito), a quem e 

como” (BOURDIEU, 1996, p. 19). 



35 
 

Para Foucault (1996), o discurso não é simplesmente uma realidade comunicacional 

que traduz lutas ou sistemas de dominação, mas sim aquilo por que e pelo que se luta. Desse 

modo, entende-se que representar é um ato político por vezes legítimo e frequentemente 

autoritário, pois ao se impor um discurso:  

 

É comum que a legitimação se dê a partir da justificativa do maior 

esclarecimento, maior competência, e até maior eficiência social por parte 

daquele que fala. Ao outro, nesse caso, resta calar. Se seu modo de dizer não 

serve, sua experiência tampouco tem algum valor. Trata-se de um processo 

que está ancorado em disposições estruturais; voltando a Foucault, “em toda 

sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”. 

(DALCASTAGNÈ, 2002, p. 36). 

 

Dalcastagnè (2007) afirma que os problemas dos acessos estão no lugar da fala, em 

quem fala e em nome de quem, daqueles que vivenciam uma identidade coletiva que recebe 

valoração negativa da cultura dominante. Isso ocorre nas categorias de sexo, etnia, cor, 

orientação sexual; enfim, nas posições e nas relações de produção, condição física ou outro 

critério. Bourdieu (1996, p. 5) explica que o poder de fala pode se agravar quando 

pragmaticamente causa a exclusão de grandes segmentos sociais: 

 
Entre as censuras mais radicais, mais seguras e melhor escondidas, estão 

aquelas que excluem certos indivíduos da comunicação (por exemplo, não os 

convidando para os lugares de onde se fala com autoridade, ou colocando-os 

em lugares sem palavra). Não falamos a qualquer um; qualquer um não 

"toma" a palavra. O discurso supõe um emissor legítimo dirigindo-se a um 

destinatário legítimo, reconhecido e reconhecedor.  

 

 Acerca da censura da voz de representação própria, Dalcantagnè (2007) acrescenta a 

questão da representação de políticas direcionadas a mulheres e representadas legitimamente 

por homens; ou usando um exemplo cotidiano em nossa sociedade brasileira, como uma 

assembleia de pessoas brancas substitui uma de origem africana, podendo representar 

determinados programas em prol da igualdade racial.  

Esse controle de discurso compreendido por Foucault (1996 apud DALCASTAGNÈ, 

2002) refere-se à “negação do direito da fala àqueles que não preenchem determinados 

requisitos sociais: uma censura social velada, que silencia os grupos dominados” 

(DALCASTAGNÈ, 2002, p. 37). Essa censura de excluir certos agentes de comunicação dos 

grupos que possuem o poder de fala, dentre todas, é a censura mais eficaz e dissimulada.  
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Refere-se àquela em que os agentes não possuem, segundo Bourdieu (1996), nada a dizer 

além do que está autorizado a dizer. Esse contexto nos dá a percepção de que não se trata 

apenas da possibilidade de fala, repleta de preconceito da liberdade de expressão, e sim de 

falar com autoridade; ou seja, receber o reconhecimento social de que o discurso articulado 

pode ter valor positivo. 

Dalcastagnè, consequentemente, chama a literatura brasileira contemporânea de 

produto cultural da classe média que olha para si mesma, refletindo sobre essas ausências de 

representação do outro excluído: 

 

Estão sub-representadas no parlamento (e na política como um todo), na 

mídia, no ambiente acadêmico. O que não é uma coincidência, mas um 

índice poderoso de sua subalternidade. Foucault já observava a centralidade 

do domínio do discurso nas lutas políticas travadas dentro da sociedade. 

(DALCASTAGNÈ, 2002, p. 35). 

 

O discurso, portanto, é “resultante da transação entre o interesse expressivo e a 

censura inerente às relações de produção lingüísticas particulares que se impõe a um locutor 

dotado de uma competência determinada” (BOURDIEU, 1996, p. 12). 

  Spivak (2010), pensadora das relações de poder contemporâneas, afirma, no que se 

refere à questão da representação do outro, que o processo de fala se caracteriza por uma 

posição discursiva, uma transação entre o falante e o ouvinte. Trata-se do espaço dialógico 

que não se concretiza facilmente para o sujeito subalternizado,7 que desinvestido de qualquer 

forma de agenciamento, de fato, não pode falar. Sequer o processo de autorrepresentação do 

sujeito subalternizado se efetua, porque o ato de ser ouvido não ocorre.8 Restaria ao 

intelectual contemporâneo lutar contra a subalternidade, criando espaços nos quais os sujeitos 

excluídos possam ter voz e ser ouvidos. A esse respeito, ainda podemos encontrar em 

Jonathan Culler (1999) reflexões sobre o discurso das minorias, também discutido nas 

                                                           
7 Gayatri Spivak (2010, p. 12), em seu livro Pode um subalterno falar?, rejeita o que considera a errônea 

apropriação do termo subalterno, que não pode ser usado para se referir a todo e qualquer sujeito marginalizado, 

pois “descreve as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelas modos específicos de exclusão dos 

mercados de representação política e legal e da possibilidade de se tornarem membros plenos do extrato social 

dominante. Aos sujeitos marginalizados, a autora defende o resgate do termo proletariado, àquele cuja voz não 

pode ser ouvida. 
8  Tal afirmação tem sido interpretada de forma simplista como se Spivak estivesse afirmando categoricamente 

que o subalterno não sabe/pode falar. Refere-se ao fato de a fala do subalterno ser sempre intermediada pela voz 

de outrem que não coloca em posição de reivindicação algo em nome de um ou outro. “Esse argumento destaca 

acima de tudo a ilusão e cumplicidade do intelectual que crê poder falar por este outro. A tarefa do intelectual 

pós-colonial deve ser de criar espaços por meio dos quais o subalterno possa falar para que, quando ele o faça, 

possa ser ouvido. Para ela não se pode falar pelo subalterno, mas se pode trabalhar contra a subalternidade 

criando espaços nos quais os subalternos possam se articular de modo ativo e crítico, e, consequentemente, 

possam também ser ouvidos” (SPIVAK, 2010, p. 14). 
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instituições acadêmicas dos Estados Unidos, país onde cresce o estudo da literatura de 

minorias étnicas: 

 

O principal esforço se centrou em reviver e promover o estudo da escrita 

negra, latina, asiático-americana e nativo americana. Os debates têm a ver 

com a relação entre o fortalecimento da identidade cultural de grupos 

específicos, ligando-a a uma tradição de escrita e à meta liberal de celebrar a 

diversidade cultural e o "multiculturalismo". As questões teóricas 

rapidamente se misturam com questões sobre o status da teoria, que às vezes 

se diz que impõe questões ou problemas filosóficos "brancos" a projetos que 

lutam para estabelecer seus próprios termos e contextos. Mas críticos latinos, 

afro-americanos e asiático-americanos levam adiante o empreendimento 

teórico, desenvolvendo o estudo dos discursos das minorias, definindo seu 

caráter distintivo e articulando suas relações com as tradições dominantes de 

escrita e pensamento. (CULLER, 1999, p. 126). 

 

 Por meio de tentativas como as citadas acima, de compreensão e de geração de 

estratégias de ação, teorias e prática dos/sobre "discursos das minorias", desenvolvem-se 

conceitos e aparatos teóricos para análises de tradições culturais de vozes colocadas nas 

margens das artes canônicas e afins.   

 

3.4 O outro na literatura contemporânea 

 

 Para Dalcastagnè9 (2003), a representação artística no Brasil repercute no debate 

público ao permitir um acesso à perspectiva do outro mais rico e expressivo. Além disso, a 

literatura atua como um espaço que inclui a universalização das ferramentas de oficio, saber 

ler e escrever. Assim, aqueles que estão objetivamente excluídos do universo do fazer 

literário, pelo domínio precário de determinadas formas de expressão, acreditam que seriam 

também incapazes de produzir literatura. No entanto, eles são incapazes de produzir literatura 

exatamente porque não a produzem, porque a definição de “literatura”10 excluiria suas formas 

                                                           
9 Dalcastagnè (2003, p. 15), em um artigo denominado “A personagem do romance brasileiro contemporâneo: 

1990-2004”, apresenta-nos os primeiros resultados da pesquisa intitulada “Personagens do romance brasileiro 

contemporâneo”, sob a coordenação da própria Dalcastagnè, desenvolvida na Universidade de Brasília no ano de 

2003, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A pesquisa 

analisou 258 romances e identificou 1.245 (mil duzentos e quarenta e cinco) personagens importantes. 

Inicialmente pairou um sentimento de desconforto dos pesquisadores, em razão da ausência de dois grandes 

grupos no romance brasileiro: os pobres e os negros. Essa ausência reflete a invisibilidade desses mesmos grupos 

na sociedade brasileira, e “os escritores estariam representando justamente essa invisibilidade ao deixar de fora 

das páginas de seus livros aqueles que são deixados à margem de nossa sociedade”. 
10 Para Dalcastagnè (2003, p. 22), dizer que um texto é literário subtende-se que outro não é. Valorizar uma 

forma de expressão em detrimento de outras “faz da manifestação literária o privilégio de um grupo social. A 

exclusão das classes populares não é, obviamente, algo distintivo da literatura, mas um fenômeno comum a todos 

os espaços de produção de sentido na sociedade”. 
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de expressão. Por certo, a definição dominante de literatura circunscreve um espaço 

privilegiado de expressão, que corresponde aos modos de manifestação de alguns grupos, não 

de outros. Acerca disso Dalcastagnè (2003, p. 23) analisa:  

 
Embora o romance contemporâneo venha perseguindo reiteradamente, em 

seu interior, a multiplicidade de pontos de vista, do lado de fora da obra, não 

há o contraponto; quer dizer, não há, no campo literário brasileiro, uma 

pluralidade de perspectivas sociais. De acordo com a definição de Iris 

Marion Young, o conceito de “perspectiva social” reflete o fato de que 

“pessoas posicionadas diferentemente [na sociedade] possuem experiência, 

história e conhecimento social diferentes, derivados desta posição”. Assim, 

mulheres e homens, trabalhadores e patrões, velhos e moços, negros e 

brancos, portadores ou não de deficiências, moradores do campo e da cidade, 

homossexuais e heterossexuais vão ver e expressar o mundo de diferentes 

maneiras.  

 

 

Dessa maneira, mesmo que possam ser sensíveis aos problemas, tais grupos 

usualmente não poderão viver as mesmas experiências e, portanto, não enxergarão facilmente 

o mundo social por uma perspectiva diferente.  

Na literatura brasileira existem representações que não são apropriadas para 

demonstrar a expectativa tal como são as relações socioculturais pragmáticas, pois a 

representação do outro não se resume “à honestidade na busca pelo olhar do outro ou ao 

respeito por suas peculiaridades. Está em questão a diversidade de percepções do mundo, que 

depende do acesso à voz e não é suprida pela boa vontade daqueles que monopolizam os 

lugares de fala” (DALCASTAGNÈ, 2002, p. 34).  

Dessa forma, “o silêncio dos marginalizados é coberto por vozes que se sobrepõem a 

ele, vozes que buscam falar em nome deles” (DALCASTAGHÈ, 2002, p. 36). E essa ausência 

encontrada na literatura reflete a invisibilidade desses mesmos grupos na sociedade brasileira.  

Necessitamos, ao menos, que “a representação artística repercuta no debate público, pois isso 

pode permitir um acesso à perspectiva do outro mais rico e expressivo do que aquele 

proporcionado pelo discurso político em sentido estrito” (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 8). Essa 

visibilidade pode, então, ser alcançada, permitindo possíveis análises, em termos tanto 

literários quanto sociais. 

Os efeitos de verdade são produzidos no interior das formações discursivas, as quais 

resultam de um ato político, de um ato de poder, no qual o “eu” é dito e representado pelo 

outro, pelo olhar do outro. Entretanto, quando o sujeito fala de si, narrando-se, passa também 

a construir suas próprias identidades, porque falar é sempre interpretar, e interpretar significa 
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construir uma verdade, uma “verdade sobre si mesmo, em confronto direto com a narrativa 

autorizada” (CORACINI, 2007, p. 19). 

Tentaremos demonstrar que as obras que analisadas apresentam a questão do 

proletariado/outro se esforçando por construir uma verdade. 

 

 

 

4 A OUTRIDADE EXCÊNTRICA NA NARRATIVA BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA 

   

Voltamos as costas ao outro – seja ele o imigrante, o pobre, o 

negro, o indígena, a mulher, o homossexual – como tentativa 

de nos preservar, esquecendo que assim implodimos a nossa 

própria condição de existir. Sucumbimos à solidão e ao 

egoísmo e nos negamos a nós mesmos. Para me contrapor a 

isso escrevo: quero afetar o leitor, modificá-lo, para 

transformar o mundo. (RUFFATO, 2003, p. 4). 

 

 

 

4.1 O outro excluído, representado em Eles eram muitos cavalos 

 

 A história de Eles eram muitos cavalos (2001) narra acontecimentos aparentemente 

banais, vividos por personagens marginalizadas, dispersas em fragmentos que aparentemente 

não têm nenhuma relação, a não ser com o espaço em que vivem – a grande São Paulo. A 

história narrada em apenas um dia conta-nos as dificuldades cotidianas de personagens e suas 

recorrentes frustrações.  

 Essa narrativa, sob a ótica de Shollhammer (2007), é um romance que dá continuidade 

a certa tradição realista, entretanto em uma linguagem adequada à contemporaneidade. Isso 

porque, juntamente com os fenômenos sociopolíticos e culturais, surge uma nova literatura, 

urbanizada, na diversidade temática e nos procedimentos de linguagem referentes à 

multiplicidade da produção contemporânea. Conforme Gomes (2007), a violência nas cidades, 

o narcotráfico e a vida precária e suja, normalmente à deriva, são elementos que formam um 

quadro que nos apresenta a crítica social de uma comunidade que caminha para a anomia 

(desarticulação radical do tecido social). Essa comunidade é explorada em suas  
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subjetividades marcadas pela solidão, pelo isolamento de grandes segmentos de homens e 

mulheres que vivem marginalizados no seu cotidiano cinzento.  

Em Eles eram muitos cavalos, de acordo com Salles (2007), reencontramos um campo 

de experimentação socioliterária, pois as rupturas indicadas quanto aos antigos livros vão 

ganhando consciência na medida em que são assumidas de forma mais categórica. A cidade 

de São Paulo apresenta-se como o terreno mais propício para tais experimentações. 

Possibilidades gráficas da linguagem escrita, como tamanho da fonte, maiúsculas/minúsculas, 

negrito e itálico, entre outros, são recursos que buscam expressar, segundo Schollhammer 

(2007), a metrópole moderna, inscrevendo-se em certa linha das experiências da vanguarda 

modernista, com técnicas futuristas, dadaístas, expressionistas, cubistas e surrealistas. 

Exemplos disso são a montagem polifônica das várias células de conflito, a colagem de 

discursos de variados gêneros, a fragmentação da caracterização de personagens, a 

pulverização temporal do enredo que não mais é linear, além de outras técnicas discursivas 

que objetivam dar corpo à cidade como o espaço da simultaneidade conflituosa de tempos 

históricos distintos.   

A prosa de Luiz Ruffato é considerada por Lajolo (2008) um projeto literário da 

narrativa contemporânea, um exercício de simulação de uma realidade entrecortada, 

interrompida, inconclusa, na qual os links podem ser tão aleatórios como as respostas que se 

recebem quando se comanda uma máquina como o Google, em pesquisa sobre um 

determinado tema. Trata-se de uma discursividade da categoria do incompleto e do 

provisório, já que, ao ler o livro, o leitor depara-se, por exemplo, com cardápios, pedaços de 

agenda, receitas, estórias que se sucedem sem nenhum nexo aparente, exceto o espaço urbano 

que abriga tudo isso, a grande São Paulo. O texto é montado por fragmentos numerados de 1 a 

70, que são amostras da infinidade de outros fragmentos possíveis. 

De um ponto de vista descritivo, o romance é formado por setenta fragmentos que 

variam de tamanho, e cada fragmento traz uma solução de escrita própria, conforme 

Scholhammer (2007). Entre a narrativa e a poesia, e isolados, cada um por si poderia ser um 

miniconto, um capítulo de uma narrativa mais longa, um poema em prosa, uma anotação, com 

unidades autônomas. Cada fragmento com um conjunto aberto, uma série casual que não se 

fecha na linearidade do esquema de início-meio-fim do enredo, mas forma uma estrutura 

rizomática sem centro e sem aparente sequencialidade casual interna.  
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Os fragmentos são, nessa linha de comparação, flashes, cortes rápidos e aos mesmo 

tempo reproduz uma imagem não visual completa da cidade de São Paulo, que é resultado de 

uma exploração de algo feito pela literatura.  

Os setenta fragmentos assumem apenas a pequena porção de algo muito maior, pois 

são, conforme Lucia de Sá (2007), enquetes, pequenos excertos, situações dramáticas 

mínimas que permitem a dedução de um conflito ou de uma linha narrativa que continua, por 

assim dizer, para além do livro.  

Na contemporaneidade, as ações apresentam sujeitos morais em uma polifonia de 

“vozes diversas e muitas vezes divergentes e de lealdades conflitivas e instáveis que 

caracterizam a ‘desregulação’ e a fragmentação da condição pós-moderna. Isso deixa de ser 

crível que a linha divisória entre o bem e o mal tenha sido predeterminada” (BAUMAN, 

1995, p. 52). O indivíduo é responsável por descobrir e aplicar um princípio ético que seja 

adequado às circunstâncias que contraponham, “à ofuscante contingência da existência, o 

caráter episódico das circunstâncias da vida e a instabilidade de todos e cada um dos aspectos 

da existência social, [induzindo] uma nova rapidez na mudança dos critérios da 

“normalidade” (BAUMAN, 1995, p. 52).  

Os personagens pós-modernos são forçados a enfrentar a sua autonomia e 

responsabilidade moral. Os fragmentos de Eles eram muitos cavalos falam sobre a violência, 

os assaltos, a exploração de menores, tiroteios, desavenças familiares, desafetos da política, os 

desgostos da vida, pobreza e miséria, entre outras temáticas que abordam o horizonte dos 

variados segmentos de sujeitos excluídos. A narrativa é pautada pelas minúcias do cotidiano, 

aparentemente simples, retratando as condições precárias da vida urbana de seus personagens, 

convertendo a cidade também em uma alegoria dos vícios e desajustes sociais.  

As lacunas, os espaços em branco e os cortes na narrativa de Ruffato alegorizam, não 

somente a incapacidade do ser humano de se sentir inteiro no espaço da cidade, como 

também, a incapacidade de expressar, ter voz.  

Os fragmentos da obra, se observados isoladamente não possuem relações a não ser 

um fio condutor que os une, por serem meticulosamente elaborados, referindo-se à palavra, à 

sintaxe e à pontuação. As quebras de linearidade dialogam, segundo Salles (2007), com o 

fracionamento e a perda de integridade ocasionados pelo contexto brutal do grande centro 

urbano. É o caso, por exemplo, do fragmento 17, “A espera”, em que o trecho “a calça de 

moletom cinza arrasta o chinelo raider” (2001, p. 37-38) é repetido duas vezes, trazendo a 
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sensação de lentidão do contexto narrado, que evoca a escolha feita, em outro momento, de 

cinco repetições, ao longo do fragmento, do trecho “aquela mulher que se arrasta espantalha 

por ruavenidas do morumbi” (EEMC,11 2001, p. 70). As repetições dão a impressão de que as 

personagens se movimentam vagarosamente e a vida produtiva não alcança o sucesso que se 

desejaria.  

Os fragmentos em Eles eram muitos cavalos privilegiam a repetição, criadora da 

diferença de identidade. Cury (2007, p.18) explica: 

 

Os 60 minicontos formam, em móbile, conjuntos provisórios, cujos 

fragmentos se articulam a outros, em novas configurações, compondo 

paisagens assustadoras (“os ônibus os caminhões os carros as luzes São 

Paulo Televisão ...”) (EEMC, 2001, p. 15), onde se movimentam os 

personagens da cidade. Captados por câmera que filma a vertigem, são elas 

refrações de sujeitos solitários (“instalei-me num quarto, você se lembra?, 

sexta-feira à noite, Hotel Amazonas, Avenida Vieira de Carvalho, lá 

embaixo, barulho um restaurante italiano, outro, comida rápida árabe, carros, 

ônibus, lá embaixo, na ruas transversais, eu sabia das prostitutas, dos 

meninos fumando crack, dos assaltantezinhos pé-de-chinelo, eu sabia da 

noite, e deitei, mas não era alívio que sentia, nem remorso, era não sei o quê, 

saudade, talvez”. (EEMC, 2001, p. 127). 

  

 

 Aparentemente sem valor ou interesse, acompanhamos seres humanos colocados à 

margem do que seria o centro social, no qual poderiam receber privilégios existenciais: o 

rapaz que comete pequenas infrações para garantir o presente do dia das mães; o operário que 

se espatifa na calçada em frente ao restaurante de luxo; a jovem vendedora assaltada e 

assassinada diante do leitor; o cachorro sarnento; a suja e faminta menina de rua; a senhora 

idosa em longa viagem de ônibus para encontrar o filho. Um conjunto de sujeitos excêntricos 

é representado na narrativa fragmentada. Não ficamos sabendo de suas origens. São nivelados 

por baixo na exclusão social e, sobretudo, colocados de modo pungente em nossa presença: 

nós, leitores. 

Podemos perceber em Eles eram muitos cavalos o que Bauman (1995) fala sobre o 

processo de deambulação,12 condição usual do flâneur:13 ou seja, aquela atividade praticada 

                                                           
11 Esta obra, doravante, será aqui geralmente identificada com suas iniciais –  EEMC –, seguidas da respectiva 

data e, quando houver a necessidade, das páginas das citações. 

 
12 Segundo Bauman (1995, p. 99), Costantin Guy pintava cenas de rua da cidade segundo a visão do 

deambulador (flâneur). Walter Benjamin tornou o flâneur um termo familiar da análise cultural e a figura 

simbólica central da cidade moderna. “Todas as tendências da vida moderna pareciam encontrar-se e entretecer-

se no modo de passar o tempo e na experiência ao flâneur. Sair para deambular como se sai para o teatro, 
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também por pessoas marginalizadas ou que desejam, por conta própria, desgarrarem-se dos 

percursos normativos de certo tecido social.  O flâneur, em sua disposição clássica, constrói 

histórias a seu bel-prazer com os fragmentos fugazes de caminhante e observador de sua vida 

e das vidas dos outros; é a sua percepção que transforma as pessoas em atores da peça que 

escreve, em suas andanças e desligamentos, como nos ensina Bauman (1995). 

 Na pós-modernidade, a deambulação não seria apenas a atividade praticada por gente 

marginal da vida real, mas um fenômeno que vai se tornando um elemento de grande 

importância para a própria vida social cheia de dilemas. Se na modernidade os flâneurs se 

deslocavam no mall, na pós-modernidade os malls são os centros comerciais, em que as 

pessoas deambulam e vão construindo suas estórias na medida do que lhes é permitido. Um 

dos objetivos disso seria o de seduzir os deambuladores, moldá-los e introduzi-los na vida tida 

como a adequada pelos padrões normativos impostos à coletividade: 

Os centros comerciais (shopping, malls) fazem do mundo (ou de uma sua 

parte cuidadosamente murada, controlada electronicamente e estritamente 

vigiada) um mundo seguro para a vida-como-deambulação. Ou antes, os 

centros comerciais são mundos cortados por medida para o deambulador 

pelos seus conceptores. Lugares de menos-que-encontros, dos contactos de 

antemão garantidos como episódicos, do presente isolado do passado e do 

futuro, de superfícies que camuflam outras superfícies. Nesses mundos, cada 

deambulador pode imaginar-se no papel de encenador, embora os 

deambuladores sejam, todos eles, objectos da encenação. Esta encenação é, 

como a dos deambuladores de outrora, não intrusiva e invisível (ainda que, 

ao contrário da desses deambuladores, só raramente inconseqüente), para 

que os engodos possam passar por desejos, as pressões por iniciativas, a 

sedução por decisão: nos centros comerciais, na vida como comprar-para-

deambular, e a liberdade procura a dependência. (BAUMAN, 1995, p. 101). 

 

 Nos centros comerciais e na vida, existe a dependência que se dissolve na liberdade 

em que aparecem como uma nova magnificação do modelo de vida do deambulador. Os 

                                                                                                                                                                                     
descobrir-se a si próprio entre estranhos e estranhos a eles (na multidão, mas não da multidão), focar os 

estranhos como “superfícies”.  

13 Para Bauman (1995, p. 98), “o flâneur era um especialista em matéria de simulação: imaginava-se autor do 

argumento e encenador, movendo os cordelinhos da vida dos outros sem lesar ou deformar o seu destino. O 

flâneur praticava a vida “como se” e o envolvimento ‘como se’ no que se referia à vida dos demais; arruinava a 

oposição entre ‘aparência’ e ‘realidade’; era o criador desembaraçado dos aspectos penosos ligados à criação, era 

o senhor que não tem a recear as consequências dos seus actos, o audacioso que nunca tinha contas a pagar pela 

sua coragem. O flâneur tinha todos os prazeres da vida moderna, sem os tormentos que lhe andavam associados. 

A vida-como-deambulação estava muito longe da vida-como-peregrinação. O deambulador encarava com uma 

ironia lúdica aquilo que o peregrino fazia com a máxima seriedade; descarregava-se das custas do processo e das 

suas consequências. Não se sentia bem no palco da modernidade, mas se escondia então nos seus bastidores. Era 

o homem do ócio e procedia à sua deambulação nos seus tempos de ócio. O deambulador e a deambulação 

esperavam na periferia que a sua hora chegasse. E ela chegou – ou melhor, foi suscitada pela transformação pós-

moderna do produtor heróico em consumidor lúdico”. 
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fragmentos dessa primeira narrativa de Ruffato, que estudamos, podem guardar uma riqueza 

semântica que não apenas qualifica o ambiente, mas, acima de tudo, produz, conforme 

Scholhammer (2007), o efeito do “isso foi”, central na definição do “efeito do real” de Roland 

Barthes, como “o desvanecimento da linguagem em proveito de uma certeza de realidade: a 

linguagem se volta, foge e desaparece, deixando a nu o que diz” (SCHOLHAMMER, 2007, p. 

44). 

Ruffato elabora certo realismo inicial, pois traz para o texto a realidade de 

determinados signos textuais, que formam parte da escrita da própria cidade. Ao contrário de 

significar a cidade em constante equilíbrio, impõe a realidade da cidade pragmática, aquela 

que de fato pode ser sentida de modo estético, na escrita do romance. Consequentemente, não 

se trata apenas de “trazer a realidade para dentro da narrativa, senão levar a poesia à vida, 

reencantá-la, comprometer a escrita ao desafio do índice e fazer dela um meio de intervenção 

sobre aquilo que encena ficcionalmente” (SCHOLLHAMMER, 2007, p.72). 

Seguindo essa lógica, vemos nos fragmentos 4, 34, 35, 45, 62 a presença de recursos 

de repetição, de ritmo, de rima e de aliteração, que se transformam em efeitos performáticos 

capazes de demonstrar a realidade fragmentada da realidade que se deseja retratar. Juntam-se 

a isso os traços estilísticos de Ruffato, exemplificados por sua influência oral, seu ritmo 

sedutor e sua cadência hipnótica que acelera e desacelera, envolvendo o leitor de maneira a 

acentuar o contraponto dialógico, o cruzamento entre os discursos e a ausência de 

comunicação verdadeira entre os vários núcleos de estórias que montam essa narrativa. Um 

exemplo claro pode ser visto no fragmento 4, “A caminho”, em que o passeio de carro para o 

aeroporto se configura no texto por meio da monotonia rítmica da escrita: “[...] lombadas, 

regos, buracos, saliências, costelas, seixos, negra nesga, na noite negra, aprisionada, a música 

hipnótica, Tum-tum-tum, sensuais as mãos deslizam no couro do volante, tum-tum, o corpo, o 

carro [...]”, interrompida pelos comentários anônimos: “mais neguim pra se foder” (fragmento 

11). 

Eles eram muitos cavalos segundo Santini (2011),  não constrói uma visão totalizante 

da realidade, por apresentar-se, como já mencionamos acima, por meio de fragmentos de 

texto, orações, listas telefônicas e classificados. Eles criam uma perspectiva lacunar do real 

que, a despeito do caos, potencializa a experiência subjetivo/social de um real vivido e 

representado em seus restos. Nesse sentido, na medida em que o romance de Ruffato não 

deixa de concretizar a possibilidade de definir uma literatura que trabalha com os restos do 
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real, narra, sem permitir um conhecimento do total deste real, variadas ações em espaços 

marcados pela opressão, pela fragmentação e pelo estranhamento. Essa prática parece-nos que 

se encaminha para um dos traços marcantes da literatura contemporânea brasileira.  

A forma como Luiz Ruffato escreve seu romance, segundo Santini (2011), usando 

temáticas diversificadas, leva variados críticos a buscarem uma definição do modo como a 

narrativa desse autor contemporâneo trabalha a relação sujeito-sociedade, a representação do 

real, retomando o realismo, o projeto político de tematização dos menos favorecidos, a cidade 

caótica. Ao lado disso, o caos formal do romance intertextualiza com o poema “Romance 

LXXXIV ou dos cavalos da inconfidência” de Cecília Meireles, contido na obra Romance da 

Inconfidência, de 1977, o que propicia um tipo de mosaico literário, pulverizado na dor e na 

angústia humanas. 

A epígrafe “Eles eram muitos cavalos, mas ninguém mais sabe os seus nomes, sua 

pelagem, sua origem...” (EEMC, 2001, p. 7), que abre a obra, e outra epígrafe, um versículo 

do Salmo 81: “Até quando julgareis injustamente/ sustentando a causa dos ímpios? ” (EEMC, 

2001, p. 9), indicam que se trata de um romance forte, duro, cruel com seus personagens, que 

são semelhantes àqueles cavalos trágicos de Cecília Meireles: sem pelagem, sem origem, 

anônimos, marginais, de um dia qualquer, que seja aleatoriamente 9 de maio do ano de 2000.  

Com efeito, Walty (2007, p.39) afirma: 

 

Nessas ruínas, “eles eram muitos cavalos” indistinguíveis, em sua marcha cega; eles 

são muitos cavalos no trânsito caótico da cidade, nas lacunas da escrita sem ponto 

final: “sacolejando pela Avenida Rebouças o farol abre e fecha carros e carros, 

mendigos vendedores meninos meninas carros e carros assaltantes ladrões 

prostitutas traficantes carros e carros mais uma terça-feira fim de semana longe luzes 

dos postes dos carros dos painéis eletrônicos dos ônibus e tudo tem cor cansada e os 

corpos mais cansados mais cansados a batata da minhas pernas dói minha cabeça dói 

e”. (2001, p. 96).  

 

No momento em que se refere ao anonimato, a obra faz referência a eles/cavalos, às 

pessoas da cidade, personagens estas que não cruzam o caminho umas das outras, não se 

relacionam entre si na necessária coexistência produtiva de modo cooperado. Cada uma 

percebe a cidade a sua maneira. Acerca do anonimato, cabe destacar o fragmento 5, “De cor”: 

 

  Vêm os três, em fila, pela trilha esticada à margem da rodovia. 

A escuridão dissolve seus corpos, entrevistos na escassa luz dos faróis dos 

caminhões, dos ônibus e dos carros que adivinha a madrugada. Caminham, o 

mato alto e seco roça as pernas de suas calças.  

São pai e filho e um rapaz, conhecido-de-vista, que, encorajado, Pode 

sim. Tem dez anos que vou a pé. É uma economia danada no fim do mês, 

resolveu acompanhá-los. 
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 O homem dirige empilhadeira numa transportadora no Limão. 

 O menino tem dez-onze anos, embora, franzino, aparente bem menos. 

Agora, largou a escola, vende cachorro-quente – com molho de tomate ou de 

maionese – e Coca-Cola em frente à firma onde o pai trabalha. À noite, guarda 

o carrinho no pátio da empresa, os vigias tomam conta. Quando crescer, 

perder-se Brasil afora, sonha, caminhoneiro. 

 O rapaz, desempregado, aceita qualquer empreitada, O negócio tá 

feio! 

 O menino vai à frente, o homem no meio, o rapaz atrás.  

– Esse aí ó, vale ouro, diz, orgulhoso, o pai, tentando adivinhar a 

feição do companheiro que ofega asmático às suas costas, pés farejadores. É 

de uma inteligência! Quer ver? Vira-se, mira o letreiro do ônibus que passa 

velozmente, “Garanhuns”, fala 

– Pernambuco, o menino replica, automaticamente. 

 O rapaz desdenha, “É isso?” 

– Ele sabe onde ficam todas as cidades do Brasil, o pai argumenta. 

Tem um mapa na cabeça, o peste. 

 – Todas? 

 – Todas!  

O conhecido-de-vista então para, vira-se, mira o letreiro do ônibus que 

passa velozmente, Merda!, não consegue ler, Muito rápido... Merda! 

Envergonhado, pensa, Alagoinhas, o nome de sua cidade, “Alagoinhas”, Essa, 

esse não acerta. 

– Bahia, o menino responde, displicente 

– É Bahia?, o pai indaga, pressuroso.  

– É, o rapaz acede, contrariado. 

 Sem olhar para trás, aguarda outro ônibus que passa velozmente, 

“Itaberaba”, nome da cidade da mulher, Agora não é... “Bahia, também”, O 

relientoacertou! Desgramado! 

– Num falei?  

– Onde é que esse raio aprendeu essas coisas?  

– Sei não... – Ele não é de falar não, né? Ô menino! Ô! 

– É... Ele é mei caladão... Asselvajado...  

Envaidecido, vira-se, mira o letreiro do ônibus que passa velozmente, 

“Governador Valadares”.  

– Minas Gerais. – Impressionante!, o rapaz conforma-se.  

Caminham, o mato alto e seco pinica seus braços. 

– Já pensou levar ele na televisão?  

– Heim? 

– É... naqueles programas que as pessoas vão responder as coisas...  

– Televisão? 

Televisão... 

 – Dá dinheiro, né? 

 – Ô, se!  

O homem busca o filho que marcha à frente escondido dentro de uma 

jaqueta puída, dois números acima do seu tamanho os ônibus os caminhões os 

carros as luzes São Paulo  

Televisão...14 

 

                                                           
14 A linguagem usada por Ruffato é fiel ao padrão linguístico empregado pelas personagens de variados 

segmentos sociais. Assim, os socioletos (variantes linguísticas de acordo com níveis e lugares socais 

diferenciados), nessa narrativa escrita, estão de acordo com sua efetivação na modalidade oral. 
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 As três personagens aparecem andando à margem da rodovia, e, consequentemente, à 

margem da sociedade. Elas caminham para economizar dinheiro que lhes garanta sustento até 

o fim do mês. O fragmento relata um filho que consegue ler o letreiro do ônibus que passa em 

alta velocidade, para saber para qual o destino. O rapaz, impressionado, pergunta ao pai do 

jovem se ele já pensou em levá-lo a um programa de televisão. O pai então imagina o dinheiro 

que poderia ganhar. Entretanto, o fragmento termina mostrando que tudo continua como 

antes; trata-se apenas de uma ilusão.  

O fragmento finaliza com a última palavra do pai, “televisão”, mostrando aos leitores 

que, por mais que a vida continue como sempre na cidade de São Paulo, as personagens 

mantêm-se sendo iludidas pelas regras de exclusão social. Há uma suposta melhoria de vida, 

com possibilidades de transformações do contexto inóspito e a construção de lugares sociais 

nos quais possam ser enxergados e ouvidos. 

 As principais personagens da obra são a Grande São Paulo e sua população, vasta de 

marginalizados: vendedores, crianças atacadas por ratos, pedintes, velhos sem rumo, 

ambulantes, assaltantes, sequestradores, vendedores, motoristas, pregadores. Estas 

personagens malogradas, isto é, fracassadas, apresentam seus sonhos, medos, esperanças e 

frustrações. São sujeitos que não possuem notoriedade, indivíduos marginalizados e sem 

perspectivas positivas que lhes permitam conhecer o todo do qual fazem parte, marchando 

como cavalos na enorme trilha da grande cidade que pouco a pouco os engole de modo 

impiedoso.  

 De acordo com Bauman (1995), existem poucos lugares na pós-modernidade de 

instalação ética para as personagens. Antes, na modernidade, existiam os “vagabundos” e os 

“instalados”. Estes, os instalados, possuíam um lugar de instalação. Já os vagabundos não 

podiam se instalar em qualquer lugar. Erravam atravessando lugares já instalados, pois os 

residentes acordavam e descobriam que os lugares na terra, na sociedade e na vida em que se 

encaixavam e sobretudo se sentiam pertencidos não existem de fato. Os personagens não se 

sentiam mais inseridos, em tais espaços, como agentes sociais: 

 

As ruas hoje seguras serão ameaçadoras amanhã, as fábricas desaparecem e 

os empregos com elas, as competências adquiridas já não têm compradores, 

o saber torna-se ignorância, a experiência profissional torna-se um ônus, as 

redes de relações seguras desfazem-se e deixam em seu lugar despejos em 

decomposição. O que leva doravante o vagabundo a ser o que é, não é a sua 

repugnância pela instalação, nem as suas dificuldades, mas a escassez dos 

lugares a ocupar.  (BAUMAN, 1995, p. 101). 
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 Entendemos, com Bauman, que os personagens da literatura contemporânea, 

especificamente nas obras em questão, cruzam não com outras personagens instaladas, mas 

com outros “vagabundos”, sujeitos forçosamente sem lugar. Um exemplo de um sujeito sem 

lugar, como assinala Bauman (1995), é o turista que habitava outras margens de ação social, 

que estava em movimento e que chega ao interior do lugar, mas não lhe é permitido fazer 

parte do lugar. 

 A narrativa de Eles eram muitos cavalos é repleta de personagens marginalizadas, 

inferiorizadas, que muitas vezes não têm espaço na narrativa brasileira. Ou então, que eram 

representadas sob o olhar e voz de outrem, estigmatizadas tanto na vida real como na 

literatura, sem direito à fala e principalmente à representação mais condizente com suas 

realidades. O romance de Ruffato nos coloca em uma direção contrária. Leva-nos a perceber 

que existe um outro diferente na narrativa que anseia por voz e representação. Conduz o 

atento leitor a olhar essa outridade, a senti-la. Sabendo-se não ser o outro, a voz do narrador 

reúne inúmeras outras, emudecidas dos desvalidos. Emmanuel Levianas (1980) fala acerca 

desse outro, cuja distância do sujeito em si para com o outro é desenhada também pelo espaço 

cooperativo para a construção da ética comum. O eu está no mundo com os outros, só 

definindo-se como ser na medida interpessoal, na coexistência social. Pois dizer sobre o outro 

é responsabilizar-se por ele, como também Paul Ricoeur (2000) nos ensina, quando afirma 

que à medida que valorizamos a experiência do outro também construímos a possibilidade 

conjunta da fala ativa. 

As múltiplas experiências durante um dia na vida da grande São Paulo, as cenas 

nítidas da vida do anônimo trabalhador urbano, do homem simples, da mulher gasta, do 

favelado etc. incentivam o leitor a olhar e sentir-se sensibilizado com as vivências 

costumeiramente invisíveis a olho nu do indivíduo urbano, apressado e ansioso que corre 

entre a multidão de seres desconhecidos. Vale dizer que tais experiências usualmente não são 

percebidas por um observador alheio. Esses desconhecidos são geralmente representativos do 

outro, seja o simples não familiar, seja o marginalizado excluído, como o sujeito 

marginalizado representado como um velho no seguinte trecho: 

O velho contínuo, amarelo o branco-dos-olhos, abriu a torneira, encharcou as 

mãos grossas, ensaboou-as, e, esfregando-as vagarosamente, desatou a falar, 

não com o conhecido da pia ao lado, não com o motoboy que equilibrava-se 

no mictório, mas para quem, de todos os que se espremiam no banheiro fétido, 

se dispusesse a ouvi-lo a patroa ligou Há pouco... está um tiroteio danado lá 

na rua de casa... ela estava falando encolhidinha atrás do sofá que encostou 

na parede para não ficar zumbindo bala perdida na cabeça dela...ligou 
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preocupada, coitada... falou pra eu não aparecer lá hoje de terno-e-gravata... 

alguém pode me confundir... achar que sou delegado... eu pensei cá com meus 

botões, que besteira! Eu lá tenho cara de delegado? mas, coitada, eu 

entendo... ela está certa...quê que eu vou fazer? vou pendurar o paletó na 

cadeira... enfio a gravata no bolso... aí... que mal faz? não vai sumir... 

amanhã torno a vestir... não custa nada agradar à patroa... ela está velha, 

coitada... e a gente Então o velho contínuo percebeu o desperdício de água, 

enxaguou as mãos, fechou constrangido a torneira, enxugou-as com a toalha 

de mãos,  saiu do banheiro, os olhos chãos, o rio morto, os carros indiferentes, 

os prédios futuristas, a cortina escura do horizonte, a velha, coitada.  (EEMC. 

2001, p. 57). 

 

Há neste trecho um vasto campo que nos permite falar sobre a representação de um 

clássico sujeito excluído, que é a pessoa idosa. O velho apresentado na história, por meio da 

visão do narrador, descreve o ambiente e mostra como ele se porta em seu local de trabalho. 

Tal personagem não contava com uma pessoa em especial para conversar, mas precisava de 

qualquer um que se dispusesse a ouvi-lo. Isso mostra aos leitores que os marginalizados 

também possuem um grande anseio de que alguém os escute. É importante ressaltar que o 

narrador apresenta o velho no fragmento como “velho contínuo”, assinalando que se trata de 

um nome próprio, embora não seja grafado com letra maiúscula, e denotando que tal 

personagem parece não ter importância. Além disso, dá a ideia de que contínuo refere-se à 

vida mediana e sem satisfações em que vive. Em suma, um velho contínuo, em sua vida 

esvaziada e invisibilizada.  

Quando a fala é entregue à personagem, ela é representada em itálico e com muitas 

reticências. As reticências nos fazem compreender que, além de esse senhor falar muito, sua 

fala não é importante; ou então é vaga, e não compreendemos direito o que ele talvez nos 

queira falar. As frases “ligou preocupada coitada; alguém pode me confundir... achar que sou 

delegado... eu lá tenho cara de delegado? ela está velha coitada” (EEMC, 2001, p. 57) 

indicam que a personagem parece não possuir sonhos para transformar sua vida, como se a 

alienante São Paulo apenas lhe acrescentasse anos e anos de insatisfações. Pela narrativa, 

deduzimos que ambos os velhos moram em setores tidos como inóspitos da cidade. Em 

relação à velha, o fato de ela falar encolhida e medrosa, para não morrer por bala perdida, 

ressalta a violência urbana, temática bem presente na narrativa contemporânea.  

Quando a personagem percebe o desperdício de água no final do exemplo, nota que 

ficou um bom tempo falando a quem pudesse ouvi-lo; e, com vergonha da sua exposição, 

constrangeu-se. Conforme as palavras finais do fragmento, o velho saiu do banheiro sem 
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perspectiva de vida, com os olhos voltados para o chão, denominando o fluxo de pessoas e de 

carros como contextos indiferentes. Afinal, na cidade grande não existe disposição temporal 

para que as pessoas se preocupem ou se interessem em conhecer e se relacionar com as 

demais pessoas.                                                     

Segundo Gomes (2007), a escolha de seres que não têm vez nem voz ajusta-se 

perfeitamente à opção feita por um narrador não autoritário, que não procura falar pelas 

personagens, deixando que elas falem. Falas que ocorrem nas pluralidades de enunciação, ao 

mesmo tempo em que se estilizam essas falas, interferindo dialeticamente na construção de 

uma linguagem, de um estilo, sem a preocupação apenas com a mimetização. Fotografam de 

modo complexo a linguagem, mas também evitam representar diretamente a realidade, meio 

que mediando essa linguagem.  

A linguagem estilhaçada é aquela que permite ao autor espelhar/reconstruir o caos de 

uma cidade como São Paulo, pois, segundo o próprio Ruffato (2002) é como se  uma pessoa 

dirigisse pela cidade sem parar e contasse as estórias que encontrou. Histórias móbiles, vistas 

parciais da cidade a indicar que se abriu mão de abarcar a totalidade da cidade por sua vez 

impossível de ser realizada: “são Paulo relâmpagos/ (são Paulo é o lá fora? É aqui dentro? / de 

pé a paisagem que murcha/ a velha frente à janela” (EEMC, 2001, p. 95). E o leitor, de certa 

forma, nem tem tempo de se dar conta do que está lendo, pois, as histórias passam como um 

flash, uma faceta fugaz da cidade: 

O homem embriaga-se, pois, de dissipação. Abuso de velocidade; abuso de 

luz; abuso de tônicos, de estupefacientes, de excitantes; abuso de freqüência 

nas impressões; abuso de maravilhas; abuso de prodigiosos meios de 

arranque ou de desencadeamento, cujo artifício põe efeitos imensos ao 

alcance do dedo de uma criança. Toda a vida actual é inseparável destes 

abusos. (BAUMAN, 1995, p. 69).  

 

Esses abusos de mudança, de prodigiosos meios de arranque constituem o que 

Bauman (1995, p. 40) chama de rolo compressor, ou seja, o desenvolvimento que esmaga 

tudo e a todos que encontra no seu caminho, como ele explica: 

 
Por toda a parte por onde o rolo compressor passa, o saber-fazer desaparece, 

para ser substituído pela escassez de competências; surge o mercado do 

trabalho mercadoria onde outrora os homens e mulheres viviam; a tradição 

torna-se um lastro pesado e um fardo dispendioso; as utilidades comuns 

transformam-se em recursos subaproveitados, a sabedoria em preconceito, os 

sábios em portadores de superstições. E não é só que o rolo compressor não 

se mova apenas por sua própria iniciativa, mas com o apoio e reforço pelas 
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turbas das suas futuras vítimas ávidas de serem esmagadas (ainda que, 

nalguns casos, o rolo aja por si só, sentimo-nos muitas vezes tentados a falar, 

mais do que de um rolo compressor, de um Moloch – essa divindade de 

pedra com uma pira acesa no ventre, em cujo interior as vítimas auto-

designadas se precipitam com regozijo, entre cantos e danças); é, além disso, 

depois de começar a funcionar, empurrado pelas costas, sub-reptícia mas 

incessantemente, por multidões incontáveis de especialistas, de engenheiros, 

de empresários, de negociantes de sementes, fertilizadores e pesticidas, 

ferramentas e motores, de cientistas dos institutos de investigação e também 

de políticos, tanto indígenas como cosmopolitas, que buscam, todos eles, o 

prestígio e a glória.  

 

 É por conta dessa incessante busca de prestígio e glória que o rolo compressor não 

cessa de passar. E não existe uma forma fácil de escapar do desenvolvimento, pois parece 

com uma lei da natureza em busca de novos fornecimentos daqueles que ainda não estão 

inseridos na dinâmica desse rolo. Por mais que se possa crer estar no controle da situação e 

por mais que intensamente acreditemos ver ordem no fluxo das coisas, “para as vítimas, 

todavia, para os “objectos” do desenvolvimento, a mudança abre as comportas através das 

quais o caos e a contingência invadem as suas vidas, outrora ordenadas” (BAUMAN, 1995, p. 

41). 

Essa prosa de Ruffato também mostra a São Paulo incrementada pela ideia do trânsito, 

construída pelo cenário de uma estratégia de repetir e enumerar, sem pontuação, e uso de 

paralelismos, ou qualquer outro recurso que acentua o fluxo da narração paralelo ao fluxo da 

grande São Paulo. É o caso do fragmento 6, “Mãe”, no qual uma velha senhora viaja “grudada 

na poltrona número 3 da linha Garanhuns–São Paulo” (EEMC, 2001, p. 17). No decorrer da 

narrativa, ela vai nos expressando “a bexiga espremida”, os medos, “Meu Deus pra que tanta 

correria? ”, “a paisagem”, “as cercas de arame farpado” e “as vozes: Cuidado cuidado cuidado 

cuidado cuidado”. Vejamos o quadro no qual esses fatos ocorrem: 

A velha, esbugalhada, tenaz grudada na poltrona número 3 da linha Garanhuns-São 

Paulo, não dorme, quarenta e oito horas já, suspensa, a velocidade do ônibus, 

Meu Deus, pra que tanta correria?, a conversa do motorista com os colegas 

colhidos asfalto em-fora, Meu Deus, ele não tá prestando atenção na estrada!, 

devota, que a viagem termine logo, reza, nem ao banheiro pode, fica 

balangando sobre cabeças, e, alcançando o fedor do cubículo no rabo do 

corredor, nada adiantaria, embora a bexiga espremida, embora o intestino 

solto, Meu Deus!, só se alivia nas paradas, findo o sacolejo, E agora?, Tá 

perto?, Paciência, vovó!, Ainda demora pouquinho ainda, o empesteado ar 

de janelas fechadas, vidros suados, no soalho, esparramados, papéis de bala, 

de bolacha, guardanapos, sacolas, palitos de picolé, copos descartáveis, 

garrafas plásticas, farelo de biscoito de polvilho, de pão, de broa, farinha, 

restos de comida, pé de sapatinho de crochê azul-menino, noitedia, E gente 



52 
 

inda consegue dormir, meu Deus, a bocona jacaroa, até ronca!, até baba!, 

comé que?, embaralham-se distintas paisagens, cidades enoooormes, 

cidadezinha que, zum!, passou, 

 E 

 as cercas de arame farpado, as achas, o capim, o cupim, carcaças de boi, 

urubus, céu azul, cobras, seriemas, garrinchas, caga-sebos, fuscas, charretes, 

cavalos, bois, burros, bestas, botinas, brejos, beirais, bodes, bosta, baratas, 

bichos, bananeiras, bicicletas, arvrinhas, árvores, árvores, árvores, 

o motor zunindo em-dentro do ouvido (zuuuummmm) 

 E 

 a caatinga, os campos, a cana, a corda, o corgo, o rio, o riacho, o riinho, o 

fio d’água, a água, o curtume, o couro, o chifre, a cabeça, a ferradura, a 

carne-de- -sol, o sal, cachorros, colheres, facas, garfos, copos, pratos, a mão, 

os cheiros, as chaminés, os cachorros, a catinga 

cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado  

a dor, as dores, as dádivas, a dor, as dores, as dores, edifícios, a chaminé, a 

fuma- ça, o cigarro, o fumo, a farinha, o feijão, o fogo, os fogos, o incêndio, 

as galinhas, as gentes, as traves do gol, os campos de futebol, jogadores, 

uniformes, cores quarando no varal, o chapéu, a bola, abelha, a bilha, os 

gatos, as galinhas, as janelas, os jipes, as jiboias, as janelas, as janelas, 

andarilhos, o medo, o mijo, os mortos, os montes, as montanhas, os mortos, os 

montes, as montanhas, os  

E o motor zunindo em-dentro do ouvido (zuuuummmm) 

 nuvens, noite, a noite-noite, a pá, o pé, a poeira, paragens, picadas, pedras 

pedras pedras, pontes, plantações, ratos, roupas, o sertão, a seca, o sol, o 

silêncio, o sumo, o sol o sol o sol o sol o sol, anzol, terra seca, urubus, umbus, 

urubus, as vargens, o verde, o cinza, as cinzas, e o cheiro de  

cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado 

 brancas vacas no verdor do pasto, sáfaras nuvens, roupa seca, carne-seca, 

terras, terras, terras, o vento, o dia verde-quente, a tarde azul-frienta, a noite de 

estrelas empoeiradas, o mundo, mundogrande, que não se acaba mais nunca, e 

Ô vovó, já tamos quase a bexiga estufada, dói a barriga, as costas, Ai!, as 

escadeiras, Ui!, as pernas, Ai!, Ui!, sem posição, Alá, vovó, alá as luzes de 

São o filho esperando Tantos anos! ganhar a vida em Sampaulo, no Brejo 

Velho Duas vezes só, voltou, meu Deus, e isso em solteiro, depois, apenas os 

retratos carreavam notícias, o emprego, a namorada-agora-esposa, eles dois, a 

casa descostelada, os netos, e vamos então esperar a senhora para passar o Dia 

das Mães com a nossa família e todos vamos ficar muito felizes não preocupa 

não que eu vou buscar a senhora na rodoviária lembranças a todos do a bexiga 

caxumbenta, o intestino goguento, como ler o olho do filho?, saber se é feliz 

no trabalho, no casamento, se, mas Ai, a bexiga, a barriga, as costas, Ai!, as 

escadeiras, Ui!, as pernas, Ai!, Ui!, sem posição  

Na rodoviária, de pé, esfrega as mãos.  

(EMMC, 2001, p. 16-19). 

 

 

 Como vemos, o trajeto que essa senhora faz para ir passar o dia das mães com filhos e 

netos na grande São Paulo coloca-a em franco desequilíbrio pessoal e social, fragilizando-a. 

Tudo acontece muito rápido, há muito lixo, muitas pessoas, muito barulho, ninguém a escuta, 

pois ninguém se interessa pela sua deambulação descontrolada. A única que conversa com ela 

é sua neta, já sem paciência, com seus medos. A senhora fala o tempo todo da narrativa 
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praticamente sozinha. Frases são iniciadas e não terminadas com a letra E, como se 

começasse uma história, mas ela não teria importância aos demais, e a nós.  

Ao chegar a São Paulo, sua neta se encanta com as luzes da cidade, naquela situação 

de ilusão com os centros urbanos, em que seu filho passou muitas dificuldades, em uma casa 

simples, sem segurança. Essa passagem nos lembra o que Joe Bailey, citado por Bauman 

(1995), denomina como uma das utopias desconstruídas da pós-modernidade: o mercado livre 

e suas consequências na vida humana. Ou seja, uma utopia que conduziria o homem à riqueza 

e à felicidade. A carta do filho entra na narrativa como num passe de mágica e da mesma 

forma se esvai, apenas para mostrar o motivo pela qual tal senhora foi à grande São Paulo. O 

fragmento é finalizado com a dúvida da mãe em saber se o filho é feliz. Ela fica sem resposta, 

de pé na rodovia, esfregando as mãos e na infinita espera de respostas para os seus dilemas. 

A cidade é representada em sua disposição urbana, com os restos de sua forma. A 

sociedade é vista como um amontoado de lixo físico e humano, o resto, a sombra do que foi 

utilizado, revelando que tais elementos são parte da ordem social injusta que os fabrica. Ou, 

mais do que isso, a ordem social feita de caos e cacos, pois, nessa nossa sociedade 

contemporânea, o sujeito marginalizado é colocado no mesmo nível do lixo físico que 

descartamos de modo acrítico. Por isso, os relatos/fragmentos são atravessados por expressões 

como “zés ninguéns”, “quinquilharias” e tantas outras coisas facilmente descartadas. Para 

confirmar isso, observemos o trecho 9, “Ratos”: 

 
Um rato, de pé sobre as patinhas traseiras, rilha uma casquinha de pão, 

observando os companheiros que se espalham nervosos por sobre a imundície, 

como personagens de um videogame. Outro, mais ousado, experimenta 

mastigar um pedaço de pano emplastrado de cocô mole, ainda fresco, e, 

desazado, arranha algo macio e quente, que imediatamente se mexe, 

assustando-o. No após, refeito, aferra os dentinhos na carne tenra, guincha. 

Excitado, o bando achega-se, em convulsões. 

 O corpinho débil, mumificado em trapos fétidos, denuncia o 

incômodo, o músculo da perna se contrai, o pulmão arma-se para o berreiro, 

expele um choramingo entretanto, um balbucio de lábios magoados, um breve 

espasmo. A claridade envergonhada da manhã penetra desajeitada pelo teto de 

folhas de zinco esburacadas, pelos rombos nas paredes de placas de outdoors. 

Mas, é noturno ainda o barraco. 

 A chupeta suja, de bico rasgado, que o bebê mordiscava, escapuliu 

rolando por sob a irmãzinha de três anos, que, a seu lado, suga o polegar com 

a insaciedade de quando mamava nos seios da mãe. O peitinho chiou o sono 

inteiro e ela tossiu e chorou, porque o cobertor fino, muxibento, que ganharam 

dos crentes, o irmãozinho de seis anos enrolou-se nele.  

O colchão-de-mola-de-casal onde se aninham sobreveio numa tarde 

úmida, manchas escuras desenhando o pano rasgado, locas vomitando pó, 
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aboletado no teto de uma kombi de carreto, vencendo toda a Estrada de 

Itapecerica, em-desde a Vila Andrade até o Jardim Irene, quando viviam com 

o Birôla, homem bom, ele. Uma vez levou a meninada no circo, palhaços, 

cachorro ensinado roupinha-de-balé, macaco de velocípede, domador 

chicoteando leão desdentado em- -dentro da jaula, cavalos destros, trapezista, 

equilibrista, pipoca, engolidor de espadas, maçã-do-amor, moças de maiô, 

algodão-doce, serrador de gente, pirulito, sorvete de palito. Aí começou a 

abusar da mais velha, agora de-maior, mas na época treze anos. Enfezada, 

despejou álcool nas partes, riscou cabeça de fósforo, o fogo ardeu a 

vizinhança, salvou os filhos, mas o tal, aquele, em sonhos de crack torrou, 

carvão indigente. 

 Dele herdou o menino, oito anos, seu escarro, hominho. Ano passado, 

ou em-antes, ignora, estourou a coceira, as costas, a barriga, as pernas, uma 

ferida só, coitado. Internado, as enfermeiras nem um pio ouviram, 

reclamaçãozinha alguma, uma graça. Levou bronca do doutor, Absurdo, falou, 

Irresponsável, berrou, disse para a mulher assistente-social acompanhar, 

Sarna, ela nem as caras deu. 

 Pensam, é fácil, mas forças não tem mais, embora seus trinta e cinco 

anos, boca desbanguelada, os ossos estufados os olhos, a pele ruça, 

arquipélago de pequenas úlceras, a cabeça zoeirenta. E lêndeas explodem nos 

pixains encipoados das crianças e ratazanas procriam no estômago do barraco 

e percevejos e pulgas entrelaçam-se aos fiapos dos cobertores e baratas 

guerreiam nas gretas. Já pediu-implorou para a de treze ajudar, mas, rueira, 

some, dias e noites. Viu ela certa vez carro em carro filando trocado num farol 

da avenida Francisco Morato. Quando o frio aperta, aparece.  

A de onze, ajuizada, cria os menorzinhos: carrega eles para comer na 

sopa-dos-pobres, leva eles para tomar banho na igreja dos crentes, troca a 

roupa deles, toma conta direitinho, a danisca. E faz eles dormirem, contando 

invencionices, coisas havidas e acontecidas, situações entrefaladas no aqui e 

ali. Faz gosto: no breu, a vozinha dela, encarrapichada no ursinho-de-pelúcia 

que naufragava na enxurrada, encaverna-se sonâmbula ouvidos adentro, 

inoculando sonhos até mesmo na mãe, que geme baixinho num canto, o 

branco-dos-olhos arreganhado sob o vaivém de um corpo magro e tatuado, 

mais um nunca antes visto. (EMMC, 2001, p. 21-23). 

 

 Neste fragmento, deparamo-nos, em primeira instância, com animais tidos como 

imundos e peçonhentos, que são apresentados pelo narrador com várias descrições e 

características de um ser humano. Isso ocorre em contraponto com a apresentação de um ser 

que gera no leitor repulsa. No início da leitura, compreendemos a inversão apresentada pelo 

narrador, como se um rato fosse mais importante que a criança em questão. A estória discorre 

sobre esse contexto pela visão de um narrador introspectivo, que conhece as estórias passadas 

de uma família cuja vida se desenvolve em uma casa com ratos, pulgas, piolhos e baratas, 

mostrando a miserabilidade da personagem e de sua família.  

A filha mais velha, de 13 anos de idade, nos é apresentada como uma prostituta, 

destino de muitas meninas pobres de centros urbanos. Já a filha de 11 anos de idade, que 

deveria estar brincando estudando, é responsável pelos irmãos menores.  Na descrição do 
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narrador as crianças estavam repletas de lêndeas nos “pixains”, e este adjetivo pejorativo é 

descrito com naturalidade, demostrando um preconceito racial. 

 A mãe, a observar a avó que pegava um urso de pelúcia que estava indo embora com 

a enxurrada, adentra a casa sonâmbula, deixando um gostinho de sonho, de fantasia, do desejo 

de um homem branco tatuado que nunca vira. Esse é um contexto de miséria humana, no qual 

as personagens combalidas já não conseguem lutar por condições mais dignas de vida. As 

próprias personagens aparecem na obra como sujeitos também fragmentados e episódicos, 

conforme explicação de Bauman (1995, p. 60): 

 

São fragmentários porque só uma parte de cada si-próprio multidimensional 

e só uma parte dos seus múltiplos desejos e interesses se envolvem no 

contacto – tudo o mais é objecto de uma suspensão temporária, posto 

dissimuladamente de lado, ou manifestamente reservado como de ordem 

privada (quer dizer, considerado irrelevante para o contacto que tem lugar 

aqui e agora). E são episódicos, uma vez que os contactos são encenados 

como se não tivessem nem história passada nem futuro; tudo o que se refere 

a este contacto tende a ser engendrado e esgotado no quadro do próprio 

contacto – começa, desenvolve-se e acaba no seu decurso, assumindo cada 

contacto a aparência de uma entidade encerrada em si própria e até mesmo 

auto-sustentada.  

 

 Uma parte das pessoas se envolve nos contatos. Esses contatos se tornam episódios 

quando são encenados como se não tivessem uma saída para atividades de cooperação 

realmente recíprocas nas atividades sociais. O outro precisa “ter” uma coexistência efetiva, no 

lugar de “ser” de modo isolado. Os sujeitos aparecem na contemporaneidade empurrados por 

sobredeterminações políticas e sociais. Não conseguem, por várias razões políticas, refletir 

sobre os princípios dessas sobredeterminações, já que “o jogo que jogam é o da sobrevivência 

e a sobrevivência impõe como regra ser garantida até ao fim do dia de hoje ou do seguinte. 

Aceitam-se as coisas como vão sendo, e esquecem-se à medida que vão passando” 

(BAUMAN, 1995, p. 51).  

Aqui a outridade marginalizada pode ser representada como os cavalos (aqueles que 

surgem na intertextualidade com o texto que já mencionamos, de Cecília Meireles) em sua 

marcha cega e descontrolada. Muitos cavalos no trânsito caótico da cidade, nas lacunas da 

escrita sem vírgulas, sem ponto final, sem perspectivas, tentam sobreviver mais um dia. O 

contexto do fragmento 45, “Vista parcial da cidade”, que é iniciado com um substantivo 

próprio em letra minúscula, sugere o que o que acontece na cidade, naqueles momentos 

“relâmpagos”, tem pouca importância. No segundo verso, percebemos a existência de um 
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narrador, colocado no fragmento entre parêntese, que questiona e analisa o que se relata sobre 

a vida de algumas personagens dento de um ônibus. Dizer que “são paulo é o lá fora? é o aqui 

dentro?” (EEMC, 2001, p. 82) de certa forma leva o leitor da obra a questionar sobre a 

importância dos demais questionamentos das personagens dentro do ônibus: 

 

 

são paulo relâmpagos 

(são Paulo é o lá fora? É o aqui dentro?)  

 

de pé a paisagem que murcha 

 a velha rente à janela 

 rosto rugas bolsa de náilon desmaiada no colo dentro coisas enroladas em 

jornais vestido branco colinhas pretas sandália de plástico fustigando o 

joanete cabelos grisalhos olhos assustados nunca se acostumará ao trânsito 

à correria ao barulho  a corda canta na roldame o balde traz água saloba 

pouca o silêncio das vacas mugindo a secura crestada entre os dedos do 

pé  

a adolescente rente ao corredor 

 madorna desordenados fascículos de cursinho pré-vestibular derrama-

se pelos braços vez em vez escorrega para os lados da velha sobressaltada se 

desculpa 

 (ajeita-se ainda mais para o canto) 

 

 tenta impossíveis olhos abertos acorda cedo meio-expediente no 

balcão de uma agência de viagens o cursinho fim de tarde volta hora e meia 

de ônibus a mãe pergunta minha filha tanto sacrifício vale a pena? 

  e migalhas de seus sonhos esparramam-se sobre os ombros da velha   

 

 de pé atrás um homem mão enganchada na alça 

 mão enganchada na bolsa (uniforme, marmita, escova e pasta de 

dente, pente, um gibi) pendula o corpanzil pálpebras semifechadas 

(semiabertas?) cansado suado contas para pagar prestações atrasadas o corpo  

         

                      para frente 

                                                  e 

para trás 

outro ferrabrás poucos amigos 

 tenta adivinhar a toda hora aonde 

 abaixa-se o rosto entre braços e sovacos 

 tenta reconhecer aonde 

 neófito 

 nós dormimos roncamos até 

 quando se aproxima o ponto uma campainha soa dentro da cabeça 

súbito aperta o botão 

sacolejando pela Avenida Rebouças 

o farol abre e fecha 

carros e carros 

mendigos vendedores meninos meninas 

carros e carros 

assaltantes ladrões prostitutas traficantes 

carros e carros 
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mais uma 

terça-feira 

fim de semana longe 

as luzes dos postes dos carros dos painéis eletrônicos dos ônibus 

e tudo tem a cor cansada 

                               e os corpos mais cansados 

                                                  mais cansados 

a batata das minhas pernas dói minha cabeça dói e 

   (EEMC, 2001, p. 83). 
 

 

O trecho continua discorrendo sobre a ilusão e o desejo concreto de autocontrole 

subjetivo e coletivo que se esvai. Ele nos descreve a personagem “velha”, mostrando-nos a 

sua condição financeira e sua disposição social na dificuldade de sobreviver em uma cidade 

grande, nunca se acostumando ao trânsito, à correria e ao barulho. O narrador também nos 

mostra uma adolescente que é a representação de um sonho, seu fascínio em prestar o 

vestibular. Qual o objetivo de um adolescente em passar em um vestibular? Busca por 

melhoria de vida seria um deles. Enquanto a velha é narrada como aquela que não acredita 

mais na mudança, a adolescente é apresentada como o sujeito de um sonho que ainda não 

começou a se realizar. Ela frequenta um curso que a capacitará para tentar um vestibular e, 

assim, tentar concluir um curso superior que lhe poderia oferecer condições de deslocamento 

de classe social. No entanto, a adolescente é questionada quanto a esse projeto de vida: “tanto 

sacrifício vale a pena”? Seus sonhos pouco a pouco vão se desfazendo nesse contexto urbano 

de alta estratificação social.   

Além dessas duas personagens, o narrador nos apresenta um personagem masculino, 

dentro do ônibus. Por meio deste, podemos perceber sua árdua jornada de trabalho ao levar 

em sua bolsa o uniforme, a marmita, a escova e a pasta de dente. É curioso ver a forma como 

o narrador nos fala de seu cansaço: “pálpebras semifechadas (semiabertas?)” (EEMC, 2001, 

83).  Estaria o homem tão cansado a ponto de ficar com as pálpebras semifechadas ou 

semiabertas em relação ao duro dia das pessoas nesta cidade? O corpo da personagem que se 

movimenta para frente e para trás reflete a própria personagem dentro da ilusão de 

possibilidade de melhoria de vida, nos grandes centros urbanos. Mesmo que se imagine que 

irá chegar a algum lugar melhor, ele sempre volta ao mesmo patamar, não existe perspectiva 

de vida. 

A outridade excluída pelo status quo, aqui representada, tenta descobrir o lugar em 

que o ônibus se encontra, pois dormiu no caminho. Este outro, neófito, novato na cidade 

grande, procura reconhecer-se neste espaço, mas se depara com muitos obstáculos: “abaixa-se 

o rosto entre braços e sovacos” (EEMC, 2001, p. 83).  Por fim, o fragmento narra a “são paulo 
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lá fora”, a correria da metrópole, o qual, ainda sem acentos gráficos na representação escrita, 

vai deixando o leitor sem fôlego, revelando-nos de modo vigoroso as mazelas dessa 

sociedade.  

A São Paulo “lá fora” também representa algumas personagens semelhantes àquelas 

que Linda Hutcheon (1991) acompanha em seus estudos sobre a narrativa contemporânea, 

colocando-as como off-centro ou descentralizadas. Na narrativa de Ruffato, vemos os 

desgraçados da sociedade: “Mendigos vendedores meninos meninas assaltantes ladrões 

prostitutas traficantes” (EEMC, 2001, p. 83). Finalizando  a narrativa com a crua exposição 

do cansaço do corpo das personagens dessa São Paulo sem ponto final, mostra aos leitores as 

variadas perspectivas humanas que são frustradas, sem sequer a previsão de um fim justo.  

As personagens frequentemente se encontram na periferia da atenção e da real 

coexistência cooperativa: 

 

As figuras periféricas não são mais que os limites exteriores da trajectória do 

lugar móvel: obstáculos a evitar ou por entre os quais seguir o próprio 

caminho. Uma navegação rápida e hábil será capaz de manter com segurança 

na periferia todas as figuras; um viandante experimentado (e com sorte) pode 

passar de um lado para outro sem encontrar quem quer que seja e sem que o 

encontrem. As poucas figuras que se condensam em estranhos (efeito ou de 

uma atenção demasiado ávida, ou de figuras demasiado invasoras) semeiam 

percurso de contados: em vez de uma trajectória e do espaço que forma 

através da sua própria progressão, há agora duas trajectórias e dois 

ordenamentos (não-coordenados) do espaço. As figuras em causa 

transformam-se agora em monstros. Não é de confiar em que fiquem onde 

estão nem em que se movam modo regular e monótono. Os seus movimentos 

já não podem ser antecipados: é preciso adivinhá-los. A navegação 

transforma-se em gestão do risco. (BAUMAN, 1995, p. 55). 

 

 

Com Bauman, reconhecemos que as personagens estão na margem da importância; 

que seus gestos e deslocamentos não importam à ordem estabelecida. Que o estranho na rua é 

um atraso nos avanços que as políticas liberalizantes desejam concretizar. Vamos ao encontro, 

pois, do que Jurandir Freire Costa (2000) denomina de desinvestimento cultural, pois os 

fragmentos de fala, que acompanhamos na narrativa de Ruffato, simbolizam a voz possível, 

os gritos dissonantes de um sem número de pessoas que precisam ser ouvidas. São diálogos 

aparentemente infrutíferos de uma literatura que busca a efetiva linguagem que é capaz de dar 

conta da heterogeneidade e da disjunção, uma literatura que fala do outro, um ato de escuta do 

outro.  
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A necessidade desse ato de escuta aparece também no fragmento 4, “A caminho”, em 

falas são cortadas, isto é, interrompidas, como se alguém as quisesse falar, mas não consegue. 

O leitor percebe então que existe uma voz muitas vezes emudecida, mas que continua a pedir 

por espaços ativos, como vemos aqui: “mais neguim pra se foder/ compromisso inadiável em 

Brasília expliquei pra/ quem não tem olhos pra ver/ Londres como estava? ” (EEMC, 2001, p. 

14-15). 

O contato das personagens é fragmentado/episódico, como mencionamos 

anteriormente. Esses contatos tendem a ser inconsequentes no sentido de não deixarem atrás 

de si um legado duradouro de obrigações e direitos recíprocos, ao prevenirem e construírem 

um.  Uma personagem, nesse contexto, está apenas ao lado da outra, dando a ideia de existir-

ao-lado-de, como podemos notar a seguir:  

 
As pessoas estão ao lado umas das outras; a sua co-presença é da modalidade 

de existir-ao lado. Como é evidente, numa perspectiva panorâmica, a 

presença dos outros ainda que seja uma simples presença-ao-lado, é 

significativa: o campo da acção não está vazio, os recursos que comporta 

têm de ser partilhados, e o que os outros fazem ou podem fazer determina de 

certo modo, indirectamente, a exequibilidade dos fins e o leque das 

estratégias viáveis; mas as pessoas imersas na situação de coexistência não 

dispõem do recuo suficiente para formarem uma visão panorâmica, 

dificilmente o poderão obter e têm pouco tempo para a cultivarem. Do 

interior da sua situação de coexistência, a maior parte das outras entidades 

com a aparência de pessoas são vistas, sobretudo, “de lado”. Mobiliam o 

espaço através do qual nos movemos, mas para a maior parte dos efeitos 

práticos, limitam-se a assomar na periferia da visão e desvanecem-se ou 

passamos por elas sem nos determos, limitando-nos a detectar a sua posição, 

só raramente lhes concedendo o tempo que seria necessário para que 

pudessem chamar-nos a atenção. (BAUMAN, 1995, p. 61). 
 

 

 A partir dessas reflexões de Bauman, avistamos o eu e os outros dentro do mesmo 

espaço, mas eles não se importam com as posições recíprocas. O olhar sobre o outro, e vice-

versa, é como um flash que por um instante chama a atenção. Mas os sujeitos envolvidos na 

relação são apenas parceiros temporários nas ações que executam de modo acrítico.  

A outridade excluída, que anseia por vez e voz, é perceptível também no fragmento 

25, “Pelo telefone”. Está escrita em negrito, neste trecho, a gravação de uma secretária 

eletrônica antes de cada nova ligação da mulher que sofreu uma traição e cujas falas não são 

ouvidas: 

 

 
“Oi, aqui é a Luciana. Deixe seu recado após o sinal.”  

Vaca! Puta! Cadela! Desgraçada! Piranha! Puta! Puta! Puta! 
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“Oi, aqui é a Luciana. Deixe seu recado após o sinal.”  

Piranha! Filha-da-puta! Desgraçada! Sou mulher de respeito! Não mereço 

isso! Desgraçada! Filha-da-puta! [Pausa] 

Mas Deus é grande... você há de ter o troco! Piranha! Vaca! Desgraçada! 

Desgraçada 

 

“Oi, aqui é a Luciana. Deixe seu recado após o sinal.”  

O que você ganha com isso?, Cadela! o quê? [Pausa] O quê que você ganha 

com o sofrimento dos outros, hein? [Pausa] Ver um filho chorando... sem 

entender... o pai... noites fora... A filha rebelde... a mãe... [voz esgarçada] O 

pai... tem outra... [Descontrolada] Desgraçada! Desgraçada! O quê que você 

ganha com isso? Filha da-puta! Filha-da-puta!  

 

“Oi, aqui é a Luciana. Deixe seu recado após o sinal.”  

Sabia que ele não é mais o mesmo? Que está ficando velho? Heim? Você 

pensou nisso? Que você é vinte anos mais nova que ele? [Pausa] Agora essa 

diferença não tem muita importância, não é mesmo? Mas... depois... quando 

ele tiver sessenta... e lhe será um traste inútil... e você? 

 

“Oi, aqui é a Luciana. Deixe seu recado após o sinal”.  

Sabia que ele não caga no centro do vaso? É sério... eu até sei quando é ele 

que usa o banheiro... a bosta escorrega pela louça até chegar na água... 

parece... parece um rastro de lesma... Quando a gente abre a tampa vê... o 

risco endurece... fica grudado... fede... E o porco filho-da-puta nem pra 

limpar... 

 

“Oi, aqui é a Luciana. Deixe seu recado após o sinal.”  

Se você tem alguma coisa para arrumar em casa... esqueça! Não conte com 

ele... Ele não mexe em nada... É incapaz de lavar um copo que seja... Ah, e o 

pior é que ele tem mania de tomar leite com farinha láctea, meio aguado... a 

porcaria cola na borda do copo... uma nojeira! [Pausa] Trocar lâmpada, 

então! Fazer buraco na parece... hu! 

 

“Oi, aqui é a Luciana. Deixe seu recado após o sinal.”  

Você é jovem ainda... vai aprender... [Pausa] Mas aceite um conselho, um 

só: ele não é nada disso que está mostrando pra você... [Pausa] No começo... 

quando a gente não conhece direito a outra pessoa...tudo são maravilhas... 

Porque o outro só mostra o lado bom dele... mas... depois... Quando a gente 

começa a conviver... [Pausa] O dia-a-dia é fogo! [Pausa] O fedor de 

cigarro... a remela nos olhos... o mau humor... os problemas da firma... a 

encheção de saco  dos filhos... dos parentes... a mãe dele! [Pausa] Aí você 

descobre que ele gosta de dormir cedo e depois que ele deita ninguém pode 

mais fazer nenhum barulhinho sequer que ele já fica histérico... Que ele 

odeia novela... Que ele odeia sair de casa... Que ninguém pode falar quando 

ele está vendo jogo do Palmeiras... Que todo sábado à tarde, é sagrado, ele 

tem encontro marcado com os amigos para beber cerveja... jogar conversa 

fora... [Pausa. A voz esgarçada] Então... então você vai descobrir quem é... 

de verdade... a pessoa que... a pessoa  que está dormindo com você... 

(EEMC, 2001, p. 47-49). 
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Neste fragmento percebemos a propriedade com que a personagem narra cada frase, 

mostrando que conhece muito bem seu esposo. Temos uma outra pessoa que sabe narrar com 

habilidade sua história, porque narra o que vivenciou. Entretanto, não existe o ato de escuta 

desse outro, que é simbolizado pela secretária eletrônica.  

A personagem aparece de forma histérica na narrativa, e tal representação nos leva a 

refletir sobre a presença feminina na narrativa. Segundo Marcia Aran (2009) no final do 

século 19, Freud passa a receber pacientes histéricas, até então conhecidas como degeneradas. 

“A concepção dominante sobre a histeria provinha da confluência de duas teses clássicas: a 

primeira associava o padecimento histérico ao útero e à sexualidade e a segunda relacionava a 

histeria com as doenças neurológicas. ” (ARAN, 2009, p. 54) A mulher histérica era 

conhecida como perigosa e sedutora, e, assim, compreendemos que existe uma razão especial 

do autor em representa-la completamente histérica a respeito do esposo. A fraqueza moral da 

personagem está relacionada intrinsicamente com a sexualidade, entretanto, Freud afirma que 

o padecimento das mulheres revelava um sofrimento íntimo do século 19:  

 

A descrição feita por Freud pode ser considerada uma cartografia da 

insatisfação cotidiana de quem não se conformava com as amarras das 

obrigações familiares e com a monotonia da vida entre quatro 

paredes. (ARAN, 2009, p.55) 

 

Diante disto, o autor leva o leitor a uma profunda reflexão sobre a histeria com relação 

a representação da mulher na sociedade.  

Pedaços dessa ordem social desumana, que exclui um grande contingente de pessoas, 

nos signos da riqueza e do poder, insistem em permanecer acima do que se considera um país 

com notório desequilíbrio de riquezas. Referências ao consumo alienante, nesse contexto 

sociofinanceiro, e datas comemorativas, como, por exemplo, o Dia das Mães, no fragmento 

19, “Brabeza”, se destacam pela quantidade de pontuações presentes e pela narrativa de um 

rapaz que rouba para comprar um aparelho de som para presentear sua mãe: 

 

Quatro tardes para o Dia das Mães e nem um puto no bolso. Tinha aviado 

um rádio-gravador AM/FM CCE arrumado, ia adorar, ela que vive no 

reclame, não tem com que se distrair... Ideal, mesmo, a televisão Toshiba 

vinte polegadas, som estéreo, vídeo embutido. Horas várias perfilara na 

frente da vitrine Extra-Mappin da Praça Ramos, no registro de preços, 

prestações, hum, que complicação! carteira assinada, comprovação de 

endereço, RG, CIC, duas referências, hum, que complicação! Não, haverá de 

dar um jeito, armar outra qualquer, a velha, coitada, nem exigente, aliás, nem 

esperando nada, o que ganhasse, surpresa, de bom tamanho, aplaudiria. Bem, 

então, à luta! Agora: onde cavar uns trocados? Brabeza despasseia. Lugar 
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para bater carteira é a Rua Barão de Itapetininga, caixas-eletrônicos. O povo 

agarra o dinheiro, enfia no bolso, na bolsa, desembesta arisco, assustadiço. 

Mulher, mais melhor: é marcar e ir atrás, momento chega, relaxo, pode tatear 

a bolsa da fulana ou meter a gilete no couro (couro merda nenhuma!), 

morder a grana, assoviar. Se tiver celular, aí, uma distração só. Dependendo, 

três viagens arrecada o suficiente para comprar o rádio-gravador e comer um 

Big Mac, que é mais gostoso no McDonald’s da Rua Henrique Schaumann. 

Homem, bem mais dificultoso. Magro e feio, Brabeza é presa fácil, caso o 

brutamontes acuse a sacanagem, resolva meter a mão nas fuças. Aí, adeus, 

meu nego, bau-bau! Por isso, insiste, a campana em frente ao caixa-

eletrônico do Bradesco, vigia, na moita, na surdina, acoitado pelas gentes 

que passam na correria. Também experiência pouca, vergonha de roubar, 

fica alembrando a mãe, maginando, se ela desconfia, hum, nossa senhora! o 

fim, capaz de morrer, desgostosa. Nada de curriola, então: na solidão, o 

centro seu palco. Despretensioso, na hora que aprumar, persegue emprego 

decente, limpo de consciência. Mas, enquanto, não pode a mãe passar 

necessidade, na cama entrevada, doença indescoberta. Banho tem que dar, 

trocar de roupa, levar para fazer cocô, xixi, uma desordem. Foi pego já, 

bobeira, em-antes devolveu aos dentes do bueiro a certeira de couro 

(legítima) grávida de dinheiro e documentos. Na delegacia da Sé já recebia 

as pancadas de praxe, quando a senhora afanada revelou não o reconhecer. 

Berrou, então, a honestidade de seu garimpo por trabalho; bradou a carteira-

profissional anotada (com carimbos falsos); “Não sou bandido! Não sou 

bandido não!”; chorou. Indignada a mulher proclamou a injustiça cometida, 

entregou-lhe um cartão, advogada, ligasse, entrariam em um processo contra 

o Estado, tortura! um absurdo, tortura!, que sabendo de alguma vaga, 

despediu-se, virou as costas. Brabeza amassou o cartão, devolveu ao lixo, 

ficou louco?, se entrega as meganhas consegue trabalhar nunca sossegado, 

enviesou num sebo da rua Riachuelo, no meio da livralhada o silêncio, as 

pernas faltam, a vista, não desmaiou porque Deus piscou para ele, não 

aprovando o vexame. Roubar não dava prazer, pronto! Encher a cara em-

antes talvez, como os que assaltam banco diligenciam sequestro-relâmpago. 

Mas drogas? Certa vez experimentou maconha, o coração cavalgou, fosse 

morrer, o corpo subtraído, amadornou quentando sol num banco da praça 

Roosevelt, acordou zumbizado, catou o primeiro ônibus para abraçar a 

mãezinha, noite inteira olhos regalados, preocupada, coitada, no caminho 

bestando desculpa, na hora disse bobagem, que tinha passado a noite com 

uma moça, orgulhosa a mãe? qual o quê! levou um safanão, “Vem cá”, outro 

safanão “Vai emprenhar a dita. Quero ver! Ela me manda prum asilo... É isso 

que você quer? Ver sua mãe pelas costas? Imbecil” Procurou não tardar, para 

a mãe não achar que estava no esculhambo coma mocinha inexistente. 

Então, fazia o centro: largo da Concórdia à estação da Luz; praça da 

República ao Parque Dom Pedro. Chegado dos camelôs, dos seguranças, dos 

vagabundos. Na boa, de campana na rua Barão de Itapetininga, olho para 

descobrir quem cai financiar o rádio AM/FM CCE estéreo da dona 

Chiquinha. (EEMC, 2001, p. 38-40). 

 

 

O título do fragmento 19 apresenta o apelido do jovem, como já mencionado, que 

deseja presentear a mãe no Dia das Mães. Entretanto, ele não possui nenhum trabalho e 

necessita de um dinheiro rápido, iniciando-se, então, na vida do crime. Tal rapaz é mais um 

exemplo de como os mecanismos de exclusão social acabam por criar condições nos quais os 
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sujeitos excluídos tomam atitudes dramáticas para responder aos desejos que lhes são 

impostos pela cultura, aqui no caso, do consumismo alienante. Com base nesse fragmento, a 

perspectiva da moral clássica pode ser deslocada para os contextos vivenciais da classe 

marginalizada/popular: 

 
Analisando esta perspectiva da “moral popular” – que tende a referir-se mais 

a precedentes do que a princípios –, Axel Honneth conclui que devemos 

procurar defini-la pelos “critérios de condenação moral” que declara que a 

ética social das massas esmagadas não contém qualquer idéia de uma ordem 

moral completa, nem projecta uma sociedade justa em termos que abstraiam 

das situações particulares, mas consiste antes numa percepção extremamente 

sensível do que atenta contra certas exigências morais intuitivamente 

reconhecidas... [A] moral interna à consciência da injustiça social só se deixa 

apreender indirectamente na base de critérios que se estabelecem através da 

condenação moral de certos acontecimentos e processos sociais. 

(BAUMAN, 1995, p. 52). 

 

 Podemos dizer, com Bauman, que a moral popular não se refere a códigos de 

princípios universais, em que a verdadeira ética pragmática e dialética deveria visar a uma 

equidade projetada por uma sociedade estratificada. Qualquer que tenha sido a moral popular, 

não faria diferença o nível dessa moral pelos esforços dos marginalizados, ao desejarem 

instalar um princípio diferenciado entre bem e mal. A moral, apresentada no último fragmento 

literário, é a do jovem infrator. Seu contexto é feito pela sua dificuldade de ser alguém de 

quem a mãe se orgulhe. Esse desejo, mesmo que alienado e alienante, demonstra a situação na 

qual a pessoa é colocada na condição de incapaz de perceber suas ações equivocadas. Ela 

estaria manipulada por sobredeterminações sociais e econômicas. 

 A pobreza e a exclusão social em Eles eram muitos cavalos são colocadas como um 

microcenário da pobreza brasileira. Para Vera da Silva Telles (2001), nessas formas de 

encenação pública, a pobreza é transformada em paisagem que lembra a todos o atraso do 

país, atraso que haverá de ser, algum dia, refletido de modo mais eficiente pelas forças 

civilizatórias do progresso. Paisagem esta que rememora as origens de nossa sociedade e que 

projeta no futuro as possibilidades de sua redenção.   

Acompanhemos agora o fragmento 13, “Natureza morta”, em que se narra a entrada da 

professora e dos alunos na sala de aula, depois de um assalto: 

 

A tia girou a chave, empurrou a porta, Ê!, algo a emperrava, 

estranhou. O corpo no ombro direito, a custo cedeu, pororoca estraçalhando, 

arrastando, O quê?  Em algazarra, as crianças, às suas costas espiavam-na, 
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assustadiças, curiosas. Pela fresta, antecipou-se a manhã frágil iluminando o 

quadro de avisos – feltro verde colado sobre a maçaneta, garatujas e 

desenhos ainda assentados com tachinhas. 

No corredor, onde desaguavam as três salas de aula, gizes 

esmigalhados, rastros de cola-colorida, massinhas de modelar esmagadas, 

folhas de papel-sulfite estragadas, uma lousa no chão vomitada, trabalhinhos 

rasgados, pincéis embebidos em fezes que riscam abstrações nas paredes 

brancas, pichações ininteligíveis, uma garrafa de Coca-Cola cheia de mijo, 

um cachimbo improvisado de crack – a capa de uma caneta Bic espetada 

lateralmente num franco de Yakut. Ao fundo, a fechadura arrombada, cacos 

de vidro do basculhante, do barro do filtro-d’água, marcas de chutes nas 

laterais do fogão, panelas e talheres amassados. Em correria, gritos 

atravessam as telhas francesas, olhos mendigam explicações. 

Puxada, empurrada, vozes choramingas, “A hortinha, a hortinha...” 

conduziam a tia ao quintal: à sua frente, fuçadas as leiras, legumes, verduras 

repisadas, arrancadas, enterradas, brotos de cenoura, beterrabas, alfaces, 

couves, tomates, tanto carinho desperdiçado, nunca mais vingariam, as 

crianças caminhando com cuidado, por entre os pequenos cadáveres verdes, 

olhos, laços, baços, e ela, até onde a vista alcança, observa as escandalosas 

casas de tijolos à mostra, esqueletos de colunas, lajes por acabar, pipas 

singrando o céu cinza, fedor de esgoto, um comichão na pálpebra superior 

esquerda e a solidão e o desespero. (EEMC, 2001, p. 28-29). 
 

Na escola invadida, misturam-se objetos escolares e cachimbos de crack. As plantas da 

horta são mostradas como cadáveres, representando o título do fragmento. Entretanto, a 

natureza morta não é apenas a do quadro da descrição da horta, mas também a natureza 

humana das personagens que vivenciam a realidade dada.  

De acordo com Lúcia de Sá (2007), os personagens não se entrecruzam de fato nessas 

narrativas de Ruffato. Cada uma percebe a cidade a sua maneira. E é essa cidade que, de certa 

forma ou de outra, determina o ritmo das vidas humanas. Quando percebemos que a grande 

São Paulo é uma das personagens centrais dessa narrativa, compreendemos a questão da 

pretensa integralidade dessa imagem urbana na obra. A cidade seria a junção das atitudes e 

interações insatisfatórias das pessoas. Pessoas que não se reconhecem como atores sociais e 

por isso se encaixam na posição de atores coadjuvantes e inferiores, mediante o olhar da 

própria sociedade na qual estão inseridos. O que intriga na narrativa é que suas personagens 

não se encontram, apenas aparecem e desaparecem sem que ninguém as veja. É como se o ser 

humano fosse um cavalo na sua brutalidade: trabalham de modo alienado, estão abandonados 

pelos cantos, andando pelas caçadas, mesmo que lutando impetuosamente pela sobrevivência. 

Para compreender como o outro marginalizado está inserido nesse meio social 

adverso, continuamos com Bauman (1995), que reflete sobre como, por exemplo, o segmento 

social dos protestantes se vê inserido na sociedade fragmentada, tornando-se peregrinos 

intra/intermundanos: “Inventaram a maneira de embarcar na peregrinação sem sair de casa. Só 

o puderam fazer, contudo, porque o deserto crescera e invadia profundamente as suas cidades, 
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rente ao limiar das suas casas” (BAUMAN, 1995, p. 90). O mundo da vida cotidiana dos 

protestantes, por exemplo, se torna cada vez mais semelhante à vida no deserto e na 

invisibilidade da coexistência, um espaço sem lugar para trocas humanas satisfatórias entre 

comunidades religiosas diferentes. Vejamos, nesse sentido, o fragmento 27, intitulado “O 

evangelista”: 

 

Pardo, idade indefinida (um marco qualquer entre os vinte e os trinta anos), 

traja um terno azul-celeste, calça larga paletó comprido, camisa creme, 

gravata amarela salpicada de minúsculos peixinhos coloridos, o olhar 

simples dos que carregavam nos bolsos verdades, como balas. Desce do 

trólebus, extraviado. Na esquina, engraxates da rua Barão de Paranapicaba, 

bateia o local revelado em sonho. A seus olhos, caótica, a praça da Sé 

espicha-se, indolente. Sozinho, perfila-se à boca das escadas-rolantes que 

esganam as profundezas do metrô. À esquerda salpicam os degraus da 

Catedral desempregados, bêbados, mendigos, drogados, meninos cheirando 

cola, fumando crack, batedores de carteira, batedores de celular, batedores 

de cabeça, aposentados, velhacos.  As pernas trêmulas, fecha os olhos, Onde, 

a inspiração divina? Pouco tempo, o seu, logo as palavras se dispersarão, 

Como falar a corações de pedra? O couro preto que encaderna a Bíblia 

vaselina nas mãos inseguras. “Irmãos!”, tropeça no burburinho, vozes, 

buzinas, motores, pregões, música. Aspira a fumaça dos canos de descarga. 

“Irmãos!”, grita, alguns passantes viram-se, assustados, curiosos. “Irmãos!”, 

repete, fatigado. “Muito... Muito caminhei... Muito caminhei até chegar 

aqui”, Auxilie-me nessa hora senhor. Faça nascer da minha boca a. “Olho 

em volta... O que vejo?”, O que vejo? “Vejo o sofrimento daqueles 

desenganados pela vida. Vejo a desilusão dos que não têm passado... nem 

presente... nem futuro...” Um velho, olhos azulíssimos, ancora, atento. Um 

rapaz, a aba do boné na nuca, pastas de plástico transbordando do braço 

direito, observa, zombeteiro. “Você, irmão- e você, irmã- que está triste, 

angustiado, perdido... É a você que me dirijo... É a você que Jesus me 

enviou... para dar testemunho da salvação.” O suor banha toda face do seu 

corpo. Turva, a vista conta quatro homens, três mulheres. O rapaz de boné de 

aba na nuca malemolente se vai, os ouvidos ligados a um walkman; os olhos 

azulíssimos mantêm-se de pé, varizes. Senhor, eu sou fraco. Não me 

abandone, Senhor. A camisa creme empapada, o nó da gravata o sufoca. 

“Irmãos, esse que agora vocês veem é um homem renascido, um homem 

resgatado do Inferno... um pobre ignorante que vivia nas Trevas... Eu, 

irmãos, não conhecia Deus... Na minha cegueira, invejava os ricos! Sim, 

queria ser um deles! Carro bonito... roupa de marca... comer do bom e do 

melhor... sair com as mulheres mais cobiçadas... E... para isso... durante 

muito tempo... roubei... assaltei... e... até...” Zonzo, toca os limites do 

semicírculo, quinze? Vinte pessoas? “O que eu buscava, irmãos? Havia um 

vazio em mim... Saía com prostitutas, cheirava cocaína, bebia uísque 

importado... No dia seguinte, o que restava? Nada! Coisa alguma! E para 

preencher esse nada, fazia tudo de novo: ... assaltava... e...” Afaste-me, 

Senhor, do pecado. Livra-me, Senhor, dessa prisão... Deposita a Bíblia no 

assento de uma floreira às suas costas, e, dirigindo-se a uma senhora de 

cabelos brancos, na mão esquerda uma criança que entre dezenas de pernas 

inquieta labirinta-se, pede, por obséquio, que segure, por um momento 

penas, o seu paletó. Voltando ao centro da platéia, desabotoa os punhos da 

camisa, exibe os braços: em cada um, desde o ombro, descem, tatuadas, 
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linhas paralelas, irregulares, que na altura da mão se adeltam, caudais 

escorrendo para os dedos, como se, sobrepondo à pele, se insinuasse outra, 

mais escura, mais profunda, transformando débeis músculos em potentes 

garras aladas. Abotoa os punhos, veste o paletó, “obrigado irmã”, recupera a 

Bíblia. “Sim, irmãos, eu conheci a tortura... a humilhação... Eu vi a morte... 

nos olhos... das...”Meu Deus... a dor... de novo... a dor... não vou... meu 

Deus... “Um... monstro, irmãos! Um monstro que eu era.” “Ai!, um 

monstro!”, arremedam, em falsete, dois rapazes, que cruzam o ajuntamento, 

pasta-executiva nas mãos. “Mas... graças a Deus... Jesus... Jesus... me 

salvou. Me tirou do fundo do poço...para que eu divulgasse...a boa nova...” 

Um passante debocha, Aleluia!, irmão! alguns riem. O monograma J cinza 

do lenço encarnado enxuga a testa úmida. “Irmãos!” troveja, de joelhos, 

braços estirados para a grimpa das árvores, grunhidos de um helicóptero, a 

mão direita brande a Bíblia, no rosto crispado para o Altíssimo os olhos 

franzidos, o sol do meio-dia, “Irmãos! Elevem o pensamento aos Céus... 

orem comigo... irmãos! Ó Senhor, eu... humilde servo... que nada sou, 

Senhor... pó que o simples sopro do vento aniquila... lhe peço... imploro... 

olhe pelos meus irmãos que sofrem nesse momento, Senhor... por aqueles 

que desesperados sobem ao último andar dos edifícios... por aqueles que sem 

esperanças se refugiam na solidão... por aqueles que sucumbem... à 

tentação... por aqueles que desempregados que nunca tiveram nada... por 

aqueles invisíveis porque anônimos. Senhor, Senhor: livra-nos da guerra... 

que existe... dentro... dentro... dentro de... cada...” e as palavras engastalham-

se-lhe nos dentes. E, súbito, um como que monólito esmaga seu peito 

abafando a sinfonia da tarde 

explodindo-a em blecautes 

alguns segundos? Minutos? Um par de sapatos um par de tênis solas gastas 

aproximam-se bitucas folhas copos descartáveis pombos guardanapos 

palitos, papéis de bala poça de mijo “Tudo bem ai?” “Tudo... Tudo bem...” 

levanta-se espana a calça o paletó o lenço descobre um filamento de sangue 

na calva capenga rumo ao largo de São Francisco ande o estômago lateja a 

cabeça Senhor, não sou digno. 

(EEMC, 2001, p. 51-53). 

 

 Este fragmento agrega elementos importantes a respeito da escuta do outro. 

O protestante aparece inicialmente descrito pela cor da sua pele, pardo, uma 

impessoalidade, descrevendo os olhares que uma pessoa não branca recebe . A 

frieza e o vazio são termos essenciais do vocabulário com que o protestante se 

refere ao meio circundante. Essas características exprimem o desejo de ver o 

exterior como despojado, desprovido de valor. Isto é, o mundo e as suas riquezas 

não são significativos. A personagem está presente em um lugar vazio, 

caminhando em busca do seu destino.  

Uma das primeiras coisas que chama a atenção é a descrição, dando ima 

valoração negativa ao descrevê-lo como pardo. O evangelista diante do “lugar 

que fora envido por Deus” é a dimensão do outro, colocado na narrativa: 

novamente pessoas desprovidas de dinheiro, de vida digna, de escuta. Velhos, 
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velhas, crianças, desempregados, assaltantes, drogados, aposentados, mendigos, 

por alguns minutos escutam o evangelista. Em sua primeira tentativa de escuta, o 

evangelista se frustra, é emudecido pelos barulhos da cidade. Em uma segunda 

tentativa, o personagem grita, na ânsia de ser ouvido, e recebe alguns olha res 

curiosos. Apresenta-se como aquele que dará a salvação, indicará a saída para os 

problemas das pessoas que tentam ouvi-lo.  

Finalizando o fragmento, a personagem aumenta ainda mais a altura de sua 

voz, e fala em nome do outro, pedindo a Deus a transformação, para que o outro 

passe a ser ouvido, visto de frente sem máscaras, visível e não anônimo. 

Entretanto, a personagem não consegue mais falar, como se se engasgasse com as 

próprias palavras, como que um monólito esmagasse seus peitos. O narrador 

refere o que essa personagem tem ao seu redor – os restos da cidade, sua poluição 

–, para, na última frase dessa personagem, dizer ao seu deus que não consegue. 

Não consegue o quê? A personagem não consegue falar para as pessoas a sua 

mensagem. Com Spivak (2010), vemos que a fala sobre não poder falar em nome 

do outro, com exceção de ser esse narrador um outro, poderia abrir espaços para 

que sujeito impotente possa falar per si. 

 Mais uma vez  com Bauman (1995), vemos que os estilos repletos de 

dilemas vivenciados pelas personagens em ação, pelos fragmentos, pelos tempos, 

pelos lugares marginais são, na contemporaneidade, a moldura da maioria das 

pessoas excêntricas, durante o tempo fundamental de suas vidas. Ou seja, os nãos 

lugares tornam-se um estilo constante imposto ao cotidiano. Além do que, as 

personagens que aparecem em tal contemporaneidade perpassam pelos não 

lugares, em busca de perceber o outro, mesmo que por alguns instantes, pois “a 

vida pós-moderna é confusa e incoerente para poder ser apreendida por um 

modelo único e consistente” (BAUMAN, 1995, p. 97).  

Ruffato (2002) também faz uma reflexão sobre o romance contemporâneo. 

Teoriza sua própria prática de escrita romanesca, assegurando que não se pode 

necessariamente demonstrar indiferença diante do mundo  e de sua transformação. 

Mas, pode-se, por meio da apreensão de sua estrutura, garantir uma relação de 

permeabilidade com o real a partir de uma perspectiva crítica dessa configuração 

estética. Em suas palavras:  
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Eu acredito que naqueles momentos em que o romance burguês nasceu, ele 

precisava ter essa estrutura formal. E hoje você não consegue mais entender o 

mundo, o universo ou a realidade em que a gente vive, tendo a mesma 

estrutura, porque o mundo mudou. (RUFFATO, 2002, p. 136). 
 

 

A obra de Ruffato, exemplificada por essa narrativa que aqui analisamos, funciona 

como um convite à reflexão e à mudança de olhares e concepções. É uma obra que chama a 

atenção dos leitores para uma vivência estética e pragmática. Instiga-nos, pois o seu poder nos 

afeta para tentarmos compreender que a representatividade dos socialmente invisíveis passa 

por transformações, na medida em que é possível acreditar em transformações pessoais e 

coletivas em curso. 

 

 

4.2 O outro excluído, representado em O livro das impossibilidades15 

 O livro das impossibilidades, o quarto volume do romance Inferno provisório, é 

dividido em três histórias: “Era uma vez”, “Carta a uma jovem senhora” e “Zezé e Dinim”.  

As narrativas são entrelaçadas pela ideia de êxodo rural brasileiro, da cidade de Cataguases, 

MG, para uma metrópole, seja Rio de Janeiro ou São Paulo. Ao perscrutar cada história 

percebemos as pequenas conquistas culturais ou pseudoculturais, além das inúmeras 

impossibilidades, em que personagens sonharam com um capital financeiro e se frustraram. 

As histórias são entrecortadas por temáticas político-sociais, demonstrando o empobrecimento 

financeiro e as pessoas na favelização dos grandes centros urbanos, como também toda a 

violência urbana, simbólica e judicializada. 

 Ambas as obras, Eles eram muitos cavalos e O livro das impossibilidades, possuem 

uma epigrafe do livro da Bíblia, em que um personagem clama para ser ouvido, visto ou 

lembrado: “E Daniel disse: ‘Tu te lembraste de mim, ó Deus, e não abandonaste os que te 

amam” (OLI, 2008, p. 11). Com essa epígrafe o leitor é levado a imaginar que, diante das 

impossibilidades presentes no título, possa haver uma possibilidade, mas não há.  A epígrafe 

no livro, de Jorge Mateus de Lima, demonstra o porquê: 

 
Também há as naus que não chegam 

mesmo sem ter naufragado: 

não porque nunca tivessem 

quem as guiasse no mar 

                                                           
15 Esta obra, doravante, será aqui geralmente identificada com suas iniciais – OLI –, seguidas da respectiva data 

e, quando houver a necessidade, das páginas das citações. 
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ou não tivesse velame 

ou leme ou âncora ou vento 

ou porque se embebedassem 

ou rotas se despregassem, 

mas simplesmente porque 

já estavam podres no tronco 

da árvore de que as tiraram. (RUFFATO, 2008, p.12). 
 

 

 As possibilidades não ocorrem nas histórias, uma vez que, antes mesmo que um 

indivíduo do interior possa migrar para metrópole, ele já está fadado a uma indústria, a uma 

favela, a um cortiço, à violência, e antes mesmo que possa falar, não é ouvido. 

A primeira história, intitulada “Era uma vez”, tem início com o caso particular de 

Natália, Nelly e Dimas, para, em seguida, ser descrita a Viagem de Guto a São Paulo, como se 

fosse um diário ou página de jornal, do dia 3 de julho, um sábado, ao dia 8 de julho, uma 

quinta-feira. O narrador é observador e por vezes interrompido pelas vozes dos personagens 

em negrito, pelos travessões, ou falas em forma de teatro, com vários formatos de letras, além 

de uma carta compor a narrativa.  

O título “Era uma vez” nos dá a ideia de um conto de fadas, porém sem um final feliz. 

É o que ocorre, por exemplo, com a personagem Nelly: 

 

 
Lisos cabelos breves, Nelly desabalara, compromissada com um dos 

milhares que se socorreram da pobreza nas Fímbrias industriosas de São 

Paulo. [...] Menos de um ano desciam do altar da Igreja de Santa Rita de 

Cássia, armada uma chuva-de-arroz à saída. Tão ligeiro tudo que mesmo o 

veneno dos mexericos –- Nossa, Nelly, você está mais gordinha, não está 

não? –  encruou na nascença. Lua-de-mel saboreou-a num hotelzinho em 

Volta Redonda, metade do caminho a língua de fogo da chaminé imensa 

lambe o retângulo azulado da janela escancarada, terceiro andar, enxame de 

metalúrgicos troca de turno ao longe. Para trás, a sulfa da inveja corrói as 

tardes sufocantes das amigas encurraladas na fiação ou na tecelagem das 

fábricas de Cataguases. Dimas da Nelly, desgraçada! ficou em feito! pedaço-

de-mau-caminho com aquele olhão-azul farolando a pele morena-clara, 

bastos bigodes arreganhando dentes perfeitos, negrume de cabelos 

escandidos à brilhantina, diabo! uma loteria inteira de sorte, pois corria que o 

danado escriturava numa química ou mandava numa química ou sabe-se-lá o 

que numa química (era uma química)... enfim, um tipo bem situado, [...] 

Nelly que se engarupada no Dimas, sem virar para trás, embrenhou-se entre 

carros e edifícios e gentes, benzida pela garoa de São Paulo, ê São Paulo! 

(OLI, 2008, p.17-18, grifo do autor).  

 

 

A ideia disseminada pelas pessoas de Cataguases é de que a personagem Nelly é 

afortunada, por ser compromissada com uma pessoa que conseguiu sair da pobreza, dado que 

as indústrias gerariam trabalho, futuro, aludindo a uma ilusória melhoria de vida nas 
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metrópoles. Dimas é apresentado, impecavelmente, como um galã de novela – “[...] lembra 

um galã a foto preto & branco sobre o criado-mudo, cabeceira da cama de Nelly. De lado, o 

rosto impecável, terno escuro, cabelos escorridos Glostora para trás, olhos envidraçados” 

(OLI, 2008, p. 19) – mas que, como num conto de fadas, se desmancha, porque a história 

toma outros rumos: 

 

Isso, o que fantasiavam. Desconheceram, porém, a decepção da Nelly ao 

desvelar no marido um pobre-coitado habitante de um pardieiro na Saúde, 

três cômodos sem acabamento, desmobiliados, plantados num lotezinho com 

prestações atrasadas. Um melancólico que em emprego algum ancorava, 

abatido, desanimado, desacorçoado, varando as horas enroscado num sofá 

velho, malcheiroso, inútil como a folhinha dois anos passada. (OLI, 2008, p. 

18). 

 

 Diante da situação a personagem Nelly reage e começa a trabalhar, estudar, torna-se 

enfermeira, traz os pais para perto, decide ter filhos, reforma a casa, constrói cômodos para 

alugar. Nelly seria a representação daqueles que se frustram com as ilusões e decidem lutar 

por melhoria de trabalho, educação e vida. 

 
Prometeu arrancar do lodo a família e uma a uma carregou as irmãs. 

Esqueceu mesmo o Dimas, atarefada em erguer um puxadinho, adquirir 

uma geladeira, pôr tacos no chão, pintar as paredes, levantar um dois-

cômodos para alugar, concretar uma laje, crescer, demarcar o mundo, 

preenchê-lo. Quis filhos, engravidou. Quis os pais perto, trouxe-os. Sentou 

a bunda na cadeira de uma escola noturna, fez-se auxiliar de enfermagem. 

Afundou nos livros, acabou enfermeira. [...] Feliz talvez fosse. Pensasse 

nisso, talvez não. Mas não pensa. (OLI, 2008, p. 18 e 19, grifo nosso.) 

 

 

 Pelas tomadas de decisões e posicionamentos de Nelly, a personagem é uma 

representação da outridade feminina excluída que ganha espaço na narrativa por intermédio 

do empoderamento. Segundo Dalcastagnè (2010), no romance brasileiro contemporâneo as 

personagens femininas, quase sempre brancas, raras vezes são representadas fazendo 

trabalhos que exijam força física e, diante dessa implacável expressão de que mulher é um 

sexo frágil, Truth (1851, apud DALCASTAGNÈ, 2014) assinala que, para um homem, as 

mulheres precisariam ser ajudadas a entrar em carruagens, erguidas para passar sobre valas e 

receber os melhores lugares em todas as partes. Nelly contradiz toda essa lógica. Ninguém a 

ajudara a trazer a família, erguer o puxadinho, comprar uma geladeira, ampliar, estudar, 

formar.  E, assim, fazemos das palavras de Truth as dela:  
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E eu não sou uma mulher? Olhem pra mim! Olhem pro meu braço! Tenho 

arado e plantado, e recolhido em celeiros, e nenhum homem poderia me 

liderar! E não sou uma mulher? Posso trabalhar tanto quanto e comer tanto 

quanto um homem – quando consigo o que comer – e aguentar o chicote 

também! E eu não sou uma mulher? (Apud DALCASTAGNÈ, 2014, p. 

299). 
 

 Os questionamentos de Truth sobre sua situação choca o leitor acostumado aos contos 

de princesas de outrora. A personagem Nelly é a representação das mulheres que anseiam por 

pertencimento ao seu espaço na cidade e na comunidade. 

 

Nas poucas vezes que surgiu na cidade, escandalizara, calças-compridas, 

cigarro – mulher fumar em público, onde já se viu? –, marca de vacina à 

mostra – já não era nenhuma menina, mãe de dois filhos! – desbocada, não 

se dá ao respeito! e sobre tudo opinava, até com os homens de igual para 

igual debatia, fosse política – debochava dos Prata! –, fosse futebol  – torcia 

com ardor pelo São Paulo e com menos paixão pelo Fluminense, eco das 

preferências de Dimas, que, deus que me perdoe! parece, desgosto... suici.. 

cala-te boca! E acanho nenhum de se instalar na mesa de bar para tomar uma 

cerveja, desafiante. (OLI, 2008, p. 35). 

 

 

“Era uma vez” inicia-se com Guto reconhecendo seu primo Nilson e se recordando da 

semana que passara em São Paulo, em 1976, na casa de Nelly. Por meio de flashbacks a 

história volta para um tempo em que Nelly visitava Cataguases e, com ela, Natália, nos seus 

dez anos de idade, convidando Guto para  brincarem: 

 
Vamos brincar de marido-e-mulher?, sugeriu, emendando, Eu sou a mãe, 

você é o pai.  Assustado, contestou, Eu? Racha fora! mas ela, ignorando, 

atalhou: 

– Eu vou sair. Trabalho no hospital. Vou deixar a comida pronta em cima do 

fogão. 

– Ei! Que negócio é esse? “Eu” saio para trabalhar! “Você” fica em casa! 

– Não... Você não consegue arrumar emprego... Mas não se preocupa não, eu 

cuido de você... (OLI, 2008, p.16-17, grifo do autor). 

 

Segundo Friedmann (1996), a brincadeira, ação de brincar, é o comportamento 

espontâneo resultado de uma atividade não estruturada da criança. E Natália refletia, por meio 

das brincadeiras, as representações que conhecia. Para Guto, a mulher ter que trabalhar e o 

homem ficar em casa eram uma impossibilidade. 

 O termo “era uma vez”, segundo Julia Romeu e Luanna Belmont (2002), pode ser uma 

forma de trazer o passado para o presente, resgatando a unicidade de um evento individual e, 

simultaneamente, propor que seja vivido coletivamente por quem escreve ou por quem lê. O 

autor pode, dessa forma, contar a história de um garoto que permanece uma semana na casa 
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de sua tia em São Paulo, demonstrando as impossibilidades presentes e as conquistas 

pseudoculturais daqueles que se aventuraram nas grandes metrópoles.  

 A personagem Luís Augusto, citado por vezes como Guto, é um adolescente que sai 

do interior de Minas Gerais, Cataguases, e conhece pela primeira vez a cidade de São Paulo. 

O período apresentado por Guto, na grande São Paulo, nos remete ao período de políticas de 

industrialização de substituição de importação, em que as populações rurais, segundo Alves, 

Silva e Marra (2011), atraídas pelo poderoso mercado de trabalho, migram para as cidades. O 

êxodo rural ganhou velocidade e se acelerou no Sudeste em decorrência da industrialização do 

referido estado. 

O narrador nos apresenta a primeira impressão que Guto teve a respeito da capital: 

 

 

Guto escapuliu para a sacada. A manhã cinza desce encapotada a Rua das 

Monções. Telhados vermelho-ensebados encapelam-se além. Ao longe, 

almofada fincada de prédios. Casas e edifícios e carros e ônibus. Pesada, 

uma nuvem escura sufoca o horizonte. No parapeito da mureta, uma crosta 

de fuligem. As violetas, sem flores, em vasos de potes de margarina, 

ressecam, descuidadas. As mãos geladas, a blusa puída não podia impedir o 

frio eriçasse a pele. Passava das dez horas e tinha medo. (OLI, 2008, p. 27, 

grifo nosso). 

 
 

  

 Neste trecho, percebemos a visão de medo referente à vista parcial da cidade, em que 

tudo é cinza e leva o leitor a uma percepção da desilusão, posto que a cidade sufoca o 

horizonte, a esperança. A passagem que relata sobre violetas sem flores demonstra que as 

pessoas não possuem tempo para regar as próprias plantas, e não é por acaso que o autor 

descreve onde as flores são plantadas, mostrando, assim, costumes de pessoas de classe baixa. 

E, semelhantemente, o narrador apresenta Guto sendo caracterizado pelo primo Nilson: 

 

 

Mostrou-se curioso – mais admirado que curioso talvez. À sua frente, o 

rapaz, declarados quinze anos, rosto carunchado pela erupção de espinhas e 

cravos, feio, desengonçado, tímido, frágil, roupas não miseráveis, posto que 

limpas, asseadas, mas desconformes ao tempo, ao ambiente. Magríssimo, 

desbotada a pele rivalizava com a preta camisa de jérsei, blusa verde 

descaindo dos ombros, espraiando-se pela calça de tergal (Tergal!) cor 

indefinida, quichute esmolambento. Esse é o Luís Augusto, meu afilhado,  

falou a avó, apontando-o com a escumadeira, de volta mergulhada no óleo 

fervente. Cara de “não-acredito!”, Nilson, longos cabelos anelados, penugem 

sobre os lábios, calção azul, camisa-regata branca, descalço, adivinhou 

algum proveito e falou, desembaraçado.  E aí primo, curtindo São Paulo? , 

enfiando duas batatas fritas na boca. Pára menino! , ralhou a velha,  Olha 

os modos! – O primo não fala, vó? – Por que você não senta e almoça com 

ele? – Acabei de acordar, vó... Vou subir lá pra cima... ouvir um som... 
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quando você estiver a fim... Não adianta... ele é mudo... (OLI, 2008, p. 28, 

grifo do autor). 

 
 

 

 O excerto expressa o olhar de um adolescente sobre o outro, entretanto, nitidamente 

um pré-conceito sobre quem é o garoto do interior. Notável é a condição da outridade 

emudecida, apresentada pelo autor quando Nilson interroga ao primo se ele está “curtindo” 

São Paulo. A reação de Guto à pergunta é não responder, não porque ele não saiba, mas 

porque está aparentemente amedrontado e ponderando os acontecimentos. Nílson sonda a avó 

sobre o silêncio do primo e é instruído a dialogar com ele, pois poderiam, à vista disso, se 

conhecerem. Sem delongas, Nilson esquiva-se de um diálogo, acabara de acordar e iria ouvir 

canções em seu quarto. De maneira irônica convida Guto a escutar também e, de modo igual, 

compreendemos que o diferente é sempre estigmatizado.  

 O narrador revela o comportamento de Guto, que é intrínseco, pois é íntimo e pessoal; 

no entanto, é coletivo, como no caso de migrantes, pobres, mulheres, crianças, homoxessuais 

e outros: 

 

  
Guto desejou que um raio fendesse seu ombro, uma cratera irrompesse sob 

seus pés, como ameaçava à noite, na penumbra do quarto, a voz áspera do 

pastor que irradiava do alto-falante do vizinho salão da Assembléia de Deus. 

Que fazia entre estranhos que o rebaixavam, o desenhavam? A madrinha, 

olhinhos miúdos, ainda buscava alguma cortesia, quem sabe por também 

estrangeira se identificar ou por o menino lhe desdobrar passados 

abandonados em gavetas naftalinadas... [...] Mas o padrinho, esse brandia 

seu desespero, sua antipatia, contra todos os semoventes [...] E a dona Nelly, 

pose... E o tal de Nilson, deboche, cinismo, chamando-o “primo”... E a 

Natália...[...] Driblou a insistência da velha – Coma mais um pouco, um 

pouquinho só, Não gostou da comida? –, que o estimulou a subir e 

conversar com Nilson. Venceu devagar as escadas, conduziu-o pelo 

corredor, bateu à porta e introduziu-o no barulho All together / Fly to the Sky 

[...] – Você curte The Who, primo? (OLI, 2008, p. 28, 29). 

 

 A citação evidencia a reflexão de Guto sobre sua condição de estigmatizado, 

entretanto, o personagem retorna ao que o estigmatizara. No quarto, Nilson introduz todas as 

canções que considera melhores, ouvidos adentro, inserindo e moldando o menino do interior. 

Acerca dessa situação do subalterno sobre a aceitação de sua naturalidade, de acordo com 

Fernandes Dias (2012), quando o outro aceita a sua naturalidade, permanece em uma 

escravidão legalizada. Sabe que vivencia essa escravidão, mas não toma providências a 

respeito, consente em ser oprimido e silenciado.  
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 A atitude da madrinha em relação ao Guto, apresentada pelo narrador, demonstra que 

o excluído, migrante, compreende a condição de não lugar de um interiorano em uma cultura 

diferente. Deparamo-nos, igualmente, em outras passagens com os desprazeres do 

personagem Guto de deslocamento: “ [...] de pé, Guto experimentou fechar os olhos e se 

teletransportar para debaixo das cobertas em seu quarto, em Cataguases, fora da órbita 

estelas...” (OLI, 2008, p. 31).  

 Segundo Marc Augé (2010), a cidade por muito tempo foi uma esperança e um 

projeto, isto é, o lugar de um futuro possível para muitos e, ao mesmo tempo, um espaço de 

incessante construção. Esse pensamento foi vivenciado no Brasil a partir da década de 1960, 

como explicado por Martins (s.d., p. 40):  

 

 

Na Idade Média, com o surgimento das indústrias no século XVIII, as 

cidades europeias atraíram grandes quantidades de camponeses, que 

buscavam trabalhos nas fábricas, além de melhores salários. Este movimento 

somente aconteceu no Brasil na década de 1960, no governo de Juscelino 

Kubitschek, quando houve um grande investimento no desenvolvimento 

industrial, principalmente na região Sudeste. A consequência disto foi um 

grande movimento migratório do Nordeste para o Sudeste do país. Este 

processo se estendeu durante as décadas de 70 e 80, e como consequência, 

devido ao despreparo das cidades para receber os migrantes, houve o 

aumento das favelas e cortiços, desemprego, aumento da violência.  

 

 

 O movimento migratório presente nesta narrativa – Minas Gerais/São Paulo – é 

apresentado por Nelly como uma possibilidade: “Está certo Raul! Sabe por quê que eu saí de 

lá? Pra fugir daquele povo... daquela mesquinharia... Cataguases não oferece horizonte não... 

Você também, se quiser ser alguém na vida, vai ir embora um dia... Se eu tivesse ficado...” 

(OLI, 2008, p. 36).  Horizonte este que contrasta com a primeira impressão de Guto sobre a 

capital: “Pesada, uma nuvem escura sufoca o horizonte” (OLI, 2008, p. 27). Por que o garoto 

Guto descreve essa visão? Seria um falso horizonte? Falsas perspectivas? Aliás, uma ilusão de 

horizonte?  

Sobre isso, Augé (2010) refere que a cidade é como uma figura espacial do tempo em 

que se conjugam o presente, o passado e o futuro: o objeto da lembrança e da expectativa. 

Lugar em que os indivíduos descobrem aventura e forma de futuro. A urbe seria, ao mesmo 

tempo, uma ilusão e uma alusão. As pessoas migraram para a cidade pelos fatores atrativos: 
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Fatores atrativos nas cidades: melhoria da qualidade de vida, melhor 

educação, melhores empregos, serviços de saúde de melhor qualidade, maior 

emancipação da mulher. [...] A decisão de migrar, particularmente para a 

“cidade grande” é, portanto, resultado das forças de expulsão e de atração. 

Acrescente-se a isto a presença de bens e serviços públicos difíceis de serem 

ofertados no campo; são chamados bens de consumo facilmente encontrados 

na cidade. Outro fator que merece ser mencionado na decisão de migrar diz 

respeito ao gênero e à idade dos indivíduos; os homens jovens são os 

primeiros a migrarem. (MARTINS, s.d., p. 42) 

 

 

 Trata-se de fatores que escondem as consequências da migração, da pessoa na 

favelização dos grandes centros urbanos, do desemprego e do aumento da violência. O que 

antes era o centro não o é mais, as pessoas vivem como se houvesse um descentramento. De 

acordo com Augé (2010), esse descentramento ocorre na cidade focalizando o que é exterior; 

na morada, em que a televisão e o computador tomam o lugar do lar; do próprio indivíduo, 

mediante os instrumentos de comunicação, como, por exemplo, o celular e fones de ouvido, 

mantendo-o em relação com o exterior e fora de si mesmo. A cidade é, então, uma ilusão: 

 

 

Como utopia realizada, ela não existe em parte alguma. Mas os termos dessa 

ilusão (transparência, luz, circulação) fazem alusão ao que poderia, talvez, 

existir um dia (um mundo unificado e plural, transparente a ele mesmo, que 

evidentemente não existe, não é nem mesmo concebível hoje, mas cuja 

hipótese dá um sentido ou uma ilusão de sentido à nossa história). O que se 

desenha sob nossos olhos, com a urbanização do mundo, aparenta-se assim a 

um deslocamento da utopia, à aparição de um mundo do pressentimento de 

dimensões globais, do planeta, como a cidade, ela mesma, havia sido outrora 

o objeto de pressentimentos e de projeções. Nesse sentido, a história começa 

ou recomeça, mas numa outra escala. Ora, ela nunca foi um rio tranquilo, 

sabe-se. Por outro lado, a consciência desse novo prazo, por exaltante que 

seja, excede os limites da imaginação humana e pode apressá-la e até 

aterrorizá-la. (AUGÉ, 2010, p. 94). 

 

 

Crer na urbe como espaço de possibilidades desaba em desilusões, buscando-se 

respostas para os questionamentos, sonhos, desejos, mesmo que não sejam encontrados. 
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Guto, para evadir-se daquele lugar, aprofundou-se na leitura de um livro, até então 

soterrado pela poeira – Os últimos dias de Pompeia,16 de Lord Bulwer lytton – e, assim, 

aprofunda-se na narrativa: 

 

 

Deliberou então cuidadoso explorar o cômodo: e tanto bisbilhotou que, 

poeirento, descaído por sob o catálogo-de-telefone, revelou-se um livro, capa 

dura, figuras entremeando as páginas, Os últimos dias de Pompéia, Lord 

Bulwer Lytton. Carregou-o para um canto e, abrindo-o, irrompeu na sala o 

calor da manhã de 24 de agosto de 79, aquentando outra, esta agora, mil e 

novecentos anos além. Consumiu-se, o dia e o livro avançando metade afora. 

(OLI, 2008, p. 33). 

 

Alheado, na poltrona da sala, Guto retomara Os últimos dias de Pompeia. – 

Vamos lá, primo! – Hã? – Ê primo! Parece que vive no mundo da lua... 

Sabia que quem lê muito fica xarope? Ou então enveada! Larga isso, meu, 

maior vacilo! Envergonhado, deixou a revista. (OLI, 2008, p. 39). 

 

Ilhado, na sala rematou Os últimos dias de Pompéia. (OLI, 2008, p. 51). 

 

 

O garoto do interior ao ler um livro confronta a pseudocultura existente entre aqueles 

que migraram para a cidade. Primeiramente, o narrador apresenta Nelly lendo jornal – “Nelly, 

caneca e óculos à mesa, fechou as folhas do jornal” (OLI, 2008, p. 26) –, que discute sobre 

futebol e política, tinha Barsa em casa, mas que servia para fazê-la dormir: 

 

 

A Barsa, nunca abriram, trouxe pra cá, de vez em quando espio, faz 

bem, ajuda a pescar o sono. E as seleções, eu assinava, quer dizer, o 

falecido, mas os meninos não se interessavam, suspendi, às vezes penso 

pôr no lixo, tenho pena, vai ficando aí, um dia quem sabe, jogo tudo 

fora. (OLI, 2008, p. 34, grifo  do autor). 
 

 

 O pensamento de que a Barsa era inútil contrasta com a Nelly que se interessa por 

política, como, no exemplo narrado: 

 

 

– Viu Indiara, que mudou tudo pra eleição desde ano? 

– É? 

– Agora só vai poder falar o nome, o número do candidato e o partido. 

Acabou aquela conversalhada-pra-boi-dormir! Melhor assim, não é não? 

–E eu lá sei, dona Nelly?! Quero distância de política... Pobre só se lasca 

com isso... Vai a gente não trabalhar pra ver... 

[Pausa] 

                                                           
16 Descrito como um romance histórico que reconstitui o cotidiano de Pompéia, escrito no século XIX a obra 

possui um estilo romântico e o resgate de hábitos alimentares, vestimentas além dos aspectos culturais da 

diversidade de povos antes que o vulcão destruísse tudo. 
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– Mudando de assunto, dona Nelly, a senhora já assistiu essa novela das seis, 

O Feijão e o Sonho17? Gente que coisa mais linda! 

– É nova, né? 

– É, começou segunda-feira passada. Com o Cláudio Cavalcante e Nívea 

Maria... tão triste... 

– Tenho tempo não, Indiara. Quando sobra uma brecha lá no hospital, ainda 

dou uma olhada na Saramandaia...18 

– Essa é tarde... Lá na pensão desligam a televisão às dez. Mas vejo todas as 

outras, a das seis, a das sete, a das oito... Por falar nisso, que novela mais 

complicada essa O Casarão,19 gente! (OLI, 2008, p. 38-39). 
 

 

 É possível perceber, inicialmente, o interesse de Nelly por política. Mas Nelly é logo 

repreendida por Indiara e dirigida a conversarem sobre novelas, já que esta assistia a todas 

possíveis, mostrando a alienação e ignorância.  

 No decurso da narrativa, Guto é apresentado às outras pessoas, que também o 

consideram estranho, diferente, desengonçado. “O primo é meio esquisitão, quase não fala, 

mas é gente fina” (OLI, 2008, p. 40). Acompanhemos o seguinte trecho:  

 

 

– Caralho, Nílson, ele está de quichute!, expôs o Jimmy. 

– E calça-de-escritório!, alegrou-se o Zezão. 

– Ele é do interior, explicou Nílson. 

– Da roça? cutucou o Jimmy. 

– Não... Cataguases, murmurou o Guto. 

– Cata o quê?, insistiu o Jimmy, debochado. 

–  Cataguases.  É Minas Gerais. 

– Então é roça, arrematou o Jimmy. 

– Meu avô é mineiro, confessou o Zezão.  

– Lá em casa todo mundo é, minha mãe, minha avó, meu avô... até meu pai 

era, afirmou Nilson. (OLI, 2008, p. 40-41). 

 

 

 Axovalharam a imagem de Guto pelo seu modo de vestir ou calçar um Kichute, mas 

usavam conga, sapatos da mesma época. “Nilson, longo capote preto descaído sobre a 

camiseta frutacor, calça-lee, conga vermelho, examinou um e outro lado da calçada pulou o 

muro” (OLI, 2008, p. 45). A imagem de Nilson reflete o resultado da migração. Ainda que 

migrantes tentem favorecer suas vidas nas grandes cidades, seus filhos, netos serão os jovens 

do subúrbio, da favela, com educação de má qualidade, sem oportunidades, sem horizonte.  

                                                           
17 O Feijão e o Sonho – telenovela brasileira exibida às 18h pela Rede Globo entre 28 de junho e 9 de outubro de 

1976.  O interessante é que Ruffato a colocou na narrativa corretamente por meio do diálogo de Indiara e Nelly. 

E por várias vezes acrescenta fatos, músicas, ou até acontecimentos reais.  
18 Saramandaia – telenovela de Dias Gomes apresentada pela Rede Globo, novela das 22h, exibida entre 3 de 

maio e 31 de dezembro de 1976. 
19 O Casarão –  telenovela produzida e exibida pela Rede Globo entre 7 de junho e 10 de dezembro de 1976, no 

horário das 20h. 
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 Em um momento da narrativa, Guto tenta provar para Natália seu valor. Embriagado, 

desabafa o que sente em relação aos familiares da grande São Paulo, isto é, o que as atitudes 

deles geram em seu interior: 

– Guto vamos embora! 

Embaciados, os olhos tartamudeiam: 

– Natália... vocês tudo... vocês me acham um bosta, né? 

– Quê?! 

– Vocês tudo... você ... seu irmão... sua mãe... seu namorado... vocês tudo... 

– Ah, Guto, dá um tempo... 

– ... mas... Natália, ó... sou um bosta não... 

– Claro que não, Guto... Vamos embora agora,  vamos... 

Dinho acerca-se, ressabiado. 

– Porra, Dinho, você não podia ter dado essa porcaria pro Guto! Olha o estado dele! 

– Qual é, gatinha? O cara é que é o maior vacilão... 

Guto ergueu-se bruscamente, seu pé enrosca-se na cadeira, chacoalhada a mesa, a 

garrafa vazia de Coca-Cola gira, rola, se espatifa no chão, 

– Puta que pariu, bicho! 

                              seu corpo galeia, (OLI, 2008, p.57). 

 

 

 As atitudes de Guto, ao mergulhar nas páginas do livro e pensar em Cataguases, 

demonstram que ele se sentia inferiorizado, maltratado, discriminado, ridicularizado por ser 

do interior de Minas Gerais. Como contraponto, a cidade nunca se escondia, sempre se 

apresentava: 

 

 

Nilson conduz Guto 

aclives declives tumultuadas ruas avenidas buzinas motores carros 

motocicletas caminhões ônibus fumaça 

           gente     gente      gente  

sacos de lixo sitiam calçadas esburacadas 

bicicletas-de-carga 

recostados em camburões fardas alardeiam fuzis revólveres 

cassetetes 

mendigas mãos misericordiam misérias 

urgentes baratas desviam-se afobadas 

casas botequins edifícios lanchonetes bancas de jornais bares ambulantes 

uma hora e meia escoa pé enregelados 

Jardim da Saúde, Vila da Saúde, Vila Gumercindo, Rua Loefgreen, Rua 

Santa Cruz, Rua Visconde de Guaratiba. (OLI, 2008, p. 48). 

 
  

 A urbe começa a tomar forma. Previamente, Guto tem os olhares capturados para as 

pessoas, o lixo, a fumaça, isto é, as degradações da cidade. Depois fecha detalhando apenas as 

ruas por onde passa. Segundo Augé (2010), a urbanização estabelece a multiplicação dos 

pontos cegos, ou melhor, cega o olhar dos habitantes das cidades, pois vivemos em um mundo 
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de imagens, promovendo, assim, a realidade do real, a coexistência da cidade mundo e do 

mundo-cidade:20 

Ora, a coexistência do mundo cidade e da cidade mundo tem como primeiro 

efeito embaralhar as imagens, talvez porque, na articulação dos dois, criam-

se zonas de vazio, inqualificáveis, zonas de vazios industriais, terrenos 

baldios entregues provisoriamente à solidão ou à colonização dos squatters, 

mas que se situam por vezes bem próximo das instalações que mundializam 

a cidade: auto-estradas, vias férreas, aeroportos. Podemos observar esse 

fenômeno de embaralhamento no aparecimento de novas palavras, que não 

são sinônimos, mas, entretanto, contaminam-se umas às outras, fazem outras 

desaparecer e são a fonte de novos medos e de violências potenciais. 

Examinemos algumas dessas palavras. Elas têm em comum privilegiar a 

linguagem espacial. Criam assim uma metáfora na qual todas as descrições e 

todas as análises permanecem prisioneiras. “Exclusão” é a primeira dessas 

palavras. Ela subentende, evidentemente, a existência de um interior e de um 

exterior, de um corte e de uma fronteira. (AUGÈ, 2010, p. 40). 
 

 

 A imagem da cidade existente no conflito entre ilusão e degradação causa o 

embaralhamento, refletindo os medos, e a exclusão do migrante, do diferente, do outro. A 

narrativa “Era uma vez” termina com uma imagem deprimente da cidade de São Paulo “Lá 

fora, na suja rua escassamente iluminada, um homem, vestes esfarrapadas abandonado ao 

relento, expõe a perna, pútrida chaga, escoltado por três melancólicos vira-latas" (OLI, 2008, 

p. 65), e se inicia com Guto chegando à grande São Paulo depois de quinze anos, 

reconhecendo o primo Nílson, que se tonara segurança da loja de departamentos Mappin: 

No crachá o sobrenome qualquer dúvida desmanchava: detrás do mexicano 

bigode que ornava o rosto de pouco sol, habitava o mesmo Nilson de quinze 

anos menos – aquele com quem embriagara-se das cinzas de um certo julho, 

expunha-se agora terno-gravata de segurança do Mappin, radiocomunicador 

na mão esquerda, radares os olhos pretos. Repassou títulos de cedês 

esparramados na banca de saldos, entreolhos espiando as circunvoluções do 

antigo camarada. Pensou em abordá-lo, Nilson, tapa no ombro, Lembra de 

mim? Lembraria? Uma semana que descarrilhou um até então assegurado 

destino, que, de estação em estação, tragava os dias sonolentos e galhardo 

rumava para a mesmice de pais, irmãos, amigos. Não certamente não 

recordaria, o Nílson, mas nele ficara o vidro daqueles nomes, esmigalhados 

para nunca numa data qualquer de 1976, Nelly, a madrinha Alzira, o 

padrinho Olegário, Indiara, Edu, Jimmy, Zezão, Dinho, Will... Natália... 

 

                                                           
20 O mundo é uma cidade, segundo Augé (2010, p. 44) uma metacidade virtual, uma imensa cidade onde 

trabalham os mesmos arquitetos, produtos, as mesmas empresas econômicas e financeiras. E a grande cidade é 

um mundo, onde “se encontram todas as contradições e os conflitos do planeta”, a consequência de conflito dos 

ricos mais ricos com os pobres mais pobres, diversidades religiosas, étnicas entre outras, que demonstram as 

desigualdades neste mesmo espaço. O mundo cidade, por sua vez, “representa o ideal e a ideologia do sistema da 

globalização, enquanto na cidade mundo expressam-se as contradições ou as tensões históricas engendradas por 

esse sistema”. 
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 Como vemos, Guto, por ser um adolescente do interior, já estava fadado à capital, mas 

a semana que passara na casa de seus parentes demonstrou o estímulo ilusório da cidade 

grande sobre o migrante, além do poder do discurso que emerge daqueles que lá estão. Guto 

fora de tal forma influenciado, que o primeiro parágrafo descreve-o comprando inúmeros 

cêdes, demonstrando as influências de Nílson e seus amigos sobre as canções ouvidas por 

eles.  A visão do outro, oprimido, ainda existe em Guto, pois ele sabe que Nílson não se 

lembraria dele e nem que o influenciara, mas o próprio Guto jamais esqueceria aqueles dias 

na grande São Paulo.  

 A segunda história de O livro das impossibilidades denomina-se “Carta a uma jovem 

senhora”, que retrata a vida de um interiorano de Cataguases que fora para cidade do Rio de 

Janeiro com o objetivo de crescer financeiramente. A narrativa é marcada por inúmeros 

flasbacks que o personagem Ailton evoca acerca do passado vivido no interior de Minas 

Gerais. O autor utiliza tipos diferentes de letras para marcar quando o personagem está 

escrevendo a carta, tendo voz, a fala do narrador e os flashbacks. 

 A mudança de Ailton para a cidade grande ocorreu em virtude de sua paixão por uma 

colega por nome Laura, acreditando que, se mudasse sua condição de vida, poderia conquistar 

seu coração. Pode, assim, existir por detrás do capital econômico e simbólico uma 

necessidade de obter o amor de alguém, de modo que o capital financeiro nem sempre esteve 

em primeiro plano. 

 A narrativa principia com a tentativa do personagem em escrever uma carta, a qual 

nem sabe ao menos como começá-la: 

 

 

Laura, 

 

Não, não, muito ... íntimo... 

Ailton empurrou a cadeira, levantou-se. Abriu a janela, debruçou no 

parapeito, acendeu um Hollywood. A fumaça dos ônibus, caminhões, carros 

e motocicletas que congestionavam a Avenida São João, àquela hora, 

amordaçaram-no sufocando-o. E o barulho dos motores, o alarido das 

buzinas, a algazarra das vozes viçaram dentro do pequeno quarto de hotel. 

Laura... A tarde cinzenta fugia por detrás dos edifícios velhos e sujos. A 

brisa advertiu-o, não havia providenciado um agasalho para enfrentar a 

friagem que, sorrateira, revolve a madrugada de São Paulo. Paciência! Ao 

voltar, bateu o joelho na quina da cama, Merda! sentou-se, arrancou a folha 

do bloco de cartas, amassou, jogou no cesto de lixo. Pegou a caneta Bic, 

mordeu a tampa. 

 

Prezada...   (OLI, 2008, p. 69). 
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 No decorrer da narrativa a personagem descreve os amigos antigos, pessoas 

conhecidas, coisas que faziam em Cataguases, atividades simples que foram engolidas pela 

ilusão da cidade. Ailton fora despedido, e seu companheiro de despesas, César, aborreceu-se, 

pois sabia que não teria com quem dividi-las. Então César questiona Ailton acerca das 

decisões a serem tomadas, declarando que precisava ir embora: 

 

 

– E agora? 

– Sei lá... Estou pensando... Acho que vou embora... 

Embora!? 

– Voltar pra... Como é o nome mesmo da sua.. 

– Cataguases?  Não cara, de jeito nenhum... Tenho mais nada haver com 

aquilo lá não.. 

[..] 

– ... querendo mesmo dar um tempo... Mudar de ares... Vidinha mais besta... 

Acordar... trabalhar... dormir... Dinheiro curto no fim do mês... (OLI, 2008, 

p. 74). 

 

 

 Ailton não possui uma direção, objetivos, planos. Está completamente perdido na 

cidade. Abriga-se em um quartinho de hotel para escrever a carta para sua antiga e única 

paixão. Ao continuar a narrativa da carta, o personagem escreve sobre um passado que Laura 

talvez desconhecesse: 

 

 

Sim, Laura o passado. Gastei minha vida tentando encontrar algo que se 

perdeu lá atrás e que nem mesmo sabia o que era. No Rio, andava para 

cima e para baixo – conheço a cidade como a palma da minha mão – e não 

encontrei, em momento algum, nada que me interessasse de verdade. Nunca 

consegui deixar de pensar, um só instante, naqueles nossos encontros, 

banais para você, inesquecíveis para mim. Meus dias têm sido apenas uma 

contagem regressiva, uma espera atormentada. Não seu se você me 

compreende, Não, não compreende, ninguém compreende. É um pesadelo. 

Eu sei que o tempo passa, mas para mim passa diferente. As poucas vezes 

que voltei em Cataguases andava pelas ruas na esperança de encontrar, 

virando a esquina, você, o Fio, o Ricardo, a turma da APL. Mas qual o quê, 

Nenhum rosto conhecido, nada do antigamente, nada. (OLI, 2008, p. 75, 

grifo do autor). 

 
 

 

O leitor, aos poucos, vai descobrindo o que desencadeou a ilusão e a frustração da 

personagem. A migração é um processo doloroso ao migrante, pois este se depara com outra 

cultura e necessita ter outro ritmo de vida para conseguir sobreviver na cidade grande. O 

migrante se sente deslocado, como se pode observar nas falas de Ailton, em que declara toda 

a sua frustração e dor: 
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Eu falei que ia embora, parei para despedir, você pareceu fria, distante. 

Por causa de você, Laura, virei um sujeito amargo, descrente, solitário. 

Que não enxergava nada à frente, que apenas esmola migalhas do 

passado. Eu passei todos estes anos querendo te esquecer. Tentei me 

envolver com outras mulheres, mas elas não tinham o seu porte, o seu 

cabelo, a sua cor, o seu cheiro, não eram você. Depois, com o tempo, 

descobri que na verdade eu não queria esquecer você, porque você é o 

meu passado e eu não queria perder o meu passado, única certeza que 

possuía. (OLI, 2008, p. 75, grifo do autor). 

 
 

 Percebemos um homem frustrado com o destino que sua vida tomara e pelas ilusões 

perdidas. Dezesseis anos engolidos. E só agora Ailton teve coragem de declará-los: 

 

 

Quando fui demitido do banco, tomei um porre. No dia seguinte acordei de 

ressaca deitado na poltrona da sala, entregue às baratas, como se diz, um 

aperto no peito, uma saudade danada, um negócio esquisito que eu vou te 

contar. [...] E deu uma vontade de voltar no tempo, um desgosto assim pelo 

encaminhamento da minha vida, como se eu tivesse perdido o fio da meada. 

(OLI, 2008, p. 80, grifo do autor). 

 
 

 

 Aílton vai para Cataguases à procura de seus amigos. Queria encontrar Jacinto, um 

namorado de Laura que deixara Cataguases para se tornar marinheiro. Pretendia ter uma 

conversar com ele, tirar satisfações. Foi também por sua causa que mudara da cidade, para 

provar que poderia ser tão bom quanto o colega. Ailton procura Jacinto nos portos, mas nada 

de encontrá-lo.  

 Cansado, entra em um bar e pede uma bebida. E então reconhece a voz de Jacinto, 

que puxa assunto: 

 

 

– Que mal lhe pergunte, o senhor de onde é? 

– De Minas, respondeu, ansioso. 

– Ah, vem de Minas?  

– É... Cataguases.... 

– Cataguases? 

– Conhece? 

– Nasci lá... 

Ailton então levantou-se, exultante, rumo ao balcão. 

– Jacinto? 

O outro, ainda assustado, aproximou os olhos míopes. 

– Pera lá! Aílto? Aílto! 

E apertaram-se as mãos, entusiásticos. (OLI, 2008, p. 84). 
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 A história do passado é dialogada e Ailton acaba descobrindo que Jacinto nunca se 

tornara marinheiro e que as cartas que enviara para Laura eram só uma brincadeira: 

 

 

– Cara, nós morríamos de inveja de você... Enquanto você dava a volta ao mundo, 

conhecia outros lugares, outros tipos de gente, cultura, nós enfiados naquele 

buraco... 

Estuporado, Jacinto amparou-se no balcão. 

– A Laura, então.... Dizem que ela esperou um tempão que você reaparecesse por 

lá... 

– A Laura? 

–- É... depois acabou desistindo... foi cuidar da vida... cansou, mudou... 

Aílton acendeu outro cigarro. 

– Desculpa eu falar, Jacinto, mas nunca entendi por que que você sumiu de lá, 

assim, sem mais nem menos... 

– Por quê? 

– É ... 

– Porque... Porque aquilo tudo, Aílto, era... 

A chuva amainara. 

– Era... tudo... invenção... 

– O quê? 

– Essa história toda... 

– Que história? 

– Esse negócio de Marinha... Viagens... 

– Como assim? 

– Inventei... Pra impressionar a Laura... vocês... Queria parecer importante... Não 

medi as consequências... Pra dizer a verdade, Aílto, nunca nem pus os pés num 

navio... 

– Como nunca pôs os pés num navio? 

– Nunca 

– Mas? E... as cartas? 

– Cartas? 

– É as cartas que você mandou da Itália, da Grécia... 

– Cartas? 

Jacinto vasculhou a memória, Cartas... cartas... 

– Ah! as cartas?! Elas.. chegaram? 

– Claro que chegaram! Foi um pandemônio! A Laura exibia pra todo mundo... Acho 

que Cataguases inteira comentou... 

– Chegaram... Que coisa... Eu.. Eu escrevi cinco cartas, entreguei pra um sujeito que 

conheci aqui no porto, um marinheiro... Pedi para ele postar onde passasse... Uma 

brincadeira... Nunca ia imaginar... uma molecagem... 

– Molecagem... 

–Eu era um bobo... queria... aparecer... me destacar... depois fiquei com medo de 

voltar e vocês descobrirem que era tudo mentira... que eu não tinha conseguido 

engajar na Marinha nada... uma vergonha... fui adiando... os anos passaram... nunca 

pensei... que coisa... 

Molecagem... 

– Molecagem? 

– É... nunca pensei... 

Então Aílton inspirou sofregamente, cerrou o punho da mão direita e, com toda sua 

força, desfechou um murro no rosto do Jacinto. O corpo ressequido tombou por-

detrás do balcão, o nariz sangrando. (OLI, 2008, p. 86, grifo do autor21). 

 

 

                                                           
21  Como podemos depreender, a forma Ailton é utilizada pelo  narrador. Já a forma Aílto é usada pelo 

personagem Jacinto para se referir ao amigo.   
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 Ailton, atônito, descobre que tudo o que fizera em sua vida foi resultado de uma 

molecagem, uma brincadeira de jovem, pois, para ser tão reconhecido quanto Jacinto, foi 

tentar a sorte no Rio de Janeiro. Frustrado, mudou-se para São Paulo, e nada conseguiu. Com 

esse trecho entendemos por que Aílton quis escrever a carta para Laura. Nela, tentava relatar a 

verdade, para mostrar como sua vida foi massacrada por ilusões.  E a forma como o narrador 

demonstra o fim da discussão deixa mais nítida a situação de Aílton: 

 

 

Ailton chegou à porta, havia estiado. Escolheu aleatoriamente uma direção e 

saiu caminhando devagar, driblando as poças dágua que minavam o asfalto. 

Os olhos míopes do Jacinto apalpavam o chão à procura dos óculos 

estilhaçados. (OLI, 2008, p. 87). 
 

  

 Por este trecho, Aílton pode ser descrito por uma fábula de Franco Basaglia, que é 

citado por Dias (2012, p. 7): 

 
 

Uma fábula oriental conta a história de um homem em cuja boca, enquanto 

ele dormia, entrou uma serpente. A serpente chegou ao seu estômago, onde 

se alojou e de onde passou a impor ao homem a sua vontade, privando-o 

assim da liberdade. O homem estava à mercê da serpente: já não se 

pertencia. Até que uma manhã o homem sente que a serpente tinha partido e 

que era livre de novo. Então se dá conta de que não sabe o que fazer da sua 

liberdade: "No longo período de domínio absoluto da serpente, ele se 

habituara de tal maneira a submeter sua vontade à vontade dela, seus desejos 

aos desejos dela e seus impulsos aos impulsos dela que havia perdido a 

capacidade de desejar, de tender para qualquer coisa e de agir 

autonomamente". "Em vez de liberdade ele encontrara o vazio", porque 

''junto com a serpente saíra a sua nova 'essência', adquirida no cativeiro", e 

não lhe restava mais do que reconquistar pouco a pouco o antigo conteúdo 

humano de sua vida.  

 

 

 Quando Aílton descobre que não precisaria provar nada a ninguém, percebeu que não 

sabia mais quais eram seus verdadeiros desejos. Por isso, “escolheu aleatoriamente uma 

direção e saiu caminhando” (OLI, 2008, p. 87). Até perdera a capacidade de desejar.  

Temos, assim, um outro dominado pelo dominante, pelo capitalismo, pelo sonho de 

conseguir transformar a sua vida, para ter poder. Contudo, ao descobrir que não precisa mais 

ser manipulado, não sabe mais qual decisão tomar.    

 Segundo Augé (2010), é necessário que aprendamos a nos deslocar no tempo, a 

aprender a história. Essa atitude educa o olhar no presente, permite-nos ser menos ingênuos. 
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Ao mesmo tempo, nos auxilia a escapar dos constrangimentos de idade. Essa seria a forma 

mais autêntica da uberdade.  

Foi necessário que Aílton descobrisse a história para mudar o presente. 

 

 

Aílton levantou-se, abriu a porta. Cambaleando, desceu as escadas, 

escorando-se no corrimão. No saguão vazio do hotel, o recepcionista dormia, 

cabeça ligeiramente voltada para a esquerda, entre os braços espreguiçados 

sobre o pequeno balcão de madeira. Chacoalhou o rapaz, que despertou 

assustado, olhos vermelhos, esbugalhados. “O parceiro, preciso fazer uma 

ligação. É urgente”, a voz engrolada. “Não dá não... O gerente... ele passa o 

cadeado no telefone. Não tenho a chave...” Merda! Então abre a porta pra 

mim que eu vou procurar um orelhão.” O rapaz, incrédulo. “Orelhão? A essa 

hora? Ficou doido? Está cheio de marginal aí fora...” Ailton mirou a porta de 

vidro fumê, uma grossa trava de madeira atravessava-a longitudinalmente. 

“Merda!”. (OLI, 2008, p. 87). 

 

 

Quando termina a carta, Aílton propõe-se a dar um telefonema para Laura. Mas o 

telefone havia sido trancado pelo gerente do hotel. Então decide procurar um orelhão. Mas 

estava tarde, e o balconista o desaconselha a fazer isso, por conta da violência lá fora. Mesmo 

assim, embriagado, Ailton tenta sair, mas depara-se com uma grossa trava de madeira que 

atravessava longitudinalmente a porta.  

Tais instrumentos refletem o outro que deseja falar, ser ouvido, mas não pode. Os 

meios de comunicação que poderiam dar voz e vez a toda a outridade apenas a representam, 

pois existem os que detêm o poder da fala. A despeito de uma tomada de consciência, acerca 

de uma x situação, e da iniciativa de decidir por algo, falta o poder. A porta não está somente 

fechada, mas também barrada, sob a alegação de proteção, pois a violência lá fora poderia 

machucar (DIAS, 2012, p. 36): 

 

 

O poder passa diretamente pelo discurso. Mordenti afirmou que quem não 

tem voz é subalterno, porque desprovido de instrumentos de disputa 

hegemônica. Burgio (1994), analisando a relação entre cultura e violência, 

chama precisamente a atenção para isso. Pode-se falar exercitando o 

silêncio, defendendo-o e impondo-o. Pode-se falar para impedir a própria 

comunicação, para instituir fechamentos, barreiras, descontinuidades, pontos 

de não comensurabilidade. Pelo contrário o próprio fato de que a linguagem 

seja por si mesmo lugar de comunicação torna tanto mais urgente, no 

interesse de quem queira limitar a própria comunicação, a intervenção de 

"bloqueio" sobre a linguagem. Que historicamente o uso de uma linguagem 

inacessível aos subordinados (das fórmulas dos magos e feiticeiros ao 

latinorum dos poderosos à defesa dos arcana imperial) tenha sido 
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instrumento crucial do exercício do poder é deste ponto de vista facilmente 

compreensível. O discurso é em si mesmo diálogo, veículo de 

reconhecimento recíproco, testemunho da igualdade essencial de todos os 

homens: exatamente por isto se tornou necessário, no curso do tempo, inserir 

no discurso, na língua, "fechamentos" que lhes neutralizasse a potência 

igualitária e revolucionária.  

 

 Ailton, uma representação da outridade excluída, impedido de se comunicar, defender-

se, impor-se, falar, ser ouvido, volta então para o pequeno quarto: 

 

 

Subiu as escadas, entrou no quarto, engoliu mais um copo de uísque, 

acendeu outro cigarro. Arrancou as páginas manuscritas do bloco de cartas, 

releu-as, amassou-as, jogou-as no cesto de lixo. Escancarou a janela, tirou do 

bolso a folha onde a Mirtes rabiscara o endereço e o número do telefone da 

Laura, picou-a, esparramou os pedacinhos pela avenida vazia. (OLI, 2008, p. 

87). 

 

 

 A dificuldade inicial de escrever uma carta se esvai e Ailton consegue terminá-la, 

assim que conhece toda a história. Perde a ingenuidade, a ilusão da cidade grande. Por 

consequência, deseja ser ouvido, ou ter voz, discursar sobre toda a sua frustração, seu 

sentimento de inutilidade, sua revolta. Mas é fadado a calar-se. O próprio personagem, assim 

como o balconista, ensinado a obedecer, não descumprir a regra, desiste, diante dos 

obstáculos, consente em continuar calado, ser ter noção das consequências. 

 A terceira história de O livro das impossibilidades tem por título “Zézé & Dinim 

(sombras do triunfo de ontem) ”. Nela, o leitor é despertado para refletir sobre questões 

relativas a aborto, bissexualidade, marginalidade, violência, desrespeito, impunidades, 

maltrato, conhecimento do próprio corpo, e outros.  Antes da narrativa deparamo-nos com a 

epígrafe do livro de Gênesis 1. 1-5, com o relato da criação divina da terra no primeiro dia. O 

enredo inicia-se com onomatopeias, como sons de choro de “recém-parido”, em fevereiro de 

1960. A narrativa chama a atenção do leitor, por ser distribuída em duas colunas com histórias 

diferentes em cada uma. Na primeira coluna o leitor se depara com a degradação, a 

embriaguez, a falta de afeto, a ignorância:  

 

 

Matias, ô Matias, desce lá que a Nazaré está passando mal... Entretido, se 

matasse a bola sete riscava mais um traço no quadro-negro, finda mais uma 

partida, a última, por que não?, na ponta, falou, Já vou, dona Zulmira, 

obrigado, pode ir indo que,  mas o desgramado do taco espirrou, 

empurrando a “negra” [...] Mais uma branca e outra cerveja, seu Zé [...] 

Avenida Astolfo Dutra, paralelepípedos e reco-recos. Matias rodopiou, 
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piorra, desafastando engraçadinhos que, !ôôôôôôôô!, nas frinchas do mal-

ajambrado fraldão improvisado do lençol branco-encardido exploraram seu 

rabo com o indicador, !êêêêêêêêê! quê que isso?, porra! Merda! quê que 

isso? Caralho! [...] Zé preguiça!, Zé Preguiça, caramba! meu irmão!; 

Matias, pára, pára Matias!, ouve aqui ó, presta atenção, Matias, porra! 

Matias...nasceu...é menino... a Nazaré quer, sim! sim! sentou no meio-fio, 

abobado, macho, meu deus! é macho! (OLI, 2008, p. 93-94, grifo do autor). 

 

 

 Este pequeno texto faz alusão a uma vida medíocre de prioridades diferenciadas –

mulher versus jogo, bebida versus criança. Na rua, a leitura nos indica que pessoas caçoavam 

de Matias, por estar muito embriagado, fazendo com ele o que queriam, até o momento em 

que seu colega Zé Preguiça o encontra e conta que a Nazaré quis ter o filho. A personagem 

Nazaré quer ter o filho, mas poderia não ter pensado nas consequências. A criança é do sexo 

masculino e, pela fala do pai, ele não cogitava que o filho tivesse uma opção sexual diferente. 

 A primeira história se cruza com a segunda, no momento em que Matias está sendo 

escorraçado do hospital por estar embriagado, ao passo que Afonso espera ansioso pela 

chegada de seu filho. Ao contrário de Matias, Afonso pensou em dois nomes, Dionísio e 

Iracema, dependendo do sexo. Ao descobrir que seria menino, não restara dúvida acerca do 

nome forte que o filho teria, mas contrariava a esposa, que escolhera Antônio. Assim, Afonso, 

um marido compreensível e prestativo, aceita a decisão da mulher e chega à conclusão de que 

o menino teria os dois nomes. Com a história de Afonso, descobrimos que os meninos 

nasceram em plena quarta-feira. Enquanto Afonso trabalhava na indústria de algodão, Matias 

se embriagava no bar. A única coisa que incomodava Afonso era a escolha da madrinha: 

 

 

E, encaminhando-se para a fábrica, cruzam as solas gastas bicicletas 

masculinas e femininas, cinzas da quarta-feira, quem iria batizar o 

pagãozinho?, quem?, a mania da mulher pela parentalha, A madrinha vai ser 

a, Sandinha, uma menina! dez anos! onde já se viu! não! reagiria, 

entrincheirado, um alguém, o seu Décio, da Tesouraria, por exemplo, que até 

telefone, ou doutor Romualdo, médico, vereador, ou, por que não?, o 

professor Manuel Prata, dos mais justos, bom, poderoso, dono e senhor de 

fábricas e empregos, colégios e vagas, ruas e loteamentos, presente e 

futuro... (OLI, 2008, p. 95). 

 

 

 O pai não quer uma madrinha criança para seu filho, por considerar que não vai 

acrescentar nada de positivo ao futuro dele. Com essa atitude, ele demonstra a discriminação 

que tem com o outro, criança. Em vez de uma madrinha criança, propõe nomes que poderiam 

acrescentar algo de “bom” à vida do filho, como bens materiais, escola, emprego. 
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 A narrativa segue uma sequência numérica de 0 a 20 e em algumas delas a coluna se 

desfaz, narrando somente uma história, e depois se refaz. A narrativa 0 tem por título 

“Prolegômenos”, que significa um amplo texto introdutório, ou princípios básicos. A primeira 

coluna explicita de forma quase intragável a vida do filho de Matias, que até então não citara 

o nome.  

 

 

Mal se dissiparam as sobras, azulão, os olhos do menino não mais tatearam o 

peito murcho da mãe, de novo emprenhada. De perrenguice em perrenguice  

– lancinantes dores de ouvido, cólicas terríveis, vômitos, diarreias – 

engatinhou sobre retalhos arlequinais espalhados pelo úmido chão 

caracachento, em-dentro do mínimo cercado improvisado, fedor de bolacha-

maria molhada e fralda empapuçada de xixi, num porão do Beco do Zé Pinto 

[...] Dali berravam desesperados bracinhos implorando colo [...] O pai pouco 

via, mas no sono engasgava-se às vezes com o álcool de seu bafo, quando, 

agarrando-o, entrecortava tartamudeiros com gargalhadas, assustando-o até 

que mãos enrugadas de água-sanitária recolhiam-no e embalavam-no. E 

irmãozinhos desembarcavam em pencas, ano após ano [...] das escadas por 

onde subiam e desciam histórias, e por onde sonhava um dia fugir das mãos 

intolerantes da mãe, que o atingiam abertas nas nádegas por qualquer nada, e 

braços verdugos do pai, que com a tomada do ferro-se-passar ou o cabo-da-

vassoura ou o corrião ou coisa qualquer à mão enfiava o couro, escalavrando 

rosto costas pernas peito cabeça, perseguindo-o, bêbado, arrancando-o de 

sob a mãe, que, barriguda, empurrava-o, impaciente, para as garras daquele 

homem que jurava um dia. (OLI, 2008, p. 95-97). 
 

 

 Esta parte do enredo choca o leitor ao mostrar a condição de sobrevivência daquela 

pobre criança. Teria destino traçado? A quantidade de irmãos, a pobreza, a ausência do pai, a 

falta de paciência da mãe, tudo isso gera no leitor a total compreensão das impossibilidades 

que tal menino teria. Contrapõe-se, assim, com a segunda coluna, que narra todo o carinho e 

cuidado que o Antônio Dionísio recebia. 

 

 

Mimado, pouco berço esquentava, empoleirado nas tias em idade-de-casar, 

que disputavam-lhe à mãe como se quermesse, entre ais e uis, tchuco-

tchuco-tchucos, zu-zu-zu-zu-zus e ne-ne-nen-nês [...] Estragam o menino, 

tanto pompom... conformava-se, sua opinião e nada e isso valia, [...] E, de 

paz, renunciava aos embates não suportaria magoar a esposa, juízo frágil, 

compleição, caprichosa, boneca-de-biscuí. Aturava-a, como às bonecas e 

trejeitos das irmãs [...] não conseguia aproximar-se do menino, Os 

micróbios! bailavam, histéricas, enxotando-o para os cantos [...]. (OLI, 

2008, p. 95-96). 

 

 

 A criança é superprotegida. O pai, bastante manipulado, pensa que mulher é o sexo 

frágil. Mas, pela leitura, percebemos que quem era frágil de verdade era Afonso, por aceitar 
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desde o nome do sogro, as tias, os enjoos dentro de sua própria casa. Ele não tinha voz, dentre 

os seus. E por mais que trabalhasse, tivesse filho, esposa e casa, sentia-se frustrado. 

No capítulo 1, “Os arautos junto aos Portais do Amanhecer”, são passados sete anos. 

A narrativa sem colunas descreve a professora fazendo a chamada da classe e, assim, 

descobrimos o nome da criança, José Teixeira Pedro, que não gosta de forma alguma do 

colega Antônio Dionísio, o chama de veadinho e tem vontade de espancá-lo.  

Um menino de sete anos apenas, já revoltado e cheio de preconceitos. Isso seria 

reflexo do meio em que vive (o homem como um produto social)? A história é entrecortada 

por um flashback e descobrimos que a mãe de Dinim não estava muito bem. Precisou ser 

internada em sanatório. E o pai sempre solitário. A narrativa retorna ao momento em que Zézé 

rouba o lanche das mãos de Dinim e o engole. Dinim, odioso, acerta-lhe a quina da 

merendeira na testa. Ambos os garotos são direcionados à diretoria, onde levam uma palmada: 

 

Dinim, as mãos!, a diretora, Dona Darcy, empertigou-se, contornando a 

maciça mesa de imbuia, As mãos!  repartiu, impaciente, admoestativa, 

autoritária. Contrafeito, Dinim estendeu a sua. Enjoado, lendo formigas no 

ladrilho, Zézé ofereceu dedos esfolados,  Muito bem! Podem ir, [...] Ai, 

meu deus! Ai, esse menino! Só problema! Só pro-ble-ma! (OLI, 2008, p. 

98-99, grifos do autor). 

 
 

 A palmatória remete a um tempo de ditadura ditadura militar. Segundo Resende 

(2001), a ditadura tentava legitimar suas ações e medidas por intermédio da construção de um 

suposto ideário de democracia. Dinim perdera tudo, e Zézé não ganhara nada: 

 

 

O pai perdeu o emprego de contramestre na Manufatura tantas faltas, a mãe 

perdeu o juízo tanta falta tudo: 

empregocasaeescolacolegasmãefamiliasossego: tudo Dinim!  Vergões de 

vara-de-marmelo nas costas, a mãe berrava, Seu pai já não te disse?, 

demônio! Seu pai já não te falou?, peste! que se você não estudar te 

arrebenta de bater? Num falou? Heim? Raça-ruim! (OLI, 2008, p. 99, 

grifo do autor). 
  

  

O narrador continua contrastando as duas histórias: o garoto Dinim perde tudo, desde a 

mãe que enlouquecera, os amigos, a família, a paz; Zézé continua não ganhando um afeto da 

família, uma demonstração de carinho. Como obrigar um menino a estudar com varas, e não 

com exemplos? 

 O capítulo 2, “Uma caçarola de segredos”, se passa em junho de 1968, quase um ano 

depois do último episódio relatado 
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À cadeira, Dona Darcy equilibrou com desvelo o retrato do general Costa e 

Silva, verdamarela faixa, alunos enfileirados, Honra Cívica Ouviram do 

Ipiranga às margens plááááácidas, esganiçadas vozes, acumuladas fomes, 

meio-dio cozinhando cabeças, duas vezes Zezé desmaiara outro tempo, 

firma-se então, berros,  José Teixeira Pedro!,  puxões de orelha, José 

Teixeira Pedro!,   espancamentos,  Fedamãe! estuda não é? Vai ver só!  

esculachos,  Tão pobrim, nem comida em casa, tadim!  Ansiosa a mãe 

direita ouve o coração. À frente, Dinim, fortudim, saliente, De um 

poveróico brado retumban-tí, peida ovo-quente [...]. (OLI, 2008, p. 99-100 

grifo do autor). 

 

 

 Neste trecho vemos a obrigatoriedade do programa de Educação Moral e Cívica nas 

escolas. Mas para que serve tal educação, se as próprias crianças, futuro da “nação”, não são 

bem tratadas? A fome contrasta com a boca cheia de ordem, decretos e inverdades. Depois do 

golpe de 64 teve início um regime político repleto de autoritarismo, que diziam ser a favor da 

democracia e que o golpe representava toda a sociedade.  

 Dinim e Zezé tornam-se amigos. “E Dinim, indiscutível, faz seus os sobrepassos de 

Zezé, a astúcia, a audácia, o atrevimento, o arroubo. Poderiam imolar-se, se preciso, um pelo 

outro" (OLI, 2008, p. 100). Saem juntos perambulando à noite pelas ruas de Cataguases. Ao 

chegarem em casa, outros dois lados são apresentados: 

 

 
Quer me matar de desgosto? É isso? Desgramado!  berra, brame o 

chinelo, quede força meu deus?, lábios descoloridos, que será deste?, 

cachorro indomado, cínico, deboche pregado nos olhos vadios, desdenha-a, e 

arfando o dia em que nasceu, [...] Feliz do Dinim... Feliz do Dinim, mãe 

hospiciada, queimadeira de dinheiro, pai negligente, sem empregos, 

biscateando bociças cá e lá para o de-comer, sem pulso para ordenar ouvindo 

a chegança noturna do filho [...] feliz do Zezé... (OLI, 2008, p.100-101, grifo 

do autor). 

 

 A realidade do outro, aparentemente, sempre é melhor. As pessoas olham para suas 

vidas e imaginam que sempre existe alguém feliz, realizado, ao passo que você é 

amaldiçoado. Por quererem tanto um a felicidade do outro, suas vidas tomam caminhos 

surpreendentes.  

 O capítulo 6, “Relíquias”, em julho de 1971, relata a primeira experiência 

homossexual de dois adolescentes: 
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Zezé, vam tocar uma punheta? Uma lufada serpenteia varrendo cismas. 

Avelhacado, deduziu, Você toca ninim? Depois eu toco nocê... Trêmulo, 

Dinim negaceou, É besta, sô! desconvicto. Zezé: Toca? O outro camisa 

agora embornal carregadinho de amora, encaminhou o corpo seminu para a 

mina, arrufou, Bruuuh! molhando rosto, nuca, ombros, fios gelados 

intrometendo-se entre dunas de pele morena. Dedos elásticos espargiram 

gotas de sono de Zezé, que, espertando, garrou o amigo e esvoaçaram ambos 

chão afora, ralando raízes grossas, cocô de bicho, galhos mortos e cortinas 

de cipó, terra derrancada e cupins baldios, formigueiros e arbustos, suor 

lambendo corpos, gemidos, risadas, até Dinim ausentar-se sem fôlego no 

declive e, assustado, permitir lábios langorosos sugar o seu pescoço, braços 

nervosos atarem desnecessariamente braços arreados, um vergão fustiga sua 

bunda, cega a boca revirar-se dolente à muda, línguas substituindo palavras e 

mãos caçam o pinto duro e gosto salgado invade as narinas e mãos premem 

cabeças que querem-não-querendo, esbatem-se e revoltam-se, agalopadas, 

pressão nas têmporas, ai não chupa mais ai ai ai agora você ui dói não aí não 

chupa mais ai ai ai agora você ai dói não. (OLI, 2008, p.110). 
 

 

Acerca desse relato sobre a primeira experiência homossexual de dois adolescentes, 

vale assinalar que a literatura homoafetiva tem por finalidade tratar sobre questões ligadas à 

sexualidade e ao erotismo. Apresenta o outro, excluído, para que obtenha o direito de ser 

ouvido.  

 No capítulo 7, “Intrometer”, novembro de 1971, a primeira coluna apresenta o 

momento em que Zezé e a família se mudam, mesmo o garoto não sabendo para onde. Na 

segunda, Dinim adoece. Também se muda para outra casa, pois seu pai moraria com outra 

mulher. No capítulo 8, “Oculto pelas nuvens”, junho de 1972, no início da primeira coluna 

nos deparamos com o novo endereço de Zezé: “Rua Cachoeira do Mato, s/n, Bairro da 

Cacuia, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. Esse, o novo endereço: 

casas acabreadas pelos morros, turquesa morando lá embaixo, mais para frente...” (OLI, 2008, 

p.112). A narrativa tem uma reviravolta, na cidade grande: Matias deixa de ser um beberrão e 

torna-se um trabalhador. Zezé faz alguns “bicos”, ao contrário de Dinim, que começa a ter 

sérios problemas na escola, em casa: 

 

 
Por que não põe ele num colégio decente? [...] O menino num quer... 

Faço o quê? Já não tem mãe, o coitado... [...]  e maroto escangalha 

carteiras e salta o muro e passa a mão na bunda das colegas e enfia o dedo no 

cu dos colegas e, hominho, beberica cerveja e cachaça e estraga cigarro 

ordinário e briga e aguarda, insolente,  o desaforado, Vem! vem! e marcha 

invocado para a perdição, entregam-se as tias; para a macheza, ufana-se o 

pai; para o predestinado, profetiza a madrasta: rataplã, plã, plã! (OLI, 2008, 

p. 112-113). 
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 Neste fragmento, percebemos o declive que se dá na vida de Dinim, contrastando com 

o aclive de Zezé. Ambas as narrativas contrariam a lógica inicial do texto. Diante disso, 

chegamos à significativa compreensão de que o homem é um produto do meio, posto que a 

vida de Dinim tomou outros rumos, levando-o cada vez mais a se conduzir como um rejeitado 

socialmente.  

 O fragmento 9, “O lado escuro da lua”, em março de 1973, narra apenas a segunda 

coluna, deixando em branco a história de Zezé. Dinim foi expulso da escola e tornou-se amigo 

de delinquentes: 

 

 

Sentava no selim da mobilete canibalizada do filtro de ar e vencia os 

paralelepípedos até o Ginásio Comercial Antônio Amaro. Lá, confabulavam 

o pipoqueiro, os vagabundos, os estroinas, os estudiosos da malandrice, os 

catadores de marra, os passadores de maconha. Meses nisso, até o pai, 

indisioso, advinhá-lo na roda dos maus elementos e extorquir a façanha Em 

casa a gente conversa  [...]. (OLI, 2008, p.114-115) 
 

 

O ambiente e as atitudes violentas de Dindim revelam que “a demanda dos jovens 

revoltosos não é uma demanda subversiva, pois querem apenas estar ‘na onda’, consumir 

como os outros. Não está presente a revolta de uma revolução, transformação, apenas querem 

ser notados, existirem visivelmente” (DIAS, 2012, p. 55). Dinim queria apenas atenção, como 

Zezé no início da narrativa. Por detrás da violência existem jovens buscando notoriedade, 

reconhecimento. 

O capítulo 10, “Queria que você estivesse aqui”, em setembro de 1975, narra apenas a 

primeira coluna (não há escritos no espaço da coluna de Dinim). O enredo é entrelaçado de 

flashbacks, em que Matias e família saem para o verem o desfile de 7 de setembro. Entretanto, 

Zezé não os quis acompanhar. Sentia que faltava algo, que deveria fazer falta para alguém, 

“Morrer... que ligaria” (OLI, 208, p. 124). Lembrou-se, assim, do dia em que Eliana, menina 

de Cataguases, suicidou-se. 

 No fragmento 11, “Animais”, em janeiro de 1977, novamente em duas colunas, é 

narrada na primeira a transformação ocorrida na família de Zezé: 

 

Em-primeiro, a cidade corrigiu o marido, pôs-lhe antolhos, apartou-o da 

bebida e dos maus-elementos, ajeitou-lhe uma decência, sem espaço para 
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desordens – Nazaré pensava, revolvendo a terra do canteiro de rosas brancas, 

amarelas e vermelhas à porta de entrada da casa alugada. [...] (OLI, 2008, 

p.127). 

 

 Na cidade grande, Nazaré tinha tempo para plantar flores na porta de sua casa. Antes 

sequer tivera tempo para segurar seu primeiro filho. E como as flores, que nascem e murcham 

após serem arrancadas, a vida poderia tomar outros rumos. A cidade grande declara então a 

ilusão de conduzir o homem à riqueza e à felicidade. Matias, desempregado, não aceitava 

qualquer trabalho, pois se achava profissional: 

 

Ficou em-feito! Sou profissional, entende? não posso ir aceitando 

qualquer coisa... Desmoraliza eu... Depois, já viu, né?,  e por fim 

recusando trabalho na vizinhança,  Ficou em-feito! Sou profissional, 

entende? não posso ir aceitando qualquer coisa... Fazer gato, puxar luz 

de padrão, estender fio... não é coisa de oficial não sô! Isso qualquer zé-

mané faz... [...]  Às vezes, até mesmo atrás do balcão.  Trabalhando de 

graça... Nem relógio faz isso, seu trouxa!, lamentava Nazaré aos pés dos 

ouvidos moucos do marido, que se exaltava apenas quando vinha com 

aquela conversa-fiada de voltar para Minas,  Lá tem os parentes, as 

raízes...  Ah isso sim, insuportável! (OLI, 2008, p.129-130, grifo do autor).  

 

  Como podemos notar, tais migrantes de Cataguases se sentiam diferenciados das 

demais pessoas importantes, sem ao menos perceber que estão amando suas próprias cadeias. 

A palavra empregada pelo autor “em-feito” faz alusão a enfeitiçado, ou pronto, acabado, isto 

é, enfeitiçado pela vida da cidade, ou moldado por ela. Enquanto isso, Dinim começa um 

namoro com Vilma, que fazia parte do grupo APL (Amor, Paz, Liberdade), cruzando-se, 

assim, esta história com a “Carta a uma jovem senhora”, em que Ailton escreve sobre seu 

passado e de seus amigos à Laura:  

Vilma – Essa se estrepou, coitada, por causa daquele cara que ela andava 

engarupada o dia inteiro na moto, lembra? Ele virou traficante, ela 

acabou presa em Mirai, cumpriu pena, sumiu.  (OLI, 2008, p. 78). 

Depois Dinim farejou-a enquisitada num grupo-de-jovens, APL (Amor, Paz, 

Liberdade), que reunia sábado à tarde no salão paroquial da Igreja São José 

Operário ensaiando músicas do Padre Zezinho para missa das sete da manhã 

de domingo. Tocaiava-a na saída e, engarupada na Honda 50 cilindradas, 

embrenhavam-se em recantos suspeitos, olhares censurosos dos colegas.  [...] 

Má-companhia, abordaram-no dona Selma, mãe de Vilma e dona Rosinha, 

que tinha na conta de filha. Perfilado no passeio, Dinim abstraiu o sermão, 

bovinamente sonso aceitando as admoestações,... nova ainda, tem muito 

estudo pela... juventude é isso mesmo, mas  a gente tem obrigação de... 
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Ô, Dinim, e essa fama sua? Fama? Que fama? [...] Ué, dizem que ... 

Quê? Dinim levanta-se caubói no meio da roda, O pessoal diz por aí que 

você é maconheiro, consulta Vilma, anda em direção a motocicleta, 

desengata o descanso, empoleira, coisas na bolsa, engarupa, acelera uma 

duas três vezes, labirinta-se pelo atalho, assalta a estrada, desapareceram 

longe, rastro de uma nuvenzinha de poeira. (OLI, 2008, p.128-131, grifo do 

autor). 

 

  Dessa forma, uma narrativa dialoga com a outra, levando o leitor a saber mais do que 

a própria história apresenta. A parte 12, “O muro”, ocorre em novembro de 1979. É 

encontrado um caderno de perguntas e respostas, brincadeiras que adolescentes faziam para se 

conhecerem melhor. Com esse expediente, o autor utiliza-se de outro meio para contar a 

história intercalando ambos os garotos. Antônio Dionísio é o número 13 e José Teixeira Pedro 

o 14 da lista do caderno. As perguntas vão desde nome, idade, a sonhos mais íntimos: 

Qual o seu nome? 

13. Antônio Dionísio da Silva 

14. José Teixeira Pedro 

Qual sua idade? 

13. 11 anos 

14. 11 anos 

De que animal mais gosta? 

13. Cachorro 

14. Cachorro 

Qual a sua estação preferida? 

13. Verão 

14. Verão 

Qual a sua cor preferida? 

13. Azul 

14. Azul 

Qual a sua música preferida? 

 13. Detalhes, de Roberto Carlos 

14. Menina da Ladeira, de João de Só 

[...]  

Que cidade você mais gosta? 

13. Rio de Janeiro 
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14. Cataguases 

 Qual o seu maior defeito? 

13. Nenhum 

14. Ser bonito 

 Qual sua maior qualidade? 

13. Inteligência 

14. Ser bom 

Qual o seu maior sonho? 

13. Jogar na seleção brasileira 

14. Ficar rico 

[...] 

Qual o seu livro (ou autor) predileto? 

13. Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach 

14. Ha, ha, ha, você já leu isso° 

Qual o seu melhor amigo? 

13. A dona deste caderno... 

14. _____________________ 

[...] 

 Deixe uma mensagem de seu coração 

13. “De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar/ Se você não vem e eu estou a lhe 

esperar” – Roberto Carlos 

14. “Besteira pouca é bobagem” – Eu. (OLI, 2008, p.132-134). 

 

 

 O caderno deveria ser de perguntas e respostas para que a dona dele conhecesse 

melhor seus amigos, mas ele é apresentado na narrativa no mesmo período em que os garotos 

tiveram seus primeiros contatos sexuais. O personagem Zezé aparece na narrativa implicando 

com o colega, escrevendo as mesmas coisas, ou debochando de seus gostos e desejos. 

 O capítulo 13, “As mais dançantes”, com acontecimento de novembro de 1981, narra a 

trajetória que tomara a família de Zezé. Ao serem despejados da casa de aluguel, acabam indo 

morar em um barraco no morro do Dendê. Matias sem funcionalidades; a filha mais velha 

Nádia se iludira com um rapaz do Morro da Pixuna; Cláudia seguindo as pegadas de um 

crente que a proibia de visitar sua família; Evelina tornou-se babá e morria de vergonha da 
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mãe (depois trocou de emprego e desapareceu); Beatriz morreu. A segunda coluna narra a 

trajetória de Dinim e Vilma, que vão morar juntos, para o desgosto da família. Vilma 

engravida, mas decide não ter o filho naquela situação e, assim, com uma amiga consegue um 

remédio abortivo: 

[...] toma quatro Cytotec e enfia mais uns três, quatro na... na vagina, você vai 

sentir como se estivesse com dor-de-barriga, sabe?, ai vai descer uma sangueira 

danada e... bom, aí você procura um médico no Pronto-Socorro, fala que teve 

um sangramento, ele vai examinar, vai falar que você teve foi um aborto, vai 

perguntar se foi você que provocou, você claro vai dizer que não, jurar que não, 

ele vai fazer a curetagem, e ai acabou... Vilma entrou para a faculdade, Pedagogia, 

Dinim, para o contrabando de pinga [...]. (OLI, 2008, p.137, grifo do autor). 

 

  Rufatto discute claramente a questão do aborto, mostrando que a mulher tem direito 

ao seu próprio corpo, além da facilidade de ter o aborto, gerando riscos maiores. Como o 

aborto é proibido no Brasil, as mulheres após o uso do remédio, vão aos postos de saúde e 

declaram que tiveram um aborto espontâneo. Vilma, ao perceber a realidade social que a 

cercava, decidiu abortar, reflexão esta, que Nazaré, mãe de Dinim não teve.  A atitude de 

Vilma contrapõe com a da personagem Nelly, de “Era uma vez” ao passo que uma decidiu ter 

filhos e a outra não. Entretanto, existe uma um elo entre ambas, que podemos descrever como 

empoderamento, a mulher que toma as atitudes, independente dos pensamentos dos homens, 

procurando seu lugar na sociedade, no mundo.   

No capítulo 14, “O corte final”, em março de 1983, a primeira coluna mostra que Zezé 

continua morando com os pais, desgostosos com o rumo que a vida tomou. Os pais voltaram a 

Cataguases, e Zezé herdou o barraco. Sempre à procura de trabalho, mas a escolaridade, o 

endereço, indicações o atrapalhavam. Sua carteira de trabalho estava toda em branco. Por isso, 

Zezé fazia “bicos”, mas às vezes se enfezava e desejava, revoltoso, a morte de algumas 

pessoas: 

 

Às vezes enfezava-se, desentendendo-se, vontade de aceitar o três-oitão e 

perder-se por aí justiçando o olhar de desespero do filhinho-de-papai, bum! o 

chute de humilhação do babaca do prédio um-por-andar, bum! o arrepio de 

nojo das garotas bronzeadas que passam o dia de bunda para cima na praia, 

bum!, a arrogância das madames de cabelo pintado, bum!, o desdém dos 

carros dos ricaços da Zona Sul, bum! E distribuía filipetas de restaurantes em 

Copacabana em troca de uns poucos caraminguás. (OLI, 2008, p. 141). 
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 A revolta de Zezé pode ser compreendida com base em discussão feita por Augé 

(2010), segundo o qual todos os conflitos existentes no planeta resultam da desigualdade 

social, da imensidão do abismo existente entre os ricos e os pobres. Para Zezé, matar os mais 

ricos seria uma forma de justiça, pois, além de serem ricos, subjugavam os pobres com 

valorações negativas.  Zezé andava desacreditado, carregando o jugo de tudo que lhe foi 

imposto e contra o que não podia facilmente lutar, confirmando, assim, sua outridade 

excluída. 

 A segunda coluna narra o personagem Dinim questionando sobre sua morte: “[...] e 

um desejo imenso de morrer, pôr fim em tudo, sentiria falta alguém? ” (OLI, 2008, p.139), 

que dialoga com a frase dita por Zezé, no capítulo 10: “Morrer... quem ligaria? ” (OLI, 2008, 

p.124).  Observamos, assim, a representação dos socialmente invisíveis: o mesmo sentimento 

entre os personagens – descrença, desilusão, impossibilidades, mudos, invisíveis no mundo. 

Os questionamentos desses personagens aparecem como gritos cortantes em nossos ouvidos, 

por mais que tinham sido apenas pensamentos. O sangue dos invisíveis grita, como na história 

bíblica de Caim e Abel, em que o sangue grita a Deus por justiça.22 Os pensamentos desses 

personagens refletem inúmeras pessoas que morreram e que não foram esquecidas porque 

sequer foram reconhecidas. Quando uma pessoa que possui capital simbólico ou financeiro 

“falece”, as mídias são as primeiras a introduzirem, nas mentes, a importância que ela tivera, a 

tal ponto que até os que nunca a viram ou a conheceram sentem-se comovidas. Por que o 

mesmo sentimento não existe aos silenciados?  A resposta está no fato de ser essa outridade 

também invisível pela e para a sociedade.23  

 Dinim é preso na cadeia de Muriaé por contrabando. Lá descobre que foi seu Lino que 

o denunciara. É solto seis dias depois, após seu Lino retirar a queixa. A mente de Dinim é 

povoada de planos de todo tipo de morte para Lino. Mas desiste, ao perceber que só ele 

perderia se conseguisse pôr em prática tal intento. Sem emprego, Dinim entra no tráfico. 

O capítulo 15, “Um lapso momento de razão”, setembro de 1987, narra a marcha 

cívica do desfile de Sete de Setembro, o que fez Zezé recordar-se das festividades realizadas 

em Cataguases nessa data, para onde sempre voltava, e ficava imaginando no que Dinim teria 

                                                           
22 O livro de Gênesis (4: 8-11) relata o homicídio cometido entre irmãos, em que Caim sentiu inveja do irmão, 

por Deus se agradar da oferta dele e não da sua. “E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra 

o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei; sou eu 

guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra” 

(BÍBLIA, 2009). 
23A outridade é visível apenas para fazer a roda do capital girar. 
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se tornado. Enquanto isso, na segunda coluna, inim aparece sendo preso por tráfico de drogas, 

juntamente com Vilma, que nada sabia. Somente no capítulo 16, “O delicado som dos 

trovões”, novembro de 1988, é que Dinim e Zezé se encontraram. Zezé, imaginando o que 

sucedera ao amigo Dinim, pensa em todas as possibilidades, até que descobre seu paradeiro. 

Da mesma forma, também Dinim imagina o que poderia ter acontecido com seu amigo. Sabe, 

então, que morava no Morro do Dendê. Zezé vai à prisão visitar o amigo. O capítulo 17, “O 

sino da divisão”, seis anos passados, narra o episódio: 

 

Zezé bebericava a caipirinha, arranchado a um canto da ampla varanda 

recoberta por telhas de amianto, paredes sem reboco, piso ainda-laje-por-

acabar, terceiro andar de uma modesta construção sem alvará, monte de areia 

esparramando-se do passeio para a rua, uma pá esquecida, as operárias casas 

da Taquara Preta espichando-se ao longo da curva do Rio Pomba. [...] O 

pagode, que irrompe das duas caixas-de-som do três-em-um Gradiente, 

chacoalha três adolescentes, chorte24 e tope, e duas mulheres, bermuda e 

blusa. [...] Á frente do prédio, cobrindo toda a extensão da parede do 

segundo andar, grita uma faixa, esburacada para o vento não arrancar, em 

vermelhas letras garrafais, BENVINDO DINIM!, e traços menores, pretos: 

SEUS AMIGOS TE RECEBEM DE BRAÇOS ABERTOS. (OLI, 2008, 

p.146-147). 

 

 Assim, à espera de Dinim, os amigos bebem e comemoram sua volta. O Rio Pomba, 

citado, é um rio que banha os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Uma das cidades 

localizadas às margens deste rio é Cataguases. E a trajetória do rio seria feita por Dinim, ao 

sair de Cataguases para conhecer o Rio de Janeiro. Na cidade grande é direcionado pelos 

amigos de Zezé a traficar maconha para Cataguases.   

 No capítulo 18, “ Pulsação”, virada de ano, início de 1995, Zezé segue os passos do 

amigo Dinim, que, saindo da multidão, senta-se nos degraus do coreto e se entristece pelo que 

fizera a Vilma. Zezé, para animá-lo, começa a se lembrar das coisas passadas. Dinim quase 

não se recorda de nada. Então o amigo o declara sortudo, pois, para ele, lembrar é sofrer: 

 

Dinim: Como você lembra dessas coisas? 

 Zezé: Eu lembro de tudo... 

– De tudo? 

                                                           
24 Forma escrita por Ruffato em seu livro.  
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– De tudo... 

– Eu não lembro de porra nenhuma... 

– Bom pra você... 

– Bom? 

– É. 

– Por quê, bom? 

– Pelo menos assim você não sofre... 

– Não sofro? 

– Eu lembro de tudo... E isso machuca a gente... Eu lembro da primeira 

chinelada que minha mãe, coitada, deu na minha bunda... Eu lembro quando 

vi uma mulher pelada lá na Ilha, lembra da Ilha? Lembro de todas as vezes 

que neguim olhou pra mim com desprezo, aqui, no Rio... E da régua que a 

dona Ângela, nossa professora no quarto ano, quebrou na minha cabeça, Õ 

criolim burro! ela falou, a sala inteira rindo...E da tabuada que ganhei uma 

vez, toda despedaçada... arrumei com durex, encapei ela.. E tudo... um monte 

de coisa... (Pausa) Por isso que eu digo, feliz é você que não lembra de 

nada... (OLI, 2008, p.150-151). 

  

E dessa forma, nós, leitores, “somos transformados em testemunhas do insulto racial, 

do sofrimento que ele causa e da degradação da sociedade que o admite” (DALCASTAGNÈ, 

2007, p. 28).  Se trocarmos a palavra “Lembrar” por “Saber”, poderemos compreender melhor 

o sofrimento de Zezé. Quando a outridade excluída sabe quem é e percebe como é tratada, ela 

sofre por não conseguir sair da situação em que se encontra, por não ter voz e escuta. E, 

assim, “na exclusão do não poder do poder: a violência e a exclusão são a base de toda relação 

que se instaure em nossa sociedade” (DIAS, 2012, p. 51).  

O personagem Dinim, frustado, revela ao amigo que todas as noites ele tem problemas 

de insônia ao pensar no que se tornara e chega à conclusão de que para eles não haveria outras 

oportunidades. Inclusive, insinua que a única solução seria o próprio fim de sua vida. No 

capítulo 19, “Tem alguém lá fora”, março de 2000, Dinim convida Zezé para participar de um 

sequestro, dizendo que não seria perigoso, apenas a redenção, a oportunidade de desaparecer 

no mundo, e se enfiaria em algum buraco do Brasil, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e começar 

a vida novamente. No capítulo 20, “Ecos”, novembro de 2001, a memória de Dinim na cela 

de uma prisão, o que vivera em Cataguases, das chuvas, das mortes, entrelaça-se aos 

desfechos de vida dos seus amigos: Bolão foi morto com um tiro por trás, “Zezé, onze 
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caquinhos de chumbo, hemorragia interna por traumatismo torácico transfixiante, comecei a 

lembrar de tudo também, comecei a lembrar de tudo, Zezé, de tudo! ” (OLI, 2008, p.155).  

Ao se lembrar de tudo que vivera, Dinim reconhece todo o sofrimento, os caminhos 

traçados, as desilusões vivenciadas, as paixões da adolescência. Dinin demonstra ter 

compreendido o que Dias (2012) declarou sobre a outridade excluída e consciente, segundo o 

qual, somente eles, oprimidos politicamente conscientes, sabiam como foram modelados, 

persuadidos, produzidos como qualquer produto manufatureiro, para cooperarem na própria 

opressão. 

Finalizando, pois, nossas reflexões sobre as duas narrativas de Ruffato, temos que tais 

obras expressam, de modo predominante e literariamente, temas pertinentes à emigração para 

os grandes centros urbanos, desenhando as frustrações vivenciadas por variados personagens 

de categorias sociais semelhantes quanto à miséria social.  As histórias se entrecruzam pelos 

espaços metropolitanos, como também na violência e no cruel sentimento do não 

pertencimento, ocasionado por vários não lugares. Onde quer que os vários personagens ex-

cêntricos estejam, sentem-se como estranhos, definidos, segundo Zygmunt Bauman, como, 

por exemplo, pessoa vagabunda: “Nunca será o “natural”, o “estabelecido”, alguém “com 

raízes na terra” - e não porque não tente: faça o que fizer para ganhar as boas g raças dos 

naturais, permanece demasiado recente a memória de sua chegada” (BAUMAN, 1995, p. 

100). 

Quando os personagens alimentam os seus diversos sonhos de se tornar pertencentes 

àqueles lugares, sofrerão recriminações e impedimentos pragmáticos. Controles esses, vividos 

pelos excluídos na sociedade injusta; seja pela etnia, raça, classe social, gênero e outros 

marcadores sociais de identidades diferenciadas pelo status quo. 

 Essas duas análises que fizemos refletiram como a tensa polifonia urbana, em Eles 

eram muitos cavalos e O livro das impossibilidades, é representada muito pelas 

fragmentações, pelo espaço multifacetado, pela linguagem em registro de vários socioletos, 

contextos esses que inicialmente pretendem dar condições de voz aos excluídos. É, portanto, 

os variados espaços sociais sobredeterminadores que os movimentam e os direcionam, por 

vezes, sem que disso tais pessoas tenham consciência. Compreendemos, então, que as 

espacialidades urbanas terminam por criar universos de pessoalidades invisibilizadas e um 

tanto incapacitadas de reverter, por conta própria, suas condições de insuficiência existencial. 
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Tais personagens anônimos, ao serem representados nessas narrativas literárias, 

fomentam nossa discussão sobre seus confrontos, seus silenciamentos, suas necessidades de 

entrarem no circuito da comunicação social equânime. As duas narrativas, portanto, podem 

conduzir o leitor a uma objetiva e estética compreensão de que deslocamentos espaciais, na 

mesma cidade e/ou em cidades diferentes, podem criar apenas a ilusão da ação ativa praticada 

pelos sujeitos. A busca inevitável por capitais de várias naturezas, com destaque para o capital 

financeiro, carrega grandes segmentos populacionais a lugares e condições que não os 

reconhecem e os formam como sujeitos capazes de enfretamentos desse socius adverso.  

Acreditamos, que nesses casos, entre tantas outras estratégias, a arte literária e outras 

modalidades estéticas possam ter a função de nos sensibilizar quanto a esses contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nossa análise para este estudo compreendemos que para representar a outridade 

excluída não podemos falar em nome do outro, mas abrir caminhos para que essa outridade 

ganhe voz, aliás, que seja ouvida. Por isso, no campo da literatura, a contribuição desta deve ser 

no sentido de acabar com o silenciamento dos excluídos socialmente. Ruffato, por ter tido uma 
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infância pobre no interior de Cataguases, Minas Gerais, tem propriedade para falar sobre 

migrante. Entretanto, é preciso estar claro, não podemos colocar a outridade excluída em 

unicidade. Por exemplo, um migrante, sendo homem, branco, possui possibilidades diferencias 

de um negro ou uma mulher. Desse modo, quando classificamos o pobre, a mulher, o negro, o 

homossexual, a criança e não ampliamos as possibilidades existentes entre cada um desses 

estereótipos, contribuímos para o silenciamento dessas pessoas.  

Analisar, separadamente, a questão da exclusão presente na narrativa brasileira 

contemporânea permitiu verificar quem possui o poder do discurso, da fala, levando mais longe 

a escuta do outro. O fato de termos priorizado os aspectos pertinentes à representação do outro, 

e não ela em si, ao assimilarmos a diferença entre falar em nome do outro, concedemos-lhe 

voz. Entramos, desse modo, na esfera do discurso, que, por ser um ato político, tem o poder 

tanto de dar voz quanto silenciar, o que depende apenas de quem possui o poder de fala. 

Portanto, a luta em favor dos excluídos não deve ser entre quem pode falar sobre quem, 

mas para que as vozes de outros Paulos Lins e Marias de Jesus sejam ouvidas. 

A questão das representações se complexifica quando percebemos, conforme analisa 

Spivak (2010), que a outridade excluída, denominada subalterna, não possui direitos de fala e a 

voz do proletariado não pode ser ouvida. Vale ressalvar que o termo subalterno, apresentado 

muitas vezes como aquele que possui representação, cuja voz é intermediada pela de outrem, é 

usado equivocadamente, pois não se pode falar em nome de outro. Nesse sentido, há apenas 

brechas, portas, portões, caminhos, mares de possibilidade desse outro falar per se.  

 Por meio desses aspectos da representação do outro, procedemos à análise, sociológica 

e política, das obras aqui apresentadas. Ambas as obras são de um mesmo autor e apresentam 

características que se diferenciam e se assemelham. 

No que diz respeito às questões estéticas, elas se diferenciam bastante pela forma 

narrativa apresentada. Eles eram muitos cavalos é um romance totalmente fragmentado em 69 

pedaços. São bulas, listas, jornais, e outras formas de narrativa, cujas histórias não têm relação 

uma com a outra. Já O livro das impossibilidades traz três histórias que dialogam entre si. Vale-

se de falas, palavras modificadas, expressões populares, flashbacks e outras características.  

A obra Eles eram muitos cavalos é conduzida pelo próprio espaço narrativo: a cidade. 

São Paulo aparece como um órgão que dá vida aos personagens, mas ao mesmo tempo os mata. 
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São Paulo existente em cada personagem, que os une, mesmo que eles não se enxerguem, não 

se escutem.  

Dias (2012) discute esta questão, em que as próprias categorias estão em dissolução e se 

acotovelam nos grandes centros comerciais ou transporte público das megalópoles, pois a 

cidade é uma das que propicia o espaço de dissolução das categorias, quando as diversas 

camadas da população se ignoram.  Uma pessoa não se interessa pela violência sofrida por um 

garoto de rua, mas se incomoda quando este mesmo garoto o violenta. Violência não mais 

realizada por um objetivo unilateral de uma camada de jovens, como uma revolta em prol de 

algo importante a ambos. A violência começa silenciada dentro das casas, talvez passe pelas 

escolas e termine nas ruas. O jovem, agora, entra na onda da revolta porque está cansado da 

invisibilidade vivida particularmente.  

As personagens, sempre cansadas e massacradas pela urbe, de um lado ao outro 

retratam a questão do não lugar, o que é mais presente ainda em O livro das impossibilidades, 

quando migrantes se mudam para as cidades grandes na tentativa, ilusória, de melhoria de vida.  

Aspecto este bem retratado na primeira história, “Era uma vez”, em que o personagem principal 

se sentia sempre deslocado, não porque aquele lugar não o pertencesse, mas sim pelo 

sentimento de não pertencer àquele lugar, consequência das atitudes da sociedade para com ele. 

Há um pesar na alma daqueles que se encontram nesta obra, pois seus personagens estão 

fadados à ruína. E à medida que o leitor adentra cada história, fica mais convicto das não 

possibilidades. É o que prenuncia a epígrafe de Jorge de Lima inserida na obra, segundo a qual 

as naus não chegam porque antes mesmo de serem cortadas de suas raízes, já estavam ocas por 

dentro, ensejando, assim, uma aliança entre os sonhos e as desilusões.  

Em toda narrativa ruffatiana, indentificamos uma outridade que anseia por voz, por 

escuta e que quase sempre é barrada. Ambas as obras retratam aspectos da outridade excluída 

nas histórias de mulheres, pobres, desempregados, crianças, homossexuais, negros, 

classificados como subalternos, ancorados na esperança de serem ouvidos na representação de 

outrem.  

Por certo, precisamos perpassar aspectos de uma outridade excluída e vê-los, 

verdadeiramente, representados por aqueles que vivenciam as experiências.   

A luta pelo espaço de representação deve continuar. Assim como nossos discursos 

também, os quais são responsáveis por destapar os ouvidos e retirar a surdez introduzida pelo 



104 
 

poder que silencia e dá voz, como na história de Guto, garoto do interior de Minas, que ao 

passar uma semana em São Paulo aprendeu com o primo o que, para ele, era música boa de 

verdade. Na primeira página da história, encontramos Guto, em São Paulo, comprando 

inúmeros cds, e visualizando o mesmo primo de quinze anos mais tarde como segurança de um 

shopping. O que levara aquele jovem a reconhecer sua naturalidade, isto é, sua situação de 

exclusão, e ao mesmo tempo, seguir os passos daquele que o ridicularizava? Quem dita o que 

posso ou não ouvir? Se compreendermos o espaço de fala e escuta do outro, poderemos 

aprender que os sons que cada um tem, juntos, soam melhor. 
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