
1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

DOUTORADO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

MARCELA FERREIRA DA SILVA 

“SOU, SEMPRE FUI UM ESTRANHO, UM ESTRANGEIRO”: 

FIGURAÇÕES DO DESLOCAMENTO EM NARRATIVAS DE LUIZ RUFFATO 

GOIÂNIA 

2019 





2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

DOUTORADO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

MARCELA FERREIRA DA SILVA 

“SOU, SEMPRE FUI UM ESTRANHO, UM ESTRANGEIRO”: 

FIGURAÇÕES DO DESLOCAMENTO EM NARRATIVAS DE LUIZ RUFFATO 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras e Linguística da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial 

para a obtenção do título de Doutor em Letras e 

Linguística.  

Área de concentração: Estudos Literários 

Linha de Pesquisa: Poéticas da Modernidade e da 

Contemporaneidade  

Orientador: Prof. Dr. Flávio Pereira Camargo 

Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Goiás (Fapeg) 

GOIÂNIA 

2019 



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

CDU 82

SILVA, MARCELA FERREIRA DA
      “SOU, SEMPRE FUI UM ESTRANHO, UM ESTRANGEIRO”:
FIGURAÇÕES DO DESLOCAMENTO EM NARRATIVAS DE LUIZ
RUFFATO [manuscrito]  / MARCELA FERREIRA DA SILVA. - 2019.
       178 f. 

      Orientador: Prof. Dr. FLÁVIO PEREIRA CAMARGO.
      Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade de
Letras (FL), Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, Goiânia,
2019.
     Bibliografia.

1. Espaço. 2. Migração. 3. Narrativa. 4. Luiz Ruffato. I. PEREIRA
CAMARGO, FLÁVIO, orient. II. Título.





4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Lu,  

por fazer dos meus dias melhores. 

  

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Prof. Dr. Flávio Pereira Camargo, orientador e amigo, pelo carinho, pelas conversas e 

pelos direcionamentos; 

 

Ao Prof. Dr. Adolfo José de Souza Frota, à Profª. Drª. Larissa Warzocha Fernandes Cruvinel 

e à Profª. Drª. Tarsilla Couto de Brito, pela leitura atenta e carinhosa no Exame de 

Qualificação; 

 

À Profª. Drª. Juliana Santini, pelo carinho e pelo incansável compartilhamento dos saberes 

sobre a literatura que tanto transformaram a minha vida; 

 

À Profª. Drª. Rejane Cristina Rocha, por ter me ensinado há alguns anos o encantamento das 

palavras; 

 

Aos meus pais, Adão e Marlene, meu irmão Marcelo e à minha irmã do coração Cristiana, 

pelo conforto do abraço nos dias difíceis.  

 

Ao meu amigo Edson Ferreira Alves, pelo apoio incondicional; 

 

Aos meus queridos Esmeralda, Webse, Elizete, Arthur, Alex, Divina, Rosicley e Fernando por 

dividirem comigo um pouco de seus dias; 

 

Aos meus alunos do Colégio Estadual Pres. Costa e Silva, pelo estímulo a continuar 

aprendendo e pelo ensinamento diário sobre a complexidade do outro; 

 

À FAPEG, pelos dois anos de bolsa concedida. 

 

A quem nos concede a graça da vida, por tudo que não precisa ser dito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
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RESUMO 

Esta tese de doutorado apresenta uma leitura de quatro narrativas do escritor brasileiro 

contemporâneo Luiz Ruffato, a fim de observar de que maneira tais textos têm problematizado 

a relação da personagem com o espaço. Ora por meio da incorporação da temática do trânsito 

no interior dos grandes centros urbanos, ora por meio dos inúmeros desdobramentos da 

migração dentro e fora do país, as diferentes figurações do deslocamento se apresentam como 

problema relevante na ficção do autor. A escolha do corpus, que abarca os principais romances 

produzidos no período de pouco mais de uma década – Eles eram muitos cavalos (2001), O 

livro das impossibilidades (2008), Estive em Lisboa e lembrei de você (2009) e Flores artificiais 

(2014) –, procurou contemplar personagens emblemáticas desta problematização sujeito e 

espaço: os praticantes do espaço urbano, os migrantes, os imigrantes e os viajantes 

respectivamente. A leitura das narrativas possibilitou a reflexão em torno do modo como o 

escritor trabalha a forma romanesca para tratar da complexidade do desenraizamento e do 

pertencimento a um espaço. Cada romance se estrutura de forma singular, exigindo um percurso 

analítico teórico-crítico próprio, que observou tanto questões estéticas quanto ideológicas. De 

maneira geral, a análise permitiu, sob o prisma do espaço, constatar que as muitas formas de 

migração, inseridas nos romances, dialogam com um contexto de configuração política 

complexa e que a multiplicidade de tensões entre deslocar e pertencer se constitui numa das 

principais preocupações do projeto estético-ideológico do autor.  

Palavras-chave: Espaço. Migração. Narrativa. Luiz Ruffato. 
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ABSTRACT 

This doctoral thesis presents a reading of four narratives by contemporary Brazilian writer Luiz 

Ruffato, in order to observe how these texts have problematized the relation of the character to 

the space. Nowadays, through the incorporation of the theme of traffic within the great urban 

centers or through the innumerable developments of the migration inside and outside the 

country, the different figurations of the displacement are presented as a relevant problem in the 

fiction of the author. The choice of the corpus, which encompasses the major novels produced 

in just over a decade – Eles eram muitos cavalos (2001), O livro das impossibilidades (2008), 

Estive em Lisboa e lembrei de você (2009) and Flores artificiais (2014) –, sought to contemplate 

emblematic characters of this problematization subject and space: practitioners of urban space, 

migrants, immigrants and travelers respectively. The reading of the narratives made possible 

the reflection on the way in which the writer works the novel’s form to deal with the complexity 

of the uprooting and the belonging to a space. Each novel is structured in a unique way, 

requiring a theoretical-critical analytical path of its own, which has observed both aesthetic and 

ideological issues. In general, the analysis allowed, from the perspective of space, that the many 

forms of migration, inserted in the novels, dialogue with a context of complex political 

configuration and that the multiplicity of tensions between displacement and belonging is one 

of the main concerns of the author’s aesthetic-ideological project. 

Keywords: Space. Migration. Narrative. Luiz Ruffato. 
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INTRODUÇÃO 

 

[...] a arte é uma representação não tanto em um sentido 

mimético, mas político, uma delegação de vozes. 

Ella Shohat e Robert Stam 

 

Não há espaço, em uma sociedade hierarquizada, que não 

seja hierarquizado e que não exprima as hierarquias e as 

distâncias sociais, sob uma forma mais ou menos deformada 

e, sobretudo, dissimulada pelo efeito de naturalização que a 

inscrição durável das realidades sociais no mundo natural 

acarreta: diferenças produzidas pela lógica histórica podem, 

assim, parecer surgidas da natureza das coisas. 

Pierre Bourdieu 

 

O modo como a narrativa de Luiz Ruffato insere uma tensão angustiante entre 

personagem e espaço se apresentou como uma indagação inicial que originou este trabalho. 

Dessa tensão surgem personagens em constantes deslocamentos, seja no interior da metrópole, 

seja na viagem internacional ou não. São, reconhecidamente, personagens fora do lugar. Em 

romances do autor, nota-se a representação de diferentes contextos sociais e políticos, que 

produzem sistemas de significações e valores para o universo ficcional, ao mesmo tempo em 

que expõem tensões, restrições e possibilidades no que diz respeito às hierarquias sociais que 

os espaços projetam.  

A primeira citação que serve de epígrafe a esta introdução retoma um conceito de 

representação vinculado à prerrogativa de que a arte não é uma mera cópia do real. 

Diferentemente do conceito de mímesis do real para Platão e Aristóteles, representação, neste 

trabalho, está associada a uma elaboração discursiva, que pode ter o objetivo de construir 

“efeitos de real”, mas que não recriam de fato a realidade. A arte e a literatura são elaborações 

de discursos ideológicos e de perspectivas sociais, assim como quaisquer outros discursos 

produzidos pelos sujeitos. Entretanto, no âmbito da literatura, a linguagem se coloca como 

artifício, portanto, pressupõe a isenção de sua utilidade prática como ocorre na informação. Na 

arte, as palavras passam a significar outras coisas, diferentes daquelas elaboradas em textos 

funcionais. Como “delegação de vozes”, a literatura não é isenta das relações de poder que 

estruturam a sociedade, podendo construir a representação a partir de uma perspectiva social, 

tanto para reproduzir um discurso hegemônico quanto para questioná-lo, dependendo da 

intenção do autor e das estratégias narrativas e discursivas utilizadas no texto. 

A segunda epígrafe sintetiza o conceito de espaço moldado pelas práticas dos sujeitos 

sociais. Na perspectiva da geometria, categoria espacial se define pela sua configuração 
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meramente física, dada como superfície. Essa definição remete a uma acepção tradicional do 

conceito de espaço que vem, ao longo do século XX, com a Física de Einstein e a Física 

Quântica, sendo questionada e ampliada. A partir do século XX, com mais força e recorrência, 

algumas mudanças na concepção de como o sujeito percebe a realidade, os fatores sociais e não 

apenas as categorias físicas passaram a ter relevância na definição do que é espaço.  

De acordo com Doreen Massey, os espaços pensados como superfície ocultam as 

relações de poder e as configurações políticas que os constituem. A autora chama a atenção 

para o conceito desta categoria que os colonizadores espanhóis tinham em mente quando 

atravessaram e tomaram algumas regiões da América Latina. Partindo desse exemplo, a autora 

reflete que: 

 

[c]onceber o espaço como nas viagens de descobertas, como algo a ser 

atravessado e, talvez, conquistado, tem implicações específicas. Está implícito 

que se considera o espaço como solo e mar, como terra que se estende ao nosso 

redor. Implicitamente, também, faz o espaço parecer uma superfície, contínuo 

e tido como algo dado. Ele faz diferença: Fernão, ativo, um construtor de 

história, viaja sobre a superfície e encontra, sobre ela, Tenochtitlán. É uma 

cosmologia impensável, para usar o termo mais brando, mas leva consigo 

efeitos sociais e políticos. Portanto esse modo de conceber o espaço pode 

assim, facilmente, nos levar a conceber outros lugares, povos, culturas, 

simplesmente como um fenômeno “sobre” essa superfície. Não é uma 

manobra inocente; desta forma, eles ficam desprovidos de história (MASSEY, 

2015, p. 22-23). 

 

Diante dessas constatações, a geógrafa britânica levanta alguns questionamentos a 

respeito de um conceito de espaço para além da superfície, compreendendo-o a partir das 

histórias que são produzidas no e pelo espaço. Entretanto, pensar tal categoria como efeito de 

práticas culturais, sociais e simbólicas não é algo recente e remete a uma longa tradição de 

pensamento. Ainda no final do século XIX, Georg Simmel (1979), observando a vida mental 

da metrópole, propõe analisar não apenas os limites cartográficos do espaço urbano, mas 

também tomá-lo na perspectiva da sociologia. Outros estudos também podem ser citados ao 

longo do século XX: as Passagens de Walter Benjamin (2002); o cronotopos de Mikhail 

Bakhtin (2002); o espaço como produto da ação social de Henri Lefebvre (1974); o espaço 

político de Michel Foucault (2001); as práticas do espaço de Michel de Certeau (2014) entre 

outros teóricos que se dedicaram a estudar o espaço num viés mais sociointeracionista (WINK, 

2015). 

No Brasil, ganham destaques os estudos de Milton Santos (2014). No seu livro 

Metamorfoses do espaço habitado, o geógrafo chama a atenção para o caráter social e político 
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mesmo de uma circunscrição espacial natural: “[s]e um lugar não é fisicamente tocado pela 

força do homem, ele é, todavia, objeto de preocupações e de intenções econômicas ou políticas. 

Tudo hoje se situa no campo de interesse da história, sendo, desse modo, social” (SANTOS, 

2014, p. 71). 

Diante dessas constatações, faz-se necessário ressaltar a distinção entre espaço e lugar. 

Para tanto, a análise parte das considerações do sociólogo francês Michel de Certeau, para quem 

o “lugar” corresponde ao que é estável, imóvel, geométrico, algo como a superfície a pouco 

mencionada: “[u]m lugar é portanto uma configuração instantânea de posições. Implica uma 

indicação de estabilidade” (CERTEAU, 2014, p. 184). Já o “espaço” se define pelos 

movimentos que os sujeitos efetuam, fazendo do lugar um espaço praticado, um espaço 

antropológico, produzido a partir dos deslocamentos dos praticantes: “[o] espaço é um 

cruzamento de móveis” (CERTEAU, 2014, p. 184). Essa distinção é válida para a presente 

discussão, na medida em que o espaço construído nas narrativas de Luiz Ruffato define-se a 

partir das experiências das personagens. O espaço físico é animado pela presença e pela 

mobilidade, mesmo que precária ou clandestina, dos inúmeros sujeitos representados e que 

povoam as diferentes cidades construídas nas narrativas do autor. 

Se, dessa maneira, compreendemos o espaço como um constructo humano, produzido 

pelas práticas que os sujeitos fazem dele, ele é, portanto, político. Hoje, deslocar, migrar, 

caminhar e viajar não são atividades neutras como um corpo que se desloca de um ponto A para 

um ponto B. Essas atividades irrompem questões políticas, culturais e simbólicas, colocando 

em questionamento também a própria categoria como uma superfície sobre a qual se pode 

atravessar e tomar posse. Na perspectiva da superfície, o espaço é visto como um container 

vazio (LEFEVBRE, 1974) e desprovido de trajetórias próprias dos povos que o habitam 

(MASSEY, 2015). Da perspectiva do sujeito, deslocar é uma das maneiras de constituir o 

espaço, assim como habitar um espaço fixo é estabelecer uma relação diferente daquele que 

atribui sentidos ao espaço, quando o visita pela primeira vez. Cada uma dessas atividades 

produz uma ação política específica e construções simbólicas próprias, das quais irá derivar 

também uma configuração de sujeito constituído e situado histórica e politicamente.  

O historiador inglês Peter Burke (2017) analisa os efeitos positivos e negativos dos 

diferentes deslocamentos humanos ao longo da história moderna e observa que todas essas 

formas de deslocar não implicam apenas questões físicas, como um mover-se de um lugar a 

outro. Quando isso acontece, outras questões de ordem política e cultural são deflagradas. Desse 

modo, o sujeito será um emigrante quando está fora de sua terra natal independentemente do 

motivo; já o exilado é aquele que foi praticamente forçado a sair de sua terra natal por algum 
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tipo de dissidência. Mais especificamente no decorrer do século XX, surge o refugiado, aquele 

que é acolhido em terra estrangeira ou recebe algum tipo de asilo político, em virtude das 

mudanças ocorridas na configuração dos estados-nações. O expatriado é aquele que sai de sua 

terra mais ou menos a convite feito por autoridades do país de destino. Inúmeros outros 

exemplos poderiam ser citados para mostrar as determinações políticas que envolvem cada 

deslocamento na sociedade contemporânea. Nação, território, pátria, exílio, diáspora, migrância 

são termos com denotações políticas para também dizer hoje o espaço. 

Estas duas perspectivas supracitadas – da representação como delegação de vozes e do 

espaço como prática social –, serão tomadas como ponto de partida para compreender as 

figurações do deslocamento em narrativas de Luiz Ruffato. Partimos do pressuposto de que, no 

âmbito da literatura, o espaço narrado consiste numa produção discursiva, elaborado a partir de 

estratégias narrativas que dizem respeito ao universo da ficção, mas que de certa forma dialoga 

com a dimensão social. No interior do jogo da ficção, essas configurações políticas e sociais do 

espaço estão em disputa e afetam a subjetividade das personagens, fazendo-as deslocar pelo 

espaço em busca de novas possibilidades de pertencimento. 

Como emblemas de diferentes formas de deslocamentos na obra ruffatiana, foram 

selecionados quatro romances do autor: Eles eram muitos cavalos (2001), que focaliza os 

habitantes da metrópole paulista em um dia qualquer; O livro das impossibilidades (2008), que 

incorpora os dilemas do migrante deslocado entre Cataguases, cidade interiorana de Minas 

Gerais, e a metrópole, Rio ou São Paulo; Estive em Lisboa e lembrei de você (2009), que 

ficcionaliza os dramas do imigrante pobre e clandestino na capital portuguesa; e Flores 

artificiais (2014) que encarna a figura do viajante por diferentes cidades do mundo. Todos esses 

romances trazem à tona conflitos a respeito do deslocamento no contexto contemporâneo no 

Brasil e fora dele.  

Em toda narrativa, há a construção de um espaço, no qual a diegese se desenrola. Nesse 

cenário ficcional construído pelo discurso do autor, o espaço – assim como as outras categorias 

da narrativa – precisa ser compreendido como uma instância textual, a qual cabe a função de 

enquadrar as personagens numa teia de relações. Nas palavras de Luis Alberto Brandão Santos 

e Silvana Pessoa de Oliveira (2001, p. 67-68, grifos dos autores):  

 

[...] quando concebemos um determinado ente – seja humano ou não, animado 

ou inanimado –, criamos uma série de referências com as quais ele se relaciona 

de algum modo. Ou seja, imaginamos uma forma de situá-lo, atribuímos ao 

ser um certo estar. Ao realizarmos tal operação, estamos produzindo um 

espaço para o ser. [...] Assim sendo, se criamos uma personagem ficcional, 

vamos posicioná-la relativamente a outros elementos de nosso texto. Podemos 
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situá-la fisicamente (criamos um espaço geográfico), temporalmente 

(definimos um espaço histórico), em relação a outras personagens 

(determinamos um espaço social), em relação às suas próprias características 

existenciais (concebemos um espaço psicológico), em relação a formas como 

essa personagem é expressa e se expressa (geramos um espaço de linguagem), 

e assim por diante. 

 

Para constituir o ser, ficcional ou não ficcional, é preciso situá-lo numa determinada 

rede de relações. Nesse sentido, os autores continuam afirmando que: 

 

[o] espaço da personagem em nossa narrativa seria, desse modo, um quadro 

de posicionamentos relativos, um quadro de coordenadas que erigem a 

identidade do ser exatamente como identidade relacional: o ser é porque se 

relaciona, a personagem existe porque ocupa espaços na narrativa. 

Percebemos a individualidade de um ente à medida que o percebemos em 

contraste com aquilo que se diferencia dele, à medida que o localizamos. Só 

compreendemos que algo é ao descobrirmos onde, quando, como – ou seja: 

em relação a quê – esse algo está (SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 68, grifos 

dos autores). 

 

Como produção do imaginário, o espaço ficcional é construído a partir do familiar e 

do conhecido que foi fornecido pela História1 e pela cultura. O modo como se atribui sentido 

negativo para o baixo e para o esquerdo, por exemplo, e o contrário para o alto e para o direito 

são sentidos produzidos pela cultura ocidental, cristã e liberal. A literatura negocia esses 

sentidos espaciais ora para reproduzir, ora para questionar, ora para subverter tais sentidos. 

Mesmo se tratando de um texto de ficção científica, que busca representar uma outra 

espacialidade e temporalidade, é possível reconhecer, mesmo que por oposição, 

enquadramentos reconhecíveis pelas convenções de visualidade oferecidos pela cultura. Até 

mesmo as subversões estarão de certo modo relacionadas ao parâmetro que foi dado pela cultura 

que se quer subverter. Dessa maneira, “[o] imaginário – nossa capacidade de supor o não-

ocorrido, de vislumbrar o desconhecido, de criar a diferença – também está inserido no espaço 

da nossa cultura. O inusitado se cria a partir de um desdobramento daquilo que é familiar” 

(SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 73). 

Dito de outra maneira, o espaço criado pela ficção pode ter essa vontade de referir-se 

ao mundo real, criar “efeitos de real”, mas nunca o é de fato, visto que o que a literatura é capaz 

de fazer é apenas construir uma imagem ou espelho do real. Como afirma Roland Barthes 

(2013, p. 23), em sua Aula, a linguagem não é capaz de reproduzir fielmente a realidade: “não 

                                                           
1 O vocábulo História, neste trabalho, estará grafado com letra inicial maiúscula quando se referir à ciência que 

tem por fim transmitir o relato do passado; e com letra inicial minúscula quando se referir à narrativa, a um relato 

qualquer. 
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se pode fazer coincidir uma ordem pluridimensional (real) e uma ordem unidimensional (a 

linguagem)”. Espelho2, nesta perspectiva, portanto, é entendido como uma forma de ver o real 

e não de apreendê-lo. Como afirmam Santos e Oliveira (2001, p. 72): “Uma imagem jamais é 

reprodução, cópia exata de algo. Uma imagem não possui, por exemplo, cheiro nem textura. É 

uma forma parcial de aludir a certas características de um objeto.” 

Sendo a literatura uma forma de construir uma imagem e tendo em vista que se trata 

de uma imagem parcial e não “verdadeira” do real, é possível questionar: de que maneira o 

espaço narrado na ficção de Luiz Ruffato encena uma realidade ficcional, que traz à tona 

lacunas, distorções, hierarquias tanto no seu sentido topográfico quanto político? Em outras 

palavras, como o espaço narrado deixa entrever as hierarquias sociais para problematizá-las, 

subvertê-las ou naturalizá-las? Se, como afirma a segunda epígrafe, retirada de Pierre Bourdieu 

(1993), as hierarquias sociais, pela sua repetição, criam um “efeito de naturalização” dos lugares 

ocupados e/ou habitados por determinados grupos, como a literatura de Ruffato negocia com 

essas naturalizações? 

A hipótese inicialmente levantada é a de que a relação do sujeito com o espaço tem 

sido problematizada de diferentes maneiras na produção literária do escritor Ruffato: ora as 

personagens são lançadas ao ritmo frenético dos grandes centros urbanos, ora são levados pela 

viagem internacional ou pelo interior do país. De todo modo, uma espécie de entre-lugar tem 

apresentado relevância no âmbito dessa literatura. Há um deslocamento pelos diferentes 

lugares, porque o sujeito carece de um espaço do qual possa pertencer e ele é incapaz de 

modificar essa macroestrutura. Dessa forma, ao dar ênfase a personagens em constantes 

deslocamentos, o espaço é problematizado, criando uma condição de solidão e um efeito de 

instabilidade. A solidão se constitui na principal marca desses sujeitos representados, haja vista 

que eles, mesmo sem serem bem-vindos, aceitos ou integrados aos espaços que ocupam, 

persistem em suas trajetórias, insistindo em ocupar espaços que parecem alheios. Uma outra 

espécie de instabilidade parece ganhar ênfase também em outras categorias da narrativa, como 

na fragmentação do enredo, a diluição da personagem central, o embaralhamento temporal, o 

                                                           
2 “No Palácio dos Espelhos, no parque de diversões, descobrimos que existem diferentes tipos de espelhos. Em 

função da variação do grau de concavidade ou convexidade, são produzidas imagens mais ou menos distorcidas. 

É importante ressaltar, no entanto, que a ideia de distorção deve ser pensada em relação à capacidade perceptiva 

de nosso olho. Nosso olho já está treinado para reconhecer de determinado modo: existem convenções de 

visualidade que fazem com que consideremos uma imagem fiel ou não do objeto que ela representa. Um espelho 

plano não mostra exatamente como somos, mas como estamos acostumados a nos pensar” (SANTOS; OLIVEIRA, 

2001, p. 72). Partindo disso, quando a literatura afirma representar o real, ela está fazendo uso de uma convenção 

estética tradicional e não representando de fato tal real.   
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hibridismo de gêneros, a multiplicidade de focalizações, entre outras características que 

estabelecem relações intrínsecas com o romance e a sociedade do tempo presente. 

Desde que Eles eram muitos cavalos foi publicado em 2001, Luiz Ruffato tem se 

destacado de forma significativa no cenário da literatura contemporânea e, paulatinamente, 

recebido a atenção da crítica e do mercado editorial nacional e internacional. Essa relevância 

do escritor para as letras nacionais pode ser mensurada pela quantidade de teses, dissertações, 

ensaios e livros sobre a obra do autor, publicados nos últimos anos. Um exemplo disso é o livro 

Uma cidade em camadas: ensaios sobre o romance Eles eram muitos cavalos, de Luiz Ruffato, 

organizado nos Estados Unidos por Marguerite Itamar Harrison, que reúne textos de críticos do 

Brasil e do exterior, a exemplo de Andrea Saad Hossne, Carmem Villarino Pardo, Marisa Lajolo 

e Renato Cordeiro Gomes (HARRISON, 2007).  

Essa importância do escritor para os estudos literários é reiterada por Regina 

Dalcastagné (2007), no texto de orelha do referido livro: “As variadas leituras suscitadas pelo 

romance [...] sinalizam a riqueza da obra de Luiz Ruffato, ao mesmo tempo em que apontam a 

fecundidade da crítica sobre a literatura do Brasil de hoje”. Além dessa recepção crítica, o autor 

tem publicado inúmeras obras, organizado outras, ganhado prêmios e, também, tem seus 

romances publicados em vários países, como Alemanha, Finlândia, Portugal, França, Itália, 

Argentina, Colômbia, México, Cuba e Estados Unidos. 

Antes do lançamento do romance de 2001, Ruffato teve sua primeira aparição 

significativa na cena literária em 1998, com a publicação do romance Histórias de remorsos e 

rancores. Carmem Villarino Pardo (2007) faz um estudo a respeito da presença do autor no 

campo literário e esclarece que o seu primeiro texto nessa área foi um livro mimeografado de 

poemas, O homem que tece, publicado no ano de 1979, em Juiz de Fora, circunscrevendo o 

escritor “no ambiente de grupos da poesia marginal – mineiros e cariocas – publicado em 

mimeógrafo” (PARDO, 2007, p. 157). Depois desse livro de poemas, Ruffato ainda publicou, 

em 1984, o seu segundo livro intitulado O cotidiano do medo. De acordo com Pardo, ambas as 

obras perderam-se e não se tem mais as referências, por isso as mesmas apresentam quase 

nenhuma repercussão na mídia e no mercado. 

Em 2000, dois anos depois de publicado Histórias de remorsos e rancores, Ruffato 

publica (os sobreviventes), romance ganhador do prêmio Casas de las Américas. Nas palavras 

de Pardo (2007, p. 163): “trata-se, agora, e no caso dos dois livros, de escolhas de materiais 

repertoriais diferentes às dos produtos publicados em 1979 e 1984”. É com esses dois volumes 

que o escritor se inscreve no sistema literário brasileiro e abandona o “amadorismo” das duas 

primeiras obras. Além de escritor, atualmente, Ruffato também é colunista do jornal El Pais e 
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já organizou várias antologias de textos em parceria com editoras, como por exemplo, a 

antologia de contos que reúne textos de autoria feminina, intitulado 25 mulheres que estão 

fazendo a literatura brasileira contemporânea, pela editora Record; a antologia que seleciona 

contos de vários autores contemporâneos com a temática da ditadura militar, sob o título Nos 

idos de março, pela Geração Editorial; e a antologia Quando fui outro, que reúne textos do 

poeta português Fernando Pessoa, pela Editora Alfaguara. 

Ao longo de sua carreira literária, o escritor obteve vários prêmios, dentre eles, 

destaca-se o APCA de melhor romance em 2001 e o prêmio Machado de Assis da Biblioteca 

Nacional. Além de prêmios, o romance de 2001 foi largamente traduzido para outras línguas, 

como francês, italiano e, recentemente, para o alemão. Em 2016, o romance Inferno Provisório3 

foi republicado em um único volume pela Companhia das Letras. Ainda no ano de 2016, além 

de conseguir republicar o romance De mim já nem se lembra pela Companhia das Letras e ter 

dois filmes inspirados em suas obras, Estive em Lisboa e lembrei de você, homônimo de um 

dos seus romances, e Redemoinho, baseado no segundo volume de Inferno Provisório, O mundo 

inimigo, o autor foi contemplado, juntamente com o seu tradutor, com o prêmio internacional 

Hermann Hesse, na Alemanha. Essa atuação no mercado editorial nacional e internacional tem 

conferido notoriedade a Luiz Ruffato no campo literário de uma maneira geral. 

Não só pela quantidade de textos publicados, mas também pela qualidade estética, a 

obra de Ruffato se apresenta como relevante para compreender uma das muitas trajetórias que 

a literatura tem percorrido nas últimas décadas. Desta maneira, este trabalho propõe fazer uma 

leitura de quatro narrativas do autor. Tanto os espaços das grandes cidades, no Brasil e em 

outros lugares do mundo, quanto da cidade interiorana de Cataguases, situam a narrativa 

ruffatiana numa topografia específica e permitem delinear as personagens que neles inscrevem 

suas experiências e trajetórias. As configurações dos espaços e das personagens se imbricam de 

tal maneira nessas narrativas, que se torna impossível analisar cada categoria separadamente. 

Considerar uma sem observar a outra significa ver o espaço sem os sujeitos que o prefiguram, 

o que contradiz com a perspectiva de espaço acima mencionada, do espaço como “histórias de 

até então” (MASSEY, 2015, p. 29). Se, por um lado, o espaço enquadra a personagem, por 

outro, a personagem se configura pela sua relação no e com o espaço.    

                                                           
3Na primeira versão publicada pela Editora Record, o projeto de Inferno Provisório foi composto de 38 histórias, 

reunidas em cinco romances, lançados no período de mais ou menos sete anos: Mama son tanto Felice (2005), O 

mundo inimigo (2005), Vista parcial da noite (2007), O livro das impossibilidades (2008) e Domingos sem deus 

(2012). 
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Nos romances ruffatianos selecionados como corpus da pesquisa, muitas são as 

personagens atravessadas pelo sentimento de solidão, haja vista sua relação problemática com 

o espaço. O sentimento de solidão, de estar afastado dos outros, pode ser considerado a partir 

de, pelo menos, duas possibilidades semânticas: em sua face positiva, em que o “eu” percebe a 

solidão como uma necessidade construtiva de encontro consigo mesmo. A palavra que 

determina essa necessidade de estar sozinho cujo fim é o autoconhecimento é solitude, ou seja, 

uma forma de solidão benéfica para a constituição e autonomia do “eu”. Em sua fase negativa, 

a solidão pode ser entendida como uma ocorrência nefasta, responsável pelas tragédias e 

angústias sofridas pelo “eu”. Nesse sentido, ela não traz benefícios, somente o seu avesso. Em 

narrativas de Luiz Ruffato, a solidão, muitas vezes, será desdobrada em situações de 

desenraizamento, como uma ferida incurável que impõe uma cisão dolorosa entre o “eu” e o 

seu lugar de origem, mas, ao mesmo tempo, a migração parece ser a única alternativa para não 

sucumbir diante das tragédias do mundo, visto que permanecer, fixar-se no lugar onde nasceu 

seja uma opção pouco tangível para ele. 

Nos quatro romances selecionados como corpus, um espaço de solidão ganha 

relevância neste sentido negativo, mas que, analisado no conjunto, a migração é sugerida como 

resposta para resistir à dureza do mundo. Na metrópole, inserida no romance Eles eram muitos 

cavalos, a solidão aparecerá atrelada ao medo e à violência que permeiam o cotidiano 

paulistano. O fluxo migratório do interior para os centros urbanos, em O livro das 

impossibilidades, associa a solidão do migrante à dor do não pertencimento a lugar algum e às 

tentativas, na maioria das vezes frustradas, de constituir um novo pertencimento. No espaço do 

outro de Estive em Lisboa e lembrei de você, a solidão estará ligada ao desamparo e à 

clandestinidade da situação de imigrante ilegal em uma terra distante da sua. Por último, apesar 

de ter trânsito livre por diferentes países do mundo, em Flores artificiais, a solidão traduzirá a 

errância de um sujeito inapto para se sentir em casa em parte alguma.  

O desenraizamento em relação a um lugar pode provocar a reterritorialização 

(PERLONGHER, 1995), processo de identificação com a sociabilidade do novo lugar, como 

aconteceu com muitos intelectuais ao longo do século XX, principalmente a partir da Segunda 

Grande Guerra, como demonstra Peter Burke (2017), no livro Perdas e ganhos: exilados e 

expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000. Devido às 

questões de violência institucional exercida de várias formas ao longo desse século, resultando 

na perseguição de muitos grupos minoritários, – como na Shoah ou na colonização de países 

africanos por países europeus ou nas inúmeras ditaduras latino-americanas ou mesmo na 

expulsão do homem do campo para a cidade, – exilados, expatriados, emigrantes de muitas 
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partes do globo buscam, em centros urbanos ou em países mais democráticos, uma nova 

territorialização. Entretanto, ao lado dessa reterritorialização, há também a ausência de 

identificação com o outro lugar, tampouco com o lugar de origem, criando um sujeito incapaz 

de se ancorar em lugar algum. 

No geral, antenado a essas atuais configurações políticas, em que uma panóplia 

(BERND, 2007) toda de termos surge a partir desta situação em que o “eu” habita espaços de 

solidão, espaços de não pertencimento, a literatura ruffatiana problematiza o desenraizamento 

e a territorialização de diferentes personagens. Por razões diversas, a maioria não consegue 

pertencer aos espaços onde nasce, onde cresce, de onde parte ou por onde transita. Com poucas 

exceções, uma sensação constante de ser estrangeiro em qualquer lugar onde se encontra é o 

sentimento existencial que tem dado o tom da obra de Ruffato. O espaço da solidão constitui, 

portanto, este espaço em devir, desejado pelo sujeito. Contudo, esta busca pelo outro lugar 

quase sempre é frustrada, seja pela insegurança e insalubridade dos espaços, que põem os 

sujeitos a caminho, na tentativa de uma territorialidade melhor; seja por outra forma de solidão, 

em certo grau, próxima a um sentimento de anomia4, que dificulta o compartilhamento da 

retórica e das regras de convivência que especifica cada lugar. Em todo caso, predomina esse 

espaço de solidão, onde o “eu” se sente estrangeiro em toda parte. Os habitantes da metrópole 

violenta e insegura, o migrante que vive o drama do desenraizamento e as dificuldades da 

reterritorialização, o imigrante pobre no país colonizador que experimenta a clandestinidade, o 

viajante e o desejo da errância são as situações encenadas pelos romances selecionados como 

corpus 

Destarte, os quatro romances ruffatianos escolhidos representam, cada um com suas 

nuanças estruturais, a tensão personagem-espaço por meio de diferentes figuras do 

deslocamento e por meio de diferentes procedimentos formais. Em Eles eram muitos cavalos, 

a narrativa se organiza em 69 fragmentos, uma miscelânea de textos dos mais variados tipos, 

que tenta representar um dia, 09 de maio de 2002, da cidade de São Paulo, a partir da perspectiva 

de diferentes “praticantes do espaço urbano” (CERTEAU, 2014). O romance busca dizer o real 

de forma fragmentada, pela perspectiva e sensações dos diferentes viventes que povoam a 

capital paulista. O capítulo 21 sintetiza essa tentativa de dizer o indizível que é a metrópole: 

                                                           
4 O conceito de “anomia”, segundo Robert Merton (1968), consiste em um estado de espírito, em que o sujeito 

perde o senso de coesão social. Essa perda pode apresentar diferentes graus de mais leves a formas agudas, fazendo 

o sujeito sentir necessidade de insulamento, solidão ou de dissidência. Em outras palavras: “[...] a estrutura cultural 

pode ser definida como o conjunto de valores normativos que governam a conduta comum dos membros de uma 

determinada sociedade ou grupo. E por estrutura social se entende o conjunto organizado de relações sociais no 

qual os membros de uma sociedade ou grupo são implicados de várias maneiras. A anomia é então concebida 

como uma ruptura na estrutura cultural” (MERTON, 1968, p. 236).  
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“São Paulo é o lá fora? é o aqui dentro? mas, e o dia? é bonito o dia? é feio? faz frio? faz calor? 

[...] Um motoboy se esparramou na faixa-de-pedestre? um executivo espancou um menino-de-

rua com o laptop? um comprador impediu um assalto? o mundo acabou?” (RUFFATO, 2001, 

p. 47). Em cada fragmento do romance emergem sujeitos solitários e infelizes que a cidade 

esmaga e consome, porque nela sobressai a violência e o medo. 

Apesar de O livro das impossibilidades fazer parte de uma série de cinco volumes, ele 

se destaca da pentalogia de Inferno Provisório (2005-2012), porque consegue realizar de forma 

significativa as tensões do migrante no espaço urbano. Por isso, dos cinco volumes que compõe 

o romance, apenas o quarto volume será tomado para discutir a figura do migrante na narrativa 

ruffatiana, visto que ficaria muito extenso o trabalho se fosse feita a análise de todos os cinco 

volumes. Com o enredo cindido em três histórias distintas, que, separadas, poderiam ser lidas 

como contos, O livro das impossibilidades realiza o projeto de representar o espaço urbano pela 

perspectiva do migrante (descendente do imigrante italiano e/ou do ex-escravo), que sai de 

Cataguases, interior de Minas Gerais, rumo à cidade grande, São Paulo ou Rio de Janeiro, em 

busca de melhores condições de vida e, como antecipa o título do romance, não consegue 

encontrar. Nesse texto, o narrador explora a focalização interna para significar o contraste do 

imaginário urbano do migrante, antes e depois de vivenciar a experiência da cidade, desnudando 

as principais tópicas modernas que concebem a modernização pelos signos eufóricos. 

Em Estive em Lisboa e lembrei de você é narrada a história de Sérgio de Souza 

Sampaio, um imigrante brasileiro na capital portuguesa. Movido pelo sonho utópico de que a 

cidade grande no “estrangeiro” daria toda sorte de realização (econômica, afetiva, pessoal, 

social), o narrador personagem parte de Cataguases rumo à Lisboa. Mas, ao chegar à metrópole 

portuguesa, não consegue pertencer a esse espaço, tornando-se solitário, clandestino, habitante 

de um não-lugar e sem pátria, porque também não consegue mais retornar ao Brasil.  

Se, nos três primeiros romances, a solidão está vinculada à exclusão econômica, 

provocada pelas mazelas da industrialização no contexto brasileiro, em Flores artificiais essa 

condição de solidão parece estar configurada para além das questões econômicas. Dório Fineto, 

personagem principal da narrativa, é um engenheiro consultor do Banco Mundial que, por causa 

desse trabalho, passa a vida viajando. Ao fazer a personagem deslocar por diferentes cidades, a 

narrativa desnuda as diferentes situações de solidão, a que sujeitos de diversas partes do mundo 

estão expostos todos no contexto da segunda metade do século XX. Quando já velho, percebe 

que é um cidadão do mundo, mas solitário, que não pertence a lugar algum, que não conseguiu 

construir nem um vínculo duradouro em sua vida. “Não pertenço a lugar algum, sou, sempre 
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fui um estranho, um estrangeiro” (RUFFATO, 2014, p. 140), conclui o narrador no final do 

romance. 

Para alcançar os objetivos propostos, este trabalho foi dividido em duas partes, 

compostas por dois capítulos cada. Na primeira parte, intitulada “Em solo pátrio”, serão 

analisados os romances Eles eram muitos cavalos e O livro das impossibilidades. Esses dois 

textos têm vários aspectos temáticos e formais em comum, como por exemplo, o narrador que 

assume a focalização interna de inúmeras personagens, para fazer falar o habitante da cidade e 

o migrante, respectivamente. Em ambas as narrativas, tanto os habitantes de São Paulo quanto 

as personagens migrantes, entre Cataguases e a metrópole, estão inseridas nos limites do 

território nacional e, desse modo, a solidão estará associada à hostilidade dos espaços 

vivenciados pelas personagens: ao medo e à violência que permeiam o espaço da metrópole 

paulista no romance de 2001; e à dor do não pertencimento e às dificuldades de sobrevivência 

nas cidades interioranas no romance de 2008.  

Seguindo a ordem cronológica de publicação dos romances, o primeiro capítulo, 

intitulado “‘(São Paulo é o lá fora? É o aqui dentro?)’: os habitantes da metrópole em Eles eram 

muitos cavalos (2001)”, analisará o romance em questão, observando dois aspectos: 1) a 

estrutura da narrativa e o projeto estético-ideológico do escritor e 2) a configuração do espaço 

da cidade na narrativa, cujos habitantes são atravessados pela violência e pelo medo. No 

segundo capítulo, intitulado “‘E então, meu filho, o quê que você achou de São Paulo?’: o 

migrante em O livro das impossibilidades (2008)”, será analisado o romance de 2008 a partir 

de dois aspectos: 1) análise da estrutura da narrativa e do projeto do escritor; 2) a construção 

temático-formal de dois espaços Cataguases e a metrópole e o drama do desenraizamento do 

migrante. 

A segunda parte deste trabalho se intitula “Pelo espaço do outro” e também apresenta 

dois capítulos: “‘Nós estamos lascados, Serginho’: o imigrante pobre em Estive em Lisboa e 

lembrei de você (2009)” e “‘Não é o Brasil o meu destino final’: o viajante em Flores artificiais 

(2014)”, nos quais serão analisados os dois romances, respectivamente. São romances que, além 

de construírem a narrativa em primeira pessoa, as personagens narradoras são colocadas fora 

do território nacional. No espaço alheio, a solidão associa-se a outras questões, como à 

imigração e à clandestinidade no romance de 2009; e à errância e ao esfacelamento dos vínculos 

afetivos no romance de 2014. Como espelho da primeira parte, ambos os capítulos serão 

divididos em dois tópicos: 1) a observação da estrutura da narrativa e do projeto literário do 

autor e 2) a construção do espaço da errância na narrativa e a ausência de vínculos do viajante. 
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No percurso analítico desenvolvido neste trabalho, observa-se que, em cada um dos 

romances, Ruffato se ocupa de algumas figurações do deslocamento. Ao inscrevê-las no interior 

da narrativa, a tensão entre a personagem e o espaço é criada a fim de problematizar as 

hierarquias sociais que estruturam a sociedade. Além dessa tensão sujeito-espaço, há também 

uma preocupação consciente com a estrutura da narrativa que faz com que seja possível 

circunscrever o estilo do autor, ao mesmo tempo em que permite ler sua obra para além de uma 

mera repetição de fórmulas, haja vista que cada romance procura uma linguagem própria para 

dizer aquele sujeito do deslocamento. Os praticantes da metrópole, o migrante, o imigrante e o 

viajante são as personagens emblemáticas para dizer o espaço da solidão na narrativa ruffatiana. 
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1. “(SÃO PAULO É O LÁ FORA? É O AQUI DENTRO?)”: os habitantes da metrópole 

em Eles eram muitos cavalos (2001) 

 

A voz irreprimível dos fantasmas, que todos os artistas conhecem, 

vibra, porém, com certa docibilidade, e submete-se à aprovação do 

poeta, como se, realmente, a cada instante lhe pedisse para ajustar 

seu timbre à audição do público. Porque há obras que existem apenas 

para o artista, desinteressadas de transmissão; outras que exigem 

essa transmissão e esperam que o artista se ponha a seu serviço, para 

alcançá-la.  

Cecília Meireles 

 

A cidade é um mundo de estranhos, [...] um deserto de homens. 

Didier Eribon 

 

 

O excerto de Cecília Meireles, escolhido como reflexão inicial deste capítulo, que tem 

por objetivo analisar o romance ruffatiano Eles eram muitos cavalos, foi retirado de uma 

conferência da poeta, na qual ela explica a composição de Romanceiro da Inconfidência. Esse 

fragmento trata de fantasmas, seres invisíveis e anônimos, que precisam de reparação pela voz 

de outrem. Somente os fantasmas atormentados têm a necessidade de retornar do mundo dos 

mortos para resolver pendências na vida terrena. Aquele que teve uma vida plena não possui 

débitos com as coisas passadas. Da impossibilidade de se comunicar, haja vista sua 

invisibilidade, os fantasmas exigem do artista que seja o porta-voz de suas aflições e tormentos. 

Dessa perspectiva, a escrita da poeta seria um instrumento de fazer falar aquele a quem a 

comunicabilidade está para sempre encerrada. Uma escrita reparadora, eis o ofício do artista. 

Tal reparação seria resultante de sua capacidade e sensibilidade de se portar como catalisador 

destas dores vividas e não resolvidas. 

Em Luiz Ruffato, a intertextualidade com a obra da autora modernista ultrapassa 

questões temáticas e diz muito mais respeito ao processo de composição do texto ficcional, 

visto que o assunto que ambos os autores tratam são diferentes, mas há alguns pontos de contato 

relevantes para se compreender o romance em questão. O título Eles eram muitos cavalos é 

retirado de um refrão do poema “Dos cavalos da Inconfidência”, de Cecília Meireles, inserido 

em seu mais conhecido livro, o Romanceiro da Inconfidência. Eis um pequeno trecho do 

poema, do qual Ruffato retira seu título: 

 

Eles eram muitos cavalos 

E morreram por esses montes, 

esses campos, esses abismos, 

tendo servido a tantos homens. 
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Eles eram muitos cavalos, 

mas ninguém mais sabe os seus nomes 

sua pelagem, sua origem... 

E iam tão alto, e iam tão longe! 

E por eles se suspirava, 

consultando o imenso horizonte! 

– Morreram seus flancos robustos, 

que pareciam de ouro e bronze (MEIRELES, 2005, p. 235). 

 

Em todo o Romanceiro, Meireles recria em um tom lírico e elegíaco os episódios que 

marcaram a chamada Inconfidência Mineira. O procedimento poético nesse texto parece ganhar 

uma dupla significação no romance ruffatiano: de um lado, incorporar um momento da história 

do país que o artista julga importante – no caso do romance, esse momento que merece ser 

narrado é o presente da maior cidade brasileira, São Paulo, e, no poema, reconta-se um evento 

histórico e colonial importante para a memória coletiva do país, porque acena uma resistência 

em relação ao poder instituído, conhecido também como a Conjura Mineira. De outro lado, 

incorporar as muitas vozes que compõem a realidade, que a História não consegue abarcar, 

sobretudo, dando ênfase às perspectivas dos anônimos que participam dela no cotidiano, os 

muitos cavalos. Tanto o poema quanto o romance procuram lembrar-se dos muitos, sem voz e 

sem nomes, que participam de determinado momento histórico. As personagens de diferentes 

classes, faixas-etárias, raças e sexos, representantes das pessoas comuns assim como os 

invisíveis cavalos da Inconfidência, ganham relevância no referido romance. 

Em certa altura do Romanceiro, o eu lírico ressalta a figura dos cavalos que levaram 

os sujeitos envolvidos na Conjura. Cavalos e sujeitos anônimos aparecem como aqueles que 

não foram os protagonistas da História oficial, mas que compunham o panorama plural da 

realidade brasileira naquele evento tão importante: “testemunhas sem depoimentos, / diante de 

enormes equívocos” (MEIRELLES, 2005, p. 234). A escolha de seres anônimos que povoam 

os insalubres espaços de São Paulo, na obra ruffatiana, aproxima-se do propósito da poeta nesse 

livro: “porque se impunha, acima de tudo, o respeito por essas vozes que falavam, que se 

confessavam, que exigiam, quase o registro de suas histórias” (MEIRELES, 2005, p. 27). Em 

conferência proferida pela autora em 1955, ela afirma que, cerca de quinze anos antes, teve a 

oportunidade de ir a Ouro Preto com um modesto propósito jornalístico de descrever as 

comemorações de uma Semana Santa e, nesse evento, foi impregnada de uma vontade imensa, 

“um apelo irresistível” que esses fantasmas da História estavam fazendo à autora e dos quais 

ela não pôde mais se livrar. 

A metáfora de fantasmas ou dos invisíveis cavalos da História lembra as teses de 

Walter Benjamin (1987, p. 225), para quem a principal tarefa do historiador consiste em 
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“escovar a história a contrapelo”, ou seja, fazer uma inversão de postura ao que comumente se 

observa na postura dos historiadores: “[...] se perguntarmos com quem o investigador 

historicista estabelece uma relação de empatia. A resposta é inequívoca: com os vencedores”. 

Benjamin aconselha ao historiador estabelecer empatia não com os vencedores, mas com os 

vencidos, os colonizados, os dominados: “A empatia com o vencedor beneficia sempre, 

portanto, esses dominadores. [...] Nunca houve um monumento da cultura que não fosse 

também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, 

tampouco, o processo de transmissão da cultura” (1987, p. 225). O poema de Cecília Meireles 

e o romance de Ruffato parecem ter atendido ao apelo benjaminiano em busca de reparação, 

ficcionalizando os muitos cavalos que participaram da História. 

É também da voz de fantasmas que surge a necessidade, o “apelo irresistível” de 

escrever Eles eram muitos cavalos que, segundo Ruffato, surgiu enquanto ele caminhava pela 

Bienal Internacional de Arte de São Paulo em 1996 e se deparou com a instalação “Ritos de 

passagem”, de Roberto Evangelista. Na obra observada, havia um amontoado de sapatos gastos. 

Esses sapatos de diferentes tamanhos contavam histórias de homens, de mulheres, de crianças 

que viveram suas vidas, que participaram da história individual, mas também coletiva da cidade, 

formando o conjunto plural da realidade, mas que não vão aparecer nos discursos oficiais sobre 

a cidade, sobre o país. Os fantasmas desses anônimos exigiam que as suas narrativas também 

fossem ouvidas. 

 

Esse romance nasceu da necessidade de tentar entender o que estava 

acontecendo a minha volta – e para isso tomei a cidade de São Paulo como 

síntese da sociedade brasileira. Um dia caminhando pelos corredores de uma 

das bienais de arte de São Paulo, deparei com uma curiosa instalação: um 

amontoado aparentemente aleatório de calçados abandonados (tênis, chinelos 

de dedo, sapatos masculinos e femininos, infantis e adultos, botas, sandálias, 

pantufas, etc.), que me provocou uma série de reflexões. A sola daqueles 

calçados percorrera o asfalto e a poeira das ruas, tomara chuva e sol, fora feliz 

e infeliz, enfim, nas curvas deformadas pelo uso imprimira-se uma 

individualidade, que recolhida e rearranjada tornara-se depoimento coletivo. 

Ali, de uma maneira singular e criativa, o artista reconstruíra a História 

(RUFFATO, 2008, p. 321).  

 

A interferência da voz autoral nos condiciona a uma leitura específica do romance, que 

talvez só ao tempo devido mostre as distâncias. Por enquanto, o que se sobressai da leitura de 

Eles eram muitos cavalos é que o romance une estas duas pontas: escrever as ruínas, a Cidade-

Babel, metonímia de uma nação que ainda apresenta grandes impasses para a maioria dos seus 

habitantes, massacrada por uma estrutura social conservadora e excludente; e escrever essas 
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ruínas por meio de uma estratégia narrativa coerente com o paradigma ético de dar a voz e a 

focalização aos inúmeros praticantes do espaço urbano (CERTEAU, 2014), os muitos cavalos 

que compõem a paisagem plural da cidade grande, os quais testemunham equívocos todos os 

dias, mas que não dão seu depoimento, visto que não têm lugar para expressarem-se. 

Norma Goldstein analisa o livro de poemas de Meireles (2005) e o interpreta a partir 

das metáforas do mosaico e da rosácea.   

 

A composição do Romanceiro da Inconfidência poderia ser comparada à de 

um mosaico ou à de uma rosácea. O livro completo – o poema longo, o 

conjunto de romances – corresponderia à rosácea ou ao painel de mosaicos. 

As partes que o compõem seriam as pedras do mosaico ou as pétalas da 

rosácea: uma unidade válida por si mesma, que também compõe o desenho 

maior. Essa arquitetura do texto torna-o dinâmico e flexível, sugerindo a 

possibilidade de múltiplas formas de leitura e interpretação (GOLDSTEIN, 

1998, p. 27). 

 

Nesta estrutura, cada parte corresponde a uma unidade independente de sentido da 

outra, mas que formam um conjunto coerente de significação, quando reunidas em um painel. 

Este mosaico forma um conjunto maior, no qual reúnem-se as diferentes faces da imagem. 

Demonstrando tanto os inconfidentes quanto os traidores, e os cavalos que levaram um e outro, 

essa estrutura fragmentada, porém dialética, pode ser tomada como metáfora para compreender 

o procedimento narratológico de Eles eram muitos cavalos, na medida em que a estrutura dos 

minicontos ou pequenos fragmentos de textos diversos compõem a pluralidade de vivências na 

maior metrópole brasileira bem como demonstra, no painel, os diversos discursos que a 

constroem. Dessa forma, a intertextualidade no romance ruffatiano sugere inúmeras camadas 

de diálogos com o poema do Romanceiro: a narrativa de determinado tema histórico; a estrutura 

fragmentada que forma um conjunto, mesmo que retalhado; a retomada de um paradigma ético 

de representação dos anônimos que compõem o panorama diversificado da existência.  

Em Ruffato, os cavalos de Cecília Meireles ganham uma dimensão metafórica terrível 

e representam homens, mulheres, crianças, velhos e muitos outros seres que, em geral, povoam 

o espaço hostil e violento da metrópole. É nesse sentido que a cidade e o país remetem a uma 

conotação também metafórica: “um deserto de homens”, “um mundo de estranhos”, como 

define Didier Eribon (2008) em seu estudo sobre a cidade ser, paradoxalmente, refúgio e 

degradação para os sujeitos marginalizados e que serve de segunda epígrafe a este capítulo da 

tese. Na cidade violenta e insegura impera o medo, e a tragédia cotidiana é o tom que permeia 

a maior parte da produção literária contemporânea. 
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Organizado num mosaico de 70 fragmentos, em que 69 são enumerados, o último 

capítulo não tem título e é antecipado por uma página, cujo interior da margem é coberto pelo 

breu da noite, Eles eram muitos cavalos tenta representar a multiplicidade de vivências da 

cidade de São Paulo em um único dia. A primeira informação que aparece quando se abre o 

romance, inserida no fragmento inicial e intitulado “Cabeçalho”, é a circunscrição espaço-

temporal: “São Paulo, 9 de maio de 2000. Terça-feira.” (RUFFATO, 2001, p. 11). O dia, como 

muitos outros dias comuns, está nublado na terra da garoa, como mostrará o segundo fragmento, 

intitulado “O tempo”: “Hoje, na Capital, o céu estará variando de nublado a parcialmente 

nublado” (RUFFATO, 2001, p. 11).   

Trata-se de um dia cinza qualquer na cidade cinza e fria. Unindo conteúdo e forma de 

modo coerente, como se discutirá ao longo desse capítulo, Ruffato constrói São Paulo a partir 

da focalização de um diversificado mosaico de subjetividades fragmentadas, nas quais traça um 

espaço de solidão, seja pelo medo e pela violência, que permeiam o dia-a-dia da metrópole, seja 

pela “solidão da cidadania”5 (OLIVA, 2000) que massacra os sobreviventes dessa 

modernização falida que se presentifica no Brasil do século XXI. A solidão, a dor e o desamparo 

perfazem a tragédia coletiva e é essa tragédia, vivenciada na e pela metrópole, que une todas as 

narrativas que compõem o romance. 

A obra do autor como um todo, num viés mais engajado que o de Cecília Meireles, 

pois impõe uma reflexão sobre vários aspectos da história do Brasil. Comparando o projeto de 

nação presente em José de Alencar, autor emblemático na preocupação com a constituição de 

uma nacionalidade, e em Ruffato, as pesquisadoras Ivete Lara Camargos Walty e Raquel 

Beatriz Junqueira Guimarães observam que, no segundo autor, há uma vontade de desmantelar 

esta origem idílica, romântica a que serviu o gênero romance na literatura e história brasileiras, 

construindo um duplo questionamento no interior de seus romances: ideológico e estético. 

 

Assim, se Alencar busca a origem da nação que então se formava, sobretudo 

com a série indígena e mais regional, Ruffato, não deixando de considerar um 

projeto nacional, lida com um processo de desmanche dessa origem, sua 

                                                           
5 O sociólogo Alberto Oliva, no livro A solidão da cidadania, analisa pela perspectiva da sociologia uma espécie 

de solidão ligada a questões não de cunho ontológico, mas social e histórico, que deriva da emergência de contextos 

ligados ao individualismo e consumismo crescentes no Brasil e uma instalada crise dos laços de humanidade, 

coletivismo e ética. Em suas palavras: “[a] principal forma jurídico-política de proteção à cidadania é a que vela 

por direitos sem impor deveres. Só quando o governo é de leis, compatíveis com a liberdade, e não de homens, 

tem a sociedade condições de proporcionar cidadania aos indivíduos” (OLIVA, 2000, p. 52). A solidão da 

cidadania, nesse sentido, seria a falência do Estado em propiciar a ética que garanta a cidadania em seu sentido 

pleno, a todo seu povo independentemente da classe, sexo, raça. Quando falta a ética, surge um terreno fértil para 

a solidão ou abandono do Estado, sobretudo daqueles que mais necessitam de sua proteção. Essa solidão se dá de 

forma cultural e estrutural, resultando num imenso fosso que segrega de forma cruel e violenta grupos socialmente 

marginalizados.  
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impossibilidade, enquanto põe em causa o próprio gênero em sua grandeza. 

No mosaico geográfico, social e cultural de Eles eram muitos cavalos, vê-se 

uma metonímia de tal processo, a começar pela referência expressa ao 

Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, já uma releitura da 

tentativa frustrada de se instalar a República brasileira (WALTY; 

GUIMARÃES, 2017, p. 45).  

 

Esse desmanche de qualquer tentativa de representar por meio do romance uma cidade 

revolucionária é transplantado para a estrutura da narrativa em diferentes níveis, a começar 

pelas duas epígrafes que abrem o romance. A primeira redunda na metáfora do título e consiste 

no trecho do já discutido poema de Cecília Meireles (2005, p. 235): “Eles eram muitos cavalos, 

/ mas ninguém sabe os seus nomes, / sua pelagem, sua origem...”. A segunda epígrafe, com a 

qual iniciamos a leitura do romance, é um trecho do Salmo 82: “Até quando julgareis 

injustamente, sustentando a causa dos ímpios?” (RUFFATO, 2001, p. 05-09). No caso do texto 

bíblico, trata-se de um questionamento do salmista sobre a lei e a justiça que sempre 

favorecerem os fortes e poderosos, opondo-se àqueles que mais precisam da proteção legal. 

Analisada no conjunto da obra, ela reforça os sentidos do título de optar pelo lado dos oprimidos 

e dos fracos, a fim de fazer um posicionamento político diante da realidade narrada. Sobre essa 

epígrafe, Ivete Lara Camargos Walty (2017, p. 57) afirma que ela  

 

[...] abre um nó da conexão, o universo bíblico, ratificando a ideia de 

anonimato e desamparo, conforme se vê por outros versículos do mesmo 

salmo, que se refere à injustiça e à parcialidade dos juízes: “Fazei justiça ao 

fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. 

Socorrei o fraco e o necessitado; tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, 

nem entendem; vagueiam em trevas; vacilam todos os fundamentos da terra”. 

 

Mesclando mininarrativas e outros textos que não pertencem ao campo do literário, a 

cidade vai sendo composta por um caleidoscópio de textos e de histórias, privilegiando vários 

pontos de vista: de dentro, de fora, adentrando a cidade (fragmentos 4, 5 e 6), partindo dela 

(fragmento 57), de cima (fragmento 16), de diferentes locais: ruas, bairros, praças, parques 

(Paraíso, Vila Andrade, Jardim Irene, Limoeiro, Vila Clara, Viaduto do Chá, Imigrantes, 

Consolação, Ipiranga e Henrique Schaumann, praça Ramos, Largo da Concórdia, estação da 

Luz, parque do Ibirapuera), em que quase sempre as personagens estão em trânsito, tentando 

acompanhar o ritmo frenético da metrópole. Além de muitos lugares reconhecíveis no mapa, o 

romance também é povoado de narrativas que partem da perspectiva de diferentes seres: de 

homens, de mulheres, de velhos, de crianças, de animais (fragmentos 9 e 11), sempre 
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privilegiando aqueles que não têm voz nos grandes relatos que dizem a cidade ou o país: a 

televisão, a publicidade, os discursos oficiais, a História.  

Nesses inúmeros olhares e subjetividades, podemos apreender uma cidade que se 

transmuta. A cidade é percebida pelo olhar e pela voz de inúmeros sujeitos. Mas, em todos esses 

fragmentos, sobressaem a solidão, a violência, o medo, a insegurança, a claustrofobia, a 

opressão, a angústia, a miséria e a fome. Todas essas cidades-metamorfoses são reunidas sob 

os signos da tragédia, individual ou coletiva, estabelecendo um contraponto com uma cidade 

utópica6. Todos os espaços vividos pelas personagens do romance são carregados de extrema 

negatividade seja pela “solidão da cidadania” seja pela solidão em seu sentido ontológico7. A 

tragédia é coletiva nessa cidade e, mesmo assim, ela, com poucas exceções, não é capaz de 

promover a solidariedade entre seus habitantes. Na cidade ruffatiana, o homem parece mais 

sozinho do que nunca. 

O romance Eles eram muitos cavalos, para dar conta da volatilidade do espaço da 

metrópole percebido pelas personagens que a vivenciam, não poderia se constituir pelas 

características tradicionais da épica, cuja linearidade e causalidade dos fatos e a posição ulterior 

do narrador diante desses fatos negam a simultaneidade, a velocidade e a “liquidez” 

(BAUMAN, 2004) das experiências contemporâneas. Essa recusa do discurso narrativo 

tradicional se manifesta num amálgama de característica que constitui uma escrita patchwork 

(CANNEVACCI, 2004), feita de restos dos mais variados textos e intersemioses, que exige do 

leitor a tarefa de ir alinhavando fragmentos para formar os sentidos da narrativa. O resultado 

final é uma imagem caleidoscópica da cidade, compondo quase uma cena cubista, e uma escrita 

Frankenstein, que recicla elementos mais diversos, da tradição do romance a outros gêneros 

literários e não-literários.    

Narrar a grande cidade, tentando encenar as muitas vozes e vivências que ela reúne, 

exigiu do escritor um trabalho com a linguagem, colocando como problema para a narrativa 

não apenas as diferenças identitárias e os múltiplos espaços dos sujeitos, como também a 

própria configuração da forma romanesca. Desse modo, para refletir sobre como o romance 

                                                           
6 “Utopia”, segundo Marilena Chauí, consiste em um vocábulo que remete, inicialmente, ao romance homônimo 

do filósofo inglês Thomas More, publicado pela primeira vez no século XVI. A partir desse texto, a utopia surge 

como gênero literário para representar uma sociedade perfeita e feliz. No entanto, salienta Chauí, antes da obra de 

More, outros textos evocaram a idealização de uma sociedade perfeita, entre eles A República, de Platão, que 

passou a ser conhecida a partir de então por intermédio de More. Apesar de etimologicamente indicar aspectos 

negativos, foi em seu aspecto positivo que a palavra ganhou relevância ao longo dos anos: “[...] o sentido positivo 

veio naturalmente acrescentar-se ao sentido negativo, de maneira que utopia significa, simultaneamente, lugar 

nenhum e lugar feliz, eutópos. Ou seja, o absolutamente outro é perfeito” (CHAUÍ, 2008, p. 07).   
7 Segundo Octávio Paz, “[a] solidão, sentir-se e saber-se sozinho, isolado do mundo e alheio a si, não é uma 

característica exclusiva do mexicano” (2014, p. 189). Logo, a solidão é um sentimento próprio da condição 

humana. 
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flagra os inúmeros deslocamentos das personagens pelo espaço da metrópole, primeiramente, 

será feita uma análise da estrutura da narrativa e, no segundo tópico, será observada o modo 

como o texto ruffatiano explora a construção de inúmeras personagens para dar sentido a uma 

cidade tentacular e polifônica.   

 

 

1.1 Em que forma cabe a narrativa da cidade? 

 

Si Don Quichotte est un roman, Le Rouge et le Noir en 

est-il un autre? Si Monte-Cristo est un roman, 

L’Assommoir en est-il un? Peut-on établir une 

comparaison entre Les Affinités électives de Gœthe, Les 

Trois Mousquetaires de Dumas, Madame Bovary de 

Flaubert, M. de Camors de M. Feuillet et Germinal de E. 

Zola ? Laquelle de ces œuvres est un roman? Quelles 

sont ces fameuses règles?D’où viennent-elles? Qui les a 

établies? En vertu de quel principe, de quelle autorité et 

de quels raisonnements?  

Guy de Maupassant 

 

Marthe Robert (2007), no livro As origens do romance, parte desses questionamentos 

de Guy de Maupassant a propósito de seu Pierre e Jean ser ou não um romance, para demonstrar 

que cada romance reafirma a impossibilidade de fixar regras que determinem o gênero. O 

romance já nasceu em crise formal. Essas prerrogativas servem de ponto de partida para refletir 

sobre a configuração do gênero em Eles eram muitos cavalos, visto que ao ler o texto ruffatiano 

impera uma sensação de esfacelamento tanto no nível do conteúdo quanto no nível formal. 

Diante de textos como esse de Luiz Ruffato, parecem ganhar ênfase antigas questões, como: o 

que é um romance? Que conjunto de características faz do romance um gênero com regras 

reconhecíveis? Estas e outras questões já fizeram parte de muitas discussões teóricas e críticas 

desde o século XVIII pelo menos, momento em que o romance ascendeu na Europa, segundo 

o estudo de Ian Watt (1990), em A ascensão do romance.  

Para responder a alguns desses questionamentos, Mikhail Bakhtin observa que o 

romance é fruto da era moderna (momento posterior à Revolução Francesa) e se constitui como 

gênero ideal para representar o homem social, comum, herói da modernidade, o indivíduo livre 

das amarras do clã. Por isso, também é que ele se configura como um anti-gênero, cujas regras 

de composição não podem ser definidas num sistema fechado como é possível fazer a partir da 

épica clássica.   
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[...] o romance é o único gênero por se constituir, e ainda inacabado. As forças 

criadoras dos gêneros agem sob os nossos olhos: o nascimento e a formação 

do gênero romanesco realizam-se sob a plena luz da História. A ossatura do 

romance enquanto gênero ainda está longe de ser consolidada, e não podemos 

ainda prever todas as suas possibilidades plásticas. [...] O romance não é 

simplesmente mais um gênero ao lado dos outros. Trata-se do único gênero 

que ainda está evoluindo no meio de gêneros já há muito formados e 

parcialmente mortos. Ele é o único nascido e alimentado pela era moderna da 

história mundial e, por isso, profundamente aparentado a ela, enquanto que os 

grandes gêneros são recebidos por ela como um legado, dentro de uma forma 

pronta, e só fazem se adaptar – melhor ou pior – às suas novas condições de 

existência (BAKHTIN, 2002, p. 397-398).   

 

Além disso, para Bakhtin, o romance “parodia” outros gêneros, ou seja, insere outros 

discursos e formas textuais no interior de sua estrutura para ressignificar sua função, que se 

distancia da suas formas originais, passando a ter uma função estética, coerentemente 

organizada no conjunto do romance. Desse modo, o romance é formado a partir de unidades 

linguísticas heterogêneas, ou seja, a partir do plurilinguismo (temático-formal); logo combinar 

uma grande quantidade de outros textos e discurso sem sua organicidade, como Ruffato realiza 

no romance de 2001, é algo previsto em sua constituição “em processo” e não se mostra como 

novidade.  

O plurilinguismo de que trata Bakhtin consiste na multiplicidade de línguas e estilos 

que o romance abarca e é responsável por sua constituição aberta, à revelia de qualquer forma 

fixa. Ele é introduzido no romance por meio de duas formas: pelos diferentes discursos que 

amalgamam as vozes sociais orquestradas na narrativa: “[o] discurso do autor, os discursos dos 

narradores, os gêneros intercalados, os discursos das personagens não passam de unidas básicas 

de composição com a ajuda das quais o plurilinguismo se introduz no romance” (BAKHTIN, 

2002, p. 74-75). Esses gêneros intercalados são a segunda forma de introduzir o plurilinguismo 

no romance: “[o] romance admite introduzir na sua composição diferentes gêneros, tanto 

literários (novelas intercaladas, peças líricas, poemas, sainetes dramáticos, etc.), como 

extraliterários (de costumes, retóricos, científicos, religiosos e outros) (BAKHTIN, 2002, p. 

124). Todo esse plurilinguismo está a serviço da representação no romance.  

Eles eram muitos cavalos se intitula romance e, ao ser analisado com mais cuidado, é 

possível notar que as suas características, que criam a sensação de esfacelamento do gênero, 

traduzem-se em uma espécie de reciclagem (ROCHA; OLIVEIRA, 2018) de procedimentos 

ficcionais, verificáveis mesmo na tradição do romance. Esse romance de Ruffato consiste num 

texto proteiforme e polifônico que reúne 69 fragmentos de textos dos mais variados tipos 

(mininarrativas, listas, contos, minicontos, cartas, orações, texto bíblico, entre outros), para 
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narrar um dia da capital paulista, o dia 09 de maio de 2000. Retomando Bakhtin (2002, p. 125), 

é possível compreender que “[t]odos esses gêneros que entram no romance introduzem nele as 

suas linguagens e, portanto, estratificam sua unidade linguística e aprofundam de um modo 

novo seu plurilinguismo”. 

Rejane Cristina Rocha e Júlia de Mello Silva Oliveira analisam esse romance 

ruffatiano e concluem que ele é fruto de uma reciclagem de tendências ficcionais posteriores à 

crise da representação verificada no início do século XX. Há, inserida no modo como a narrativa 

se estrutura em fragmentos, a consciência de que o real não pode ser copiado, refletido, já que 

toda realidade é mediada relativamente por modos de ver e compreender o mundo, oferecidos 

pela cultura e pela história. 

 

O texto literário, a obra, não é imitação, cópia, interpretação, retrato, reflexo 

da cidade empírica e das pessoas que a viveram em 09 de maio, mas estabelece 

outra relação com o real, por meio da experiência estética de uma espécie de 

“paideuma” da tradição romanesco-formal - que remonta à consciência 

adquirida, após a crise da representação realista do final do século XIX, sobre 

a relatividade da mímesis do real – mediada por nossa história/cultura e vice-

versa. História e cultura medeiam formas e temas, assim como estes medeiam 

aquelas. Mediações que possibilitam o efeito representacional propiciador do 

fenômeno mimético. A obra, portanto, recicla, enciclopedicamente, técnicas 

estético-representacionais que remontam à propalada crise ecoando as 

tendências do gênero romance, desde o Realismo e as ondas ficcionais 

posteriores à tal crise, remetendo a toda uma tradição romanesca subsequente 

à consciência narrativa da relatividade do efeito representacional, sugerindo 

algumas de nossas faces sócio-histórico-culturais contemporâneas (ROCHA; 

OLIVEIRA, 2018, p. 12). 

 

Diferentemente da relação estabelecida entre literatura e realidade como convenção 

estética do romance realista do final do século XIX, que tinha por objetivo uma representação 

mais direta da realidade, o romance ruffatiano estabelece uma relação indireta com o real, 

sabendo-se capaz de representar apenas como o real é percebido. Baseando a discussão no 

conceito de realismo refratado8, de Tânia Pellegrini (2018), e na reconsideração da mímesis9, 

                                                           
8 O conceito de refração está relacionado à alteração do fenômeno óptico, em virtude do meio de propagação. Por 

exemplo, um objeto no fundo de uma piscina cheia de água será percebido de modo diferente se comparado à 

percepção desse mesmo objeto sem a presença de um meio de propagação da luz. Logo, a refração impõe uma 

relação indireta com o real. Tânia Pellegrini faz uso desse conceito para compreender o modo como o realismo, – 

não a escola francesa do século XIX, mas como postura e método –, insere-se na narrativa contemporânea: 

“Fragmentação e estilização, colagem e montagem, elisões e abstrações, de forte lastro modernista, grosso modo, 

tidas como resultado da famosa crise e elevada à categoria de valor literário quase absoluto, convivem hoje com 

outros modos de representação, muitos deles bastantes antigos, num conjunto que se poderia chamar de ‘realismo 

refratado’” (PELLEGRINI, 2018, p. 17).  
9 A reconsideração da mímesis sugerida por Luiz Costa Lima (2014) diz respeito à compreensão de que o real não 

é representável, o que pode ser representado são os diferentes modos de perceber o mundo. 
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de Luiz Costa Lima (2014), Rocha e Oliveira analisam a forma romanesca de Eles eram muitos 

cavalos da seguinte forma:  

 

Os episódios ficcionais vividos pelas pessoas anônimas, fictícias, que 

estão/moram em uma São Paulo (re)inventada naquele dia, são perspectivas, 

modos de ver, posicionamentos diante desse cronotopos. Cada fragmento é 

uma versão da São Paulo ficcional, é um modo de vê-la em uma determinada 

circunstância específica, vivida por um sujeito ou por sujeitos ficcionais 

também específicos que constroem, subjetivamente, as situações narradas. 

Não se acessa/conhece o todo da cidade, a cidade como um universo orgânico 

pautado no princípio da causalidade (porque ele mesmo é inacessível), senão 

que se expõem essas vivências individuais que enformam a cidade em 

pedaços, fragmentos subjetivamente dados por olhares do presente. Por isso o 

livro ser, essencialmente, fragmentado e polifônico. Também por tudo isso 

importa pouco saber quem são as pessoas que vivem a cidade, na cidade, “seus 

nomes, suas pelagens, suas origens”, suas histórias individuais; o que importa 

é saber como essas histórias evocam a cidade-real e dela se diferenciam na 

(re)invenção da composição, a partir de pontos de vista plurais e subjetivos, 

enformados por tendências estéticas diversas (ROCHA; OLIVEIRA, 2018, p. 

18). 

 

Desse modo, o romance Eles eram muitos cavalos apresenta como projeto estético-

ideológico reunir um amálgama de vozes sociais, por meio dos fragmentos de vários discursos 

e diversos gêneros textuais, aparentemente desconectados, mas quando observados no conjunto 

reencenam a vida na metrópole. Entretanto, o narrador não está tentando reproduzi-la 

realisticamente, como ela é na realidade, mas tentando representá-la por meio do exercício de 

mapear as cidades, visíveis e invisíveis, a partir dos olhos dos sujeitos que a veem. Desse modo, 

o plurilinguismo temático (múltiplas vozes e focalizações que se entrecruzam, de diferentes 

sujeitos que se relacionam com o espaço de maneira singular) e formal (os diferentes tipos de 

textos, sintaxes, planos narrativos, recursos fonéticos e tipográficos, fluxo de consciência, 

variação dos registros, etc) inserido no romance ruffatiano não constitui um mero exercício 

formal como costuma simplificar o autor em inúmeras entrevistas. Tal reciclagem formal é 

corroborada com o projeto ideológico do autor, repetido por diversos elementos no interior do 

romance, de mapear ficcionalmente os diferentes modos de perceber, compreender e viver na 

cidade. 

Com esse procedimento temático-formal, o romance de 2001 introduz na sua estrutura 

a consciência de que a linguagem pura, isenta de quaisquer posições ideológicas é uma utopia. 

A linguagem dos deuses, fora da História é uma pretensão filosófica que, segundo Bakhtin 

(2002, p. 133), não encontra terreno na realidade da prosa literária. Se toda linguagem proferida 

pelos sujeitos parte de uma perspectiva social, a realidade que ela afirma construir é uma mera 

forma de ver essa realidade. O que se pode representar são as perspectivas sociais e não a 
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realidade empírica. Nas palavras de Bakhtin: “[a]s particularidades formais das linguagens, dos 

modos, dos estilos no romance são símbolos de perspectivas sociais” (2002, p. 155). São os 

discursos e as perspectivas sociais que veem e dizem a realidade. Logo, a representação de São 

Paulo no romance é feita por meio da tentativa de inserir esses diferentes sujeitos que veem e 

dizem a cidade a partir de suas perspectivas. O narrador busca um exercício de escuta da voz 

do outro e o romance Eles eram muitos cavalos constitui um amálgama dessas vozes e 

perspectivas encenadas. 

Segundo Bakhtin, por meio do jogo ficcional e do plurilinguismo que o romance 

abarca é possível construir uma representação do outro de forma adequada, apesar de não ser 

original. O romance, dessa forma, encena as várias vozes sociais, não de forma realista, mas de 

forma figurativa e metafórica. É possível, então, que o outro fale por meio do plurilinguismo 

do romance. 

 

Não é possível representar adequadamente o mundo ideológico de outrem, 

sem lhe dar sua própria ressonância, sem descobrir suas palavras. Já que só 

estas palavras podem ser realmente adequadas à representação de seu mundo 

ideológico original, ainda que estejam confundidas com as palavras do autor. 

O romancista pode também não dar ao seu herói um discurso direto, pode 

limitar-se apenas a descrever suas ações, mas nesta representação do autor, se 

ela for fundamental e adequada, inevitavelmente ressoará junto com o 

discurso do autor também o discurso de outrem, o discurso do próprio 

personagem (BAKHTIN, 2002, p. 137).  

 

Apesar dessa consciência de que a linguagem não pode apreender o real, o romance 

de 2001 estabelece uma relação especial com o real, haja vista o cronotopos que inicia a 

narrativa, circunscrevendo-a no tempo, 09 de maio de 2000, e no espaço, São Paulo. Como 

afirmam Rocha e Oliveira (2018, p. 15), com a crise da representação, o romancista se vê diante 

do desafio de construir novas poéticas, novos códigos, novos modos expressivos que consigam 

“materializar essa nova forma de perceber/pensar o mundo.” Para as autoras, o realismo de Eles 

eram muitos cavalos é refratado10, ou seja, trata-se de um realismo proteiforme, como postura 

– que envolve ideologias do autor e do leitor, mentalidades, momento cultural e histórico – e 

como método estético-representacional – que recicla outras poéticas e códigos expressivos. 

Uma tela cubista materializa esse conceito de refração discutido por Pellegrini (2018) e 

retomado por Rocha e Oliveira. 

                                                           
10 O conceito de refração da Física indica que a percepção se modifica dependendo do meio pelo qual a luz se 

propaga. Pensando na representação do real no romance, cada sujeito percebe a realidade a partir de sua própria 

ótica. Por isso a escolha de uma narrativa fragmentada ficcionaliza os diferentes modos de perceber e se relacionar 

com a cidade.   
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Diante disso, o artista que se propõe a mapear as inúmeras formas de perceber a grande 

cidade contemporânea, a partir de um realismo mesmo sabendo-se refratado, terá de se deparar 

com este desafio: como definir esta megalópole, como compreendê-la, como narrá-la, como 

encenar as percepções e os incontáveis modos de relacionar-se com ela? De que perspectiva se 

pode dizer a cidade, o “mais desmesurado dos textos humanos” (CERTEAU, 2014, p. 157)? 

Quais personagens poderiam servir para configurar os tipos da cidade? Como representar na 

narrativa uma cidade que se mostra ambígua, polissêmica, indefinível, inenarrável? Eis a árdua 

tarefa do narrador ou dos narradores de Luiz Ruffato no romance Eles eram muitos cavalos: 

“são paulo relâmpagos / (são paulo é o lá-fora? É o aqui-dentro?)” (RUFFATO, 2001, p. 94). 

Esses dois questionamentos, retirados do fragmento 45, intitulado “Vista parcial da cidade”, 

sintetiza as dificuldades do narrador que se sabe obtendo apenas uma visão parcial e não 

totalizadora da cidade. Isso já nos indica que ele terá de optar por alguns procedimentos formais 

e ideológicos para materializar os modos de dizer a complexidade de São Paulo nas páginas do 

romance. 

Ao incorporar diversos tipos de textos de outros sistemas semióticos, como orações, 

previsão de tempo, classificados, lista telefônica, horóscopo, lista de livros, narrativas bíblicas, 

a materialidade do texto de Eles eram muitos cavalos força os limites do gênero, dilui a 

centralidade da voz narrativa totalizante, promove a descentralização do enredo e, por extensão, 

traduz a degradação do indivíduo cartesiano, compreendido historicamente numa perspectiva 

cognoscente e utópica. Como um mosaico de subjetividades justapostas, cada capítulo-

fragmento do romance se torna independente do outro na medida em que, reunidos, traduz a 

complexidade do todo da cidade. A maioria dos capítulos funciona como contos ou minicontos, 

com recursos formais próprios: enredo, personagem, focalização e voz narrativa. 

Na leitura de Andrea Saad Hossne, há um questionamento da estrutura tradicional do 

romance, numa relação correlata com a metrópole degradada na contemporaneidade: 

 

A estrutura fragmentária, sem personagens delimitadas, tendo como eixo 

condutor as rotinas da cidade, mais que espaço, avança de maneira ainda mais 

contundente contra a concepção épica clássica. Pontuações líricas e 

composições dramáticas constroem uma epopeia degradada de uma metrópole 

na periferia do capitalismo às portas do século XXI (HOSSNE, 2007, p. 30).  

 

Como peças de um mosaico, cuja imagem geral que se forma é a cidade de São Paulo 

retalhada ou como uma tela cubista, todo o dia 09 de maio de 2000 é retratado por diferentes 

pontos de vistas: uma mãe solitária lamenta a perda do filho adolescente que se suicidou no 

capítulo-fragmento oito: “Era um garoto”; um cachorro de rua a procura de seu dono 
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desaparecido sobrevive à violência das ruas e vê os resquícios de uma chacina no fragmento 

onze: “Chacina nº 41”; uma atriz desempregada que se desespera dentro de seu apartamento 

porque não consegue um lugar no mundo da televisão no fragmento quinze: “Fran”; uma 

vendedora de dezesseis anos vítima de assalto no fragmento trinta e nove: “Regime”; um lutador 

de peso médio que vende a luta em troca de alimentos para sustentar a família no fragmento 

cinquenta e nove: “Nocaute”. Em cada fragmento surge uma cidade cada vez mais problemática 

e em ruínas, da qual não se vê possibilidade de restauração. 

Mesmo os textos intercalados que, originalmente, não são literários, como o fragmento 

de número três, “Hagiologia”, no qual se narra o resumo da vida de Santa Catarina de Bolonha, 

são revestidos no interior da narrativa de uma função estética coerente com o projeto literário 

do romance como um todo. No seu sistema original, a mininarrativa bíblica tem a função 

religiosa de suscitar a fé. Inserido no romance ruffatiano, esse mesmo texto perde essa primeira 

significação e outras possibilidades semânticas ganham força. Por se tratar da santa dos 

desamparados e aflitos, esse fragmento três, assim como o título do romance e as duas epígrafes, 

ganham um sentido irônico para demonstrar a falência do discurso religioso como explicação 

do mundo. Ainda segundo Hossne, esses sobreviventes da metrópole não se restringem apenas 

aos desempregados ou outras personagens que buscam a ascensão social. 

 

Médicos sufocados nas rotinas de pronto-socorro que reencontram na mesa de 

operação hoje o assaltante de sua casa ontem, engenheiros ressentidos, 

professoras de escolas depredadas, adolescentes de classe média, profissionais 

liberais que envelhecem tanto quanto seus planos revolucionários na época de 

juventude militante na política, homens ricos, cujo temor é serem descobertos 

pela família como contraventores. Rebouças com Estados Unidos, periferias 

sem asfalto e saneamento básico, o caminho para o aeroporto de Cumbica, 

nada parece ficar de fora do romance cuja personagem é a vida em São Paulo 

no dia 9 de maio de 2000. Essa vida, no singular, feita de muitas vidas e 

sobrevivências (HOSSNE, 2007, p. 29-30). 

 

No entanto, como afirma Rejane Cristina Rocha (2012, p. 123), “aos pobres a cidade 

se mostra mais cruel” e cabe a eles, sem ter acesso às estratégias de se livrar do contato direto 

com hostilidade do espaço, sobreviver à metrópole. Há, ainda, a presença de textos do sistema 

religioso, da publicidade, da política, entre outros. Cada um tem uma função específica que, 

como peças menores, integra a imagem total do mosaico. O fragmento de número sete, 

intitulado “66”, traz um texto típico da numerologia, assim como o de número doze, “Touro”, 

que insere o discurso da astrologia. São textos que, no geral, têm o mesmo significado da 

publicidade, do discurso religioso, das correntes virtuais, funcionando como um repositório de 



38 
 

esperança que não corresponde à realidade vivida. A transformação desses discursos em 

mercadoria é trazida para a superfície do texto no fragmento trinta um, “Fé”, que reproduz, no 

plano da expressão, a utilização do discurso religioso num folheto misto de propaganda e 

religiosidade. Em que, depois da oração ao Santo Expedito, “o santo das causas urgentes” que 

atende aos necessitados com urgência na hora de “aflição e desespero”, há inscrito um anúncio 

da gráfica, o telefone e o valor das impressões. 

 

Oração: Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim 

junto ao nosso senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e 

desespero. Vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, 

vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas 

urgentes, proteja-me, ajuda-me, dai-me coragem e serenidade. Atenda ao meu 

pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo expedito! Ajuda-me a superar estas 

horas difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja minha 

família, atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a 

tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto da minha vida e 

levarei seu nome a todos que têm fé. Muito obrigado. Rezar um Pai Nosso, 

uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz. 

 

Mandei imprimir e distribuí um milheiro destas orações em agradecimento e 

para propagar os benefícios do grande Santo Expedito. Mande você também 

imprimir após o pedido. 

 

Impresso na LFRS – Produções  

Telefones: 3368-6096 e 3204-1744 – R$ 38,00 o milheiro 

Entrega grátis em sua casa em todo o Brasil (RUFFATO, 2001, p. 58, grifos 

do autor). 

 

Dessa forma, é possível compreender, de um lado, a denúncia que o romance realiza a 

respeito da transformação da desgraça alheia em mercadoria pela religião e pela publicidade e, 

por outro lado, tenta ironizar o repertório de poderosos discursos que dizem a cidade e a 

realidade, em contraposição ao cotidiano dos anônimos que nela vivem/sobrevivem. No geral, 

esses discursos são inseridos em tons de ironia que funcionam como uma espécie de 

compensação imaginária que contrastam com a aridez da metrópole. O fragmento vinte e sete, 

“O evangelista”, pode ser interpretado nessa mesma chave, em que materializa a falência de um 

discurso moderno-cristão, que se utiliza da religião para justificar as tragédias individuais. 

 

“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 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 sem 

forças escravizam-se nas drogas... por aqueles que sem que desempregados 

sucumbem... à tentação... por aqueles que perderam tudo... por aqueles que 
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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 

aproxima-se bitucas folhas copos descartáveis pombos guardanapos palitos 

papéis de bala poça de mijo “Tudo bem aí?” “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 arde o estômago lateja a cabeça 

Senhor, não sou digno (RUFFATO, 2001, p. 53, grifos do autor).  

 

Nesse fragmento, em frente à Praça da Sé, um homem tenta erguer sua voz em meio 

ao torvelinho de ruídos e passantes de um dos mais movimentados e caóticos espaços de São 

Paulo. Ele tenta falar da fé, do amor de Deus, usando para isso as marcas do próprio corpo. 

Como se vê no excerto acima, a luta travada dentro de si para se firmar junto a Deus e à 

caoticidade urbana tem como anticlímax a sua queda na sarjeta da cidade que, simbolicamente, 

representa a falência deste tipo de discurso que responsabiliza o “eu” pelas desgraças vividas, 

ao mesmo tempo, transforma, com a queda no próprio lixo da cidade, em alegoria a 

desagregação da força do indivíduo como explicação para os problemas do mundo e impõe 

pensar que não basta volição pessoal para sair da sarjeta física e existencial.     

Como um hipertexto, Eles eram muitos cavalos recolhe e reúne textos de diferentes 

sistemas para narrar a cidade, em que cada fragmento, como um ícone que pode se abrir em mil 

possibilidades, guardam-se significados em potencial e podem ser explorados e aprofundados, 

exigindo do leitor uma participação mais ativa para alinhavar os sentidos que se proliferam para 

além do que está sendo lido. Em outras palavras, Ruffato traz com os fragmentos resquícios dos 

diferentes movimentos que se efetuam na cidade e, ao encenar esses movimentos em vez de 

descrevê-los, convida o leitor a saltar das páginas do romance e mergulhar nos escombros da 

cidade. Segundo Rocha (2012, p. 122), isso é possível por meio do recurso formal da 

acumulação explorado por Ruffato no referido romance: 

 

A acumulação de cenas, personagens, vozes e perspectivas faz reverberar, 

para o leitor, menos o que foi narrado e descrito e mais o que ficou em 

suspenso dessas inúmeras histórias fragmentárias que possivelmente teriam 

inícios e desfechos para além das páginas do livro. Continuar a ler as histórias 

narradas no romance, mesmo quando elas se interrompem abruptamente é a 

tarefa do leitor, que precisa sair do romance e entrar na vida para dar conta 

disso. 
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Esta coerência estética, entre o caos do espaço da metrópole e os procedimentos da 

narrativa, materializa o projeto estético do autor anteriormente mencionado. Em outra 

entrevista, Ruffato afirma que, para dar conta da simultaneidade e da rápida sucessão de 

acontecimentos que São Paulo reúne, não poderia optar pelos mesmos recursos do romance 

tradicional, cujo narrador organizava o relato a fim de ordenar o caos e dar a ele uma formulação 

plausível, defensável e coerente. Dessa forma, ele opta, no romance, por transplantar para a sua 

estrutura a fragmentação e a precariedade da vida em São Paulo, principalmente, para aqueles 

que, como os cavalos de Cecília Meireles, estão à margem do poder político. O narrador ou os 

narradores, como num corpo a corpo amoroso (CERTEAU, 2014), narram o resultado de sua 

experiência de praticante do espaço. Nas palavras de Ruffato: 

 

[...] percebi que ao invés de tentar organizar o caos – que mais ou menos o 

romance tradicional objetiva – tinha de simplesmente incorporá-lo ao 

procedimento ficcional: deixar meu corpo exposto aos cheiros, às vozes, às 

cores, aos gostos, aos esbarrões da megalópole, transformar as sensações 

coletivas em memória individual. Flanar por ponto de ônibus e velórios, locais 

onde houve chacinas e supermercados, templos evangélicos e conjuntos 

habitacionais populares, favelas e prisões, hospitais e bares, estádios de 

futebol e academias de boxe, mansões e hotéis, fábricas e lojas, shopping 

centers e escolas, restaurantes e motéis, botequins e trens... Recolher do lixo 

livros e eletrodomésticos, brinquedos e cardápios, santinhos e calendários, 

jornais velhos e velhas fotografias, anúncios de simpatia e de resolução de 

problemas financeiros... [...] a precária arquitetura do romance, a precária 

arquitetura do espaço urbano (RUFFATO, 2010, p. 139-140, grifos do autor).  

 

Visto de outra perspectiva, se o narrador se ocupa em narrar o agora, ele abre mão de 

uma reflexão sobre a experiência vivida. Ao fazer isso, ele apresenta os problemas em suas 

bases, sem apresentar uma resposta entendida como única e verdadeira. Os fatos não são 

narrados de maneira ulterior aos acontecimentos. Nos romances tradicionais, o narrador se 

ocupava em narrar os fatos com certa distância temporal e espacial, a fim de compreendê-los e 

mesmo interpretá-los. Esse narrador ruffatiano não se posiciona com esse distanciamento, já 

que tenta captar a simultaneidade e a fragmentação de modo tão caótico, da mesma forma que 

a sociabilidade se configura no espaço da metrópole: “Compreender que o tempo em São Paulo 

não é paulatino e sequencial, mas sucessivo e simultâneo (RUFFATO, 2010, p. 140). 

Tanto o gênero romance quanto o espaço da cidade na sua configuração moderna se 

desenvolveram em função de consolidar o projeto da Modernidade. Ao retomar as proposições 

de Bakhtin (2002) sobre o romance, é possível lembrar que foi em favor dessa mesma 

modernidade que o poeta mais emblemático das figurações do espaço urbano no final do século 

XIX, Charles Baudelaire (1988), tomou partido em seu ensaio “O pintor da vida moderna”. A 
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cidade e sua efervescência era o palco ideal para transitar o flâneur, o homem na multidão que 

perambulava pelos bulevares e passagens da Paris de Haussman, seduzido por suas 

fantasmagorias (BENJAMIN, 2002)11. Desse modo, com uma configuração moderna em 

constante transformação e cada vez mais complexificando as relações sociais, a cidade não 

podia ser narrada por gêneros fechados e rígidos como a epopeia. O romance, portanto, se 

apresentou como gênero ideal para representar a cidade fluida12 e as figuras urbanas que se 

consolidavam naquele momento. 

No entanto, o curso do século XX demonstrou que a liberdade, no que se diz respeito 

à mobilidade humana, foi solapada pela barbárie, e a figura do flâneur foi substituída por 

sujeitos sem espaço, que não se sentem mais em casa na metrópole. A cidade aberta e fluida se 

metamorfoseou em megalópole, violenta e intransitável. Nem romance nem cidade são pontos 

de partida de um projeto ainda por se constituir. Essa observação é discutida por Rocha, para 

quem a cidade, hoje, apresenta diferenças em relação à cidade de tradição moderna não só no 

que diz respeito ao espaço físico em si, mas nos sentidos que o espaço urbano conotava no 

momento de consolidação do projeto de Modernidade. Na literatura contemporânea, segundo a 

autora, a cidade não carrega os signos utópicos de um espaço do “vir a ser almejado”, mas se 

apresenta como resultado caótico de um “processo falho e incompleto que se desdobrou em 

ruínas”. 

 

Nesse sentido, não se trata apenas de uma análise das diferenças físicas, 

sociais, econômicas entre a grande cidade do século XIX e a cidade de hoje 

ou, mais especificamente, entre a São Paulo do início do século XX e a São 

Paulo do século XXI, mas da análise de uma certa imagem da cidade 

construída por meio da representação literária, a partir dos meios expressivos 

que, se surgiram e se consolidaram a partir da consolidação da cidade 

moderna, com a finalidade específica de representar∕recriar esteticamente uma 

realidade que se impunha, parecem sobreviver ao aniquilamento da ideia de 

cidade moderna como espaço do vir-a-ser, servindo, agora, para a 

representação das ruínas do projeto moderno de progresso urbano (ROCHA, 

2009, p. 120).  

 

A cidade, representada em suas múltiplas facetas no romance Eles eram muitos 

cavalos, é resultado dessa imagem da cidade como ruína do projeto de Modernidade, observado 

                                                           
11 Walter Benjamin (2002), no ensaio “Paris, capital do século XIX”, trata das figuras urbanas na obra de Charles 

Baudelaire e trabalha o conceito de fantasmagoria, uma espécie de fascinação do flâneur quando perambula pela 

cidade moderna, sobretudo Paris.  
12 Fustel de Coulanges (1961) analisa a cidade antiga em oposição à cidade moderna e observa a arquitetura 

fechada, reguladora dos deslocamentos, flanqueada por muros que configurava a cidade no mundo medieval, 

enquanto que, na Modernidade, a cidade apresenta uma configuração aberta, em constantes processos de mudanças 

tanto arquitetônicas quanto sociais, onde a mobilidade era mais fluida. Os desdobramentos dessa configuração 

aberta e fluida da cidade moderna são problematizados pela narrativa de Luiz Ruffato. 
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por Rocha. A recusa de uma visão totalizadora para representar a cidade já revela os sentidos 

disfóricos com os quais trabalha a narrativa contemporânea, que pode ser lida também, na 

perspectiva de Tânia Pellegrini, como uma consciência de semiotização da história, isto é, a 

descrença contemporânea nas chamadas grandes narrativas totalizadoras. Para ela, o 

surgimento do romance está imbricado na consolidação de um tipo de orientação ideológica 

que valorizava as principais prerrogativas do mundo moderno: “Fruto da confiança na história 

enquanto processo evolutivo e teleológico, o gênero alimentava-se da crença iluminista na 

possibilidade de conhecimento objetivo do passado” (PELLEGRINI, 2008, p. 29). 

Dessa forma, todas as categorias do romance refletiam esse desejo de contar uma 

história com pretensão de transmitir uma verdade, um conhecimento privilegiado do mundo por 

meio da história de um indivíduo no sentido heroico do termo, momento em que essa concepção 

se consolidou, concomitantemente, a ascensão do romance no século XVIII. 

Sob essa perspectiva do romance relacionar-se com o modo de vida moderno, Ian 

Watt, principalmente no primeiro capítulo de seu livro A ascensão do romance, também, reitera 

essa relação de proximidade do gênero com a autobiografia e com a realidade presente ou em 

devir. A esta característica do romance, Watt chamou de “realismo formal”:  

 

O método narrativo pelo qual o romance incorpora essa visão circunstancial 

da vida pode ser chamado de realismo formal; formal porque aqui o termo 

“realismo” não se refere a nenhuma doutrina ou proposto literário específico, 

mas apenas a um conjunto de procedimentos narrativos que se encontram tão 

comumente no romance e tão raramente em outros gêneros literários que 

podem ser considerados típicos dessa forma. Na verdade o realismo formal é 

a expressão narrativa de uma premissa que Defoe e Richardson aceitaram ao 

pé da letra, mas que está implícita no gênero romance de modo geral: a 

premissa, ou convenção básica, de que o romance constitui um relato 

completo e autêntico da experiência humana e, portanto, tem a obrigação de 

fornecer ao leitor detalhes da história como a individualidade dos agentes 

envolvidos, os particulares das épocas e locais de suas ações – detalhes que 

são apresentados através de um emprego de linguagem muito mais referencial 

do que é comum em outras formas literárias (WATT, 1990, p. 31). 

 

Tal realismo não se refere a uma escola literária, como aquela surgida na França do 

século XVIII e XIX, mas de uma forma da literatura se relacionar com o real por meio de um 

procedimento formal, cujo compromisso inicial era representar o mundo no qual o indivíduo se 

insere. A mímesis13 nesse momento era utilizada no sentido de uma verdade aceitável, quando 

                                                           
13 Nas palavras de Rocha e Oliveira (2018, p. 15): “[...] o romance inicial, dos séculos XVIII e XIX, repetia a 

noção de representação enquanto imitação de um mundo orgânico e homogêneo em que os fatos se conectam 

conforme a lógica da verossimilhança clássica, como causas e consequências uns dos outros e dando à sua 

sequência uma noção de totalidade transcorrida em um espaço inteiro e estático. É só com a problematização desse 
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se equiparava o romance ao conhecimento científico para a explicação do mundo. Quando 

ascende o romance, esse mundo resumia-se materialmente no capitalismo e na cidade aberta, 

palco do flâneur; e espiritualmente na força revolucionária do indivíduo moderno e no modo 

de vida burguês. Também Bakhtin (2002) defende uma noção estético-ideológica do presente 

inacabado como característica formal do romance, na qual prepondera uma percepção de 

indivíduo que, com sua existência singular, é capaz de se transformar com o passar do tempo 

e, consequentemente, transformar sua realidade. Cada um desses autores, resguardadas todas 

as diferenças metodológicas e conceituais entre eles, sugere essa proximidade do romance com 

o indivíduo heroico e com o mundo moderno. 

Efetivamente, o romance tradicional do século XIX, época em que ele se 

institucionalizou como gênero literário, apresentava ênfase numa personagem protagonista, 

para quem convergiam todos os conflitos da trama. No entanto, sua visão de mundo não era 

valorizada pelo narrador realista-naturalista, porque a convenção estética daquele período era 

condizente com uma visão progressista da história. Estudando especialmente os romances de 

Eça de Queiroz, o crítico Carlos Reis (1975, p. 73-74) faz algumas considerações sobre a 

perspectiva do narrador no romance tradicional que podem servir de prerrogativa para pensar a 

diferença que se estabelece entre esse e o romance de Ruffato: 

 

[...] o narrador omnisciente faz livre uso das prerrogativas que pela sua 

condição lhe são atribuídas, nitidamente empenhado em delinear a 

configuração física, moral e ideológica das personagens que integram as obras 

em questão, detendo-se com particular atenção naqueles a quem os desígnios 

da intriga conferem uma dose mais ampla de importância, não hesitando 

mesmo em pesquisar o seu passado por meio de anacronias, por vezes de 

grande alcance e amplitude. Não significa isto que em certos momentos [...] 

não seja concedido às personagens o privilégio de se auto-analisarem, 

sujeitando-se às forçosas limitações das suas próprias perspectivas; todavia, o 

caráter episódico da concessão de tal privilégio é uma garantia segura de que 

o narrador não consente em abdicar definitivamente da autonomia e liberdade 

de movimentos que a omnisciência lhe assegura, facultando-lhe todos os 

meios de que necessita para dissecar a personagem de modo estreitamente 

adequada às coordenadas que o orientam. 

 

É este privilégio da posição onisciente do narrador que será duramente questionada no 

século XX, em virtude da mudança na concepção de sujeito14, advinda dos desdobramentos das 

                                                           
modo tradicional de representar que se começa a tentar entender e conceber o efeito representacional e sua 

relatividade. Apenas quando se questionam a organicidade e homogeneidade da representação do real e se entende 

que este não é acessível, sendo representáveis, somente, as maneiras de percebê-lo, é que se pode falar no efeito 

representacional moderno. Mudança que corresponde à crise da representação.” 
14 O livro de Stuart Hall (2004), A identidade cultural na pós-modernidade, faz um interessante estudo das 

modificações de noção de sujeito ao longo da História. O sujeito cartesiano, entendido em sua integridade 
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reflexões do materialismo histórico e da psicanálise, e, mais adiante, em virtude dos horrores e 

da barbárie produzidas pelos homens contra outros homens, precipuamente, depois da Segunda 

Guerra, acentuando a crise na ciência e na evolução histórica como respostas exequíveis para o 

mundo. O narrador cientista e intelectual que tudo sabe e para todos os conflitos julgava ter 

uma resposta plausível perde, paulatinamente, sua importância durante o século XX.  

Um narrador mais próximo da personagem já havia sido incorporado como convenção 

estética no gênero romance do início do século XX, por meio do fluxo de consciência, como 

apontam os estudos de Eric Auerbach (1994), em Mímeses, e de Anatol Rosenfeld, no ensaio 

“Reflexões sobre o romance moderno” (1979). No pós-guerra, Theodor Adorno (2003) também 

já havia anunciado essa tendência do narrador nos romances contemporâneos de representar a 

alteridade a partir de um ponto de vista que permitisse ao outro enunciar, demonstrando o seu 

lugar de fala e a sua visão diante dos fatos narrados. O romance A hora da estrela, de Clarice 

Lispector, publicado em 1977, transforma essas tensões em questões metarreferenciais ao 

tematizar a dificuldade do escritor em dizer o outro: mulher, migrante, nordestina. 

O que há de novo em Eles eram muitos cavalos que o distancia mesmo da perspectiva 

modernista é a ausência, quase que anárquica, de uma voz e foco únicos que organizam o relato. 

Disso, resulta uma imagem polissêmica da cidade, in absentia, que exige reformulação e 

interpretação de suas fronteiras e limites, visto que a justaposição de muitos fragmentos oblitera 

uma imagem sui generis da cidade. Outra questão que também pode ser observada a partir do 

estudo de Reis (1975) é uma recusa, no romance Eles eram muitos cavalos e mesmo em outros 

do autor, a exemplo de O livro das impossibilidades, em construir os conflitos da trama em 

torno de uma personagem central. A proximidade do romance com a biografia de um indivíduo, 

do modo como demonstram os estudos de Bakhtin (2002) e Watt (1990), perde sua força em 

virtude da incorporação, no romance ruffatiano, das tensões existenciais de uma coletividade. 

O espaço, e não mais o indivíduo, ganha relevância.  

Embora as principais questões que consolidaram a modernidade e o romance: a 

concepção de indivíduo heroico, a fé progressista na história e o liberalismo, têm dado azo de 

esfacelamento na contemporaneidade, não respondendo mais às demandas ideológicas e 

práticas do presente contexto, tanto Georg Lukács quanto Bakhtin e Watt ressaltam a 

heterogeneidade do romance, um texto aberto às mudanças contextuais. Nas palavras de Lukács 

(2000, p. 72): “Assim o romance, em contraposição à existência em repouso na forma 

                                                           
perspectiva e cognoscente, entra em declínio a partir do século XX, momento que coincide com a propalada crise 

da representação. Dessa crise da representação, porque o sujeito é considerado como ser constituído social e 

historicamente, surge também a necessidade de constituir uma nova mímesis. 
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consumada dos demais gêneros, parece como algo em devir, como um processo”. Esse gênero 

em processo assume as mudanças do contexto em questão, tanto no que diz respeito ao conteúdo 

que tematiza, levando em consideração a heterogeneidade dos sujeitos representados, quanto às 

formas artísticas, estabelecendo diálogo com as diferentes linguagens do mundo no qual se 

insere.  

Desse modo, o prognóstico de muitos estudiosos, entre eles o próprio Lukács (2000), 

de que o romance acabará se esgotando parece não ser consistente com sua mutabilidade formal 

e temática. Se a mudança é sua característica mais ressaltada, o gênero também pode 

ressignificar sua organicidade, tendo mais chances de sobreviver ao tempo, adaptando às novas 

demandas. Numa leitura também pautada na não rigidez das formas do romance, Bakhtin (2002, 

p. 397) chama a atenção para a sua constituição aberta, fazendo dele um anti-gênero: “O 

romance é o único gênero por se constituir, e ainda inacabado”.    

Na contemporaneidade, a literatura tem apresentado a multiplicidade de temas e de 

formas como sua marca definidora. Em meio a essa multiplicidade, mapear as formas do 

romance não constitui tarefa fácil, visto que tal exercício ultrapassa o esforço de estabelecer as 

fronteiras entre o literário e não literário; o ficcional e o real; o narrativo, o dramático e o lírico; 

o canônico e não canônico. A crítica argentina Florencia Garramuño, inspirada na instalação 

intitulada Fruto estranho, do artista brasileiro Nuno Ramos, se apropria dessa metáfora para 

pensar a caracterização do romance e da arte em geral no presente contexto:  

 

Frutos estranhos e inesperados, difíceis de ser categorizados e 

definidos, que, nas suas apostas por meios e formas diversas, misturas 

e combinações inesperadas, saltos e fragmentos soltos, marcas e 

desenquadramentos de origem, de gêneros – em todos os sentidos do 

termo – e disciplinas, parecem compartilhar um mesmo desconforto em 

face de qualquer definição específica ou categoria de pertencimento em 

que instalar-se (GARRAMUÑO, 2014, p. 11-12).   

 

Um gênero não se realiza da noite para o dia. A literatura, assim como outras formas 

de linguagem, consiste numa produção linguística que, segundo Bakhtin (2002, p. 370), 

depende de situações concretas de uso: “as representações das linguagens são inseparáveis das 

visões de mundo e dos seus portadores vivos, pessoas que pensam, falam e atuam em condições 

históricas e sociais concretas.” Tendo essas prerrogativas em vista e partindo do pressuposto de 

que a literatura se realiza a partir de um processo dialético de transformação e de reprodução, é 

possível indagar: de que maneira o texto Eles eram muitos cavalos atualiza formas já mapeadas 

do romance e, ao mesmo tempo, traz inovações em relação ao gênero? 
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No geral, o romance ruffatiano apresenta uma estrutura fragmentada, como se 

composta por um mosaico de fragmentos de textos literários e não literários. Há ainda a 

presença de um realismo formal (WATT, 1990), que circunscreve o espaço, a cidade de São 

Paulo, e o tempo presente, o dia 9 de maio de 2000, estabelecendo uma homologia entre o caos 

da cidade de São Paulo e o caos da narrativa.  Esse realismo como marca definidora do romance, 

alerta Roland Barthes (2012, p. 37), não deve ser entendido em suas conotações francesas e 

políticas, mas como “prática que se coloca voluntariamente sob a instância do Logro-realidade”. 

Esse caos da narrativa pode ser compreendido como uma herança do experimentalismo 

formal, recorrente nos romances modernistas. “A literatura exaltou, até hoje, a imobilidade 

pensativa, o êxtase e o sono. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a 

corrida, o salto mortal, a bofetada e o soco”, exclamava o Manifesto Futurista de Filippo 

Marinetti, em 1909 (apud CAMPOS, 1971, p. 18), quando foi publicado no jornal Le Fígaro, 

de Paris. No Brasil, o texto Memórias sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, 

de 1924, constituiu-se como um dos romances que melhor conseguiu traduzir para a forma da 

narrativa as acepções ideológicas do movimento vanguardista. Com seu estilo telegráfico, fez 

abolir a pontuação, os advérbios, colocar o adjetivo colado ao substantivo por hífen, misturar 

os gêneros lírico, dramático e narrativo, entre outras características que materializam o 

experimentalismo formal sob o qual as obras vanguardistas eram produzidas.  

Há inúmeras diferenças ideológicas entre Ruffato e esses textos modernistas, mas 

quando se lê Eles eram muitos cavalos é possível lembrar que, embora dentro de outra proposta, 

esse tipo de construção já fora empregada pelo projeto estético do Modernismo e mesmo entre 

os primeiros românticos que também buscavam inovação formal dentro dos limites do seu 

tempo. Traços recorrentes nesse estilo telegráfico de Oswald de Andrade podem ser verificados 

no fragmento quatro do romance ruffatiano: 

 

tum-tum, o bólido zune na direção do aeroporto de Cumbica, ao 

contrário cruzam faróis de ônibus que convergem de toda parte, 

mais neguim pra se foder 

um metro e setenta e dois centímetros está no certificado de alistamento 

militar calça e camisa Giorgio Armani, perfume Polo borrifado no 

pescoço, sapatos italianos, escanhoado, cabelo à-máquina-dois, Rolex 

de ouro sob o tapete, 

mais neguim pra se foder 

ela deve estar chegando, uma dessas estrelas que sobrevoam a estrada, 

a mulher, o patrão (RUFFATO, 2001, p. 11-12, grifos do autor). 
 

Nesse fragmento, um corretor corre com seu carro rumo ao aeroporto de Cumbica e a 

narrativa segue a velocidade do veículo e a música que a personagem ouve. Dentre esses 
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recursos experimentais, inseridos na materialidade do texto, destacam-se a parataxe, ou seja, a 

ausência de conectivos, o hibridismo de vozes, de ruídos, de perspectivas, de textos literários 

(conto, lírica, drama) e não literários (músicas, orações, narrativas bíblicas, discurso religioso, 

listas telefônicas, de livros, classificados, horóscopo, página negra), que, reunidos no romance-

mosaico de Ruffato, fazem questionar a configuração do gênero. Um “romance instalação” ou 

“romance coletivo”, segundo Garramuño (2014), seria a melhor definição do gênero na 

contemporaneidade. 

Em outra chave de interpretação, Karl Eric Schøllhammer (2009, p. 55) analisa o 

romance brasileiro contemporâneo a partir da conciliação de duas estéticas: “a vertente 

modernista experimental e a realista engajada” ou, em outras palavras, a “estética do efeito” e 

a “estética do afeto”. Ambas as vertentes aparecem ressignificadas na produção contemporânea 

na medida em que recupera alguns de seus traços marcantes, mas sem repeti-los 

deliberadamente. Para Schøllhammer, o “retorno do realismo” como chave para compreensão 

da heterogeneidade que caracteriza a ficção contemporânea, apresenta singularidades estéticas: 

“É preciso questionar o privilégio do realismo histórico como ‘janela’ para o mundo, a fim de 

entender de que maneira a literatura contemporânea procura criar efeitos de realidade, sem 

precisar recorrer à descrição verossímil ou à narrativa causal e coerente” (SCHØLLHAMMER, 

2009, p. 79). Soma-se à ausência de causa e efeito a desagregação do indivíduo no sentido 

heroico que, no presente, dá lugar à configuração do sujeito constituído historicamente a partir 

das relações sociais.  

Em Ruffato, a principal ruptura em relação ao modernismo é ideológica, visto que, em 

narrativas do autor, observa-se que a literatura se utiliza das suas especificidades estéticas para 

construir uma arte compromissada com alguma questão extraliterária. Na perspectiva de 

Schøllhammer, a estrutura rizomática do romance contemporâneo, sem centro e sem 

sequencialidade causal interna, está vinculada a uma dimensão ética de exploração da “imagem 

do pensamento”, ou seja, a representação da realidade é construída de forma não totalitária, mas 

em profundidade, com mais intimidade e afeto, visto que o que ganha relevância é a 

subjetividade dos inúmeros sujeitos que povoam os espaços da cidade. Em outras palavras, o 

romance contemporâneo, numa retomada dos procedimentos modernistas, preocupa-se em 

construir o efeito de real, articulando a experiência estética a fim de “envolver o sujeito de 

forma mais direta” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 227). Nesse sentido, segundo o crítico, a 

literatura se distancia dos grandes veículos de comunicação. Essa leitura pode ser atrelada à 

leitura de Pellegrini (2018), anteriormente discutida acerca do realismo refratado.  
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Um exemplo dessa presença do sujeito pode ser pensado no romance ruffatiano a partir 

da incorporação de textos não literários, como a lista de empregos e a lista de livros. São textos 

injuntivos, referenciais e objetivos, que nos seus formatos originais prescindem dos sujeitos 

envolvidos diretamente na comunicação, ou seja, o emissor e o receptor. A lista de empregos 

reproduzida no fragmento dezoito, “Na ponta do dedo (1)”, apresenta em ordem alfabética 

quarenta e cinco tipos de profissões. Não há traços de subjetividade até a profissão de número 

quarenta e três, em que aparece entre parênteses uma interjeição: “Ah!”. 

 

MAÇARIQUEIRO – (Ah!) 

MAÇARIQUEIRO – 1º grau até 8ª série incompleta, experiência de 24 

meses, idade entre 28 e 50 anos. 

MAÇARIQUEIRO – (soldador), escolaridade não exigida, experiência 12 

meses, idade entre 25 e 45 anos. (RUFFATO, 2001, p. 41, grifos do autor). 

 

Ao observar melhor o título do fragmento e essa interjeição, o texto ganha uma nova 

conotação e passa a representar a busca de alguém, provavelmente um homem adulto sem muita 

instrução, por um lugar no mercado de trabalho; ao mesmo tempo, a lista funciona como uma 

alegoria do espaço da cidade, em que quem não conseguir se adequar a uma dessas listas de 

emprego também estará excluído do espaço da cidade. Sobre esse fragmento, Cátia Valério 

Ferreira Barbosa (2013, p. 156) afirma que: 

 

Em termos gráficos, se é verdade que comumente uma lista transmite uma 

ideia de passividade, de apresentação estática dos elementos, também é 

verdade que, com sutil escolha do título e uma interjeição colocada no tempo 

certo, Ruffato destruiu as amarras textuais típicas de uma listagem, conferindo 

movimento ao texto. Por meio desse recurso linguístico, a imagem que eclode 

do texto é a dos dedos percorrendo os itens dos classificados mais a alegria de 

um trabalhador diante de uma nova esperança de recolocação no mercado de 

trabalho. Essa estrutura concisa confere vitalidade ao relato, pois, em vez de 

apresentar comentários sobre problemas sociais, o texto exibe personagens 

vivendo as mazelas sociais.  

 

Há outros textos que também podem ser pensados nessa mesma chave de interpretação 

de Barbosa, como a lista de livros do fragmento vinte quatro. São ao todo cinquenta e três livros. 

A recorrência por títulos que tratam sobre guerras, sobre marketing, sobre política e outros de 

literatura, mimetiza a escolha de leitura de um sujeito tentando sobreviver no mercado de 

trabalho na cidade. Evidentemente, um sujeito mais instruído do que o pressuposto no 

fragmento dezoito.  
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Se, como argumenta Schøllhammer (2009), em Eles eram muitos cavalos tem-se a 

construção da “imagem do pensamento” dos sujeitos da cidade, – e não se pode pensar 

“arrumadinho” –, é possível compreender que o caos estrutural do romance não serve apenas 

para construir uma correspondência direta com o real, mas tem como objetivo colocar em 

primeiro plano as subjetividades, as vozes, os discursos e as visões de mundo de inúmeras 

personagens que emergem dos fragmentos que percebem a realidade dos lugares que ocupam. 

As imagens são construídas como flashes que não contêm a profundidade que tinham os grandes 

personagens da tradição. Os textos não literários inseridos no romance, como mininarrativas 

bíblicas, os horóscopos, as listas de livros ou de empregos, recebem uma conotação literária ao 

ser inserida no romance e perdem sua função original que teriam dentro de seus próprios 

sistemas. Desse modo, Eles eram muitos cavalos é um romance na medida em que, juntando 

todos os fragmentos, compõe, como uma tela cubista, percepções ficcionais da cidade. 

Se no romance de formação preocupou-se sobremaneira em contar a história de um 

indivíduo, em Ruffato questiona-se: como narrar biografias se lidamos com sujeitos sem 

histórias? O sujeito, e não mais o indivíduo, e sua identidade estão, inelutavelmente, marcados 

pela experiência do desenraizamento. Se o romance serviu à consolidação do mundo moderno, 

cuja base pode ser observada na biografia de indivíduo, o que se percebe com a narrativa 

contemporânea é que, para o homem desse tempo, não há grandes indivíduos e o romance 

mostra essa ruína do projeto moderno na forma, na técnica, por meio de um gênero em 

desconstrução. O romance contemporâneo organiza-se “contra essa chamada visão 

universalizante da história, surge uma espécie de resistência, que procura evidenciar a falácia 

desse discurso, tomando como competente e único, propondo um conflito de tensões que o 

desestabilizam” (PELEGRINI, 2008, p. 29). 

Além disso, o leitor contemporâneo prescinde de descrições detalhadas, porque ele já 

possui um repertório de narrativas muito amplo, oferecido pelos mais variados sistemas 

semióticos, advindos com o desenvolvimento da tecnologia e dos meios de comunicação. Tal 

repertório, segundo Umberto Eco (1991, p. 14), “abrange narrativas que vão desde os mitos 

primitivos até o moderno romance policial – os leitores se dispõem a fazer suas escolhas no 

bosque da narrativa acreditando que algumas delas serão mais razoáveis que outras.” No 

romance Eles eram muitos cavalos, esse pressuposto parece ter sido levado às últimas 

consequências ao tentar dizer o espaço da metrópole por meio de cheiros, cores, sons, 

movimentos, gestos e discursos advindos da interação das personagens com os inúmeros 

sistemas de signos, como a publicidade, a televisão e a religião. 
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São Paulo nos lembra outra metáfora, a de Babel, cidade que se faz incompreensível 

pela ausência de harmonia, totalidade, organização e consenso, diferente da cidade no sentido 

grego de polis, que era, por excelência, o lugar de convivência pacífica, da harmonia e da 

organização. Segundo Regina Dalcastagnè, essas duas noções servem para compreender a 

cidade na narrativa brasileira e aponta para a metáfora da Babel como predominante na 

contemporaneidade: 

 

A 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; e aqui o modelo 

não é mais a cidade grega, e sim Babel. Mais até do que a primeira, esta 

segunda imagem, a da desarmonia e da confusão, é responsável pelo fascínio 

que as cidades exercem, como locais em que se abrem todas as possibilidades. 

A narrativa brasileira contemporânea também paga seu tributo a este fascínio, 

e a cidade aparece, então, “não apenas como cenário para o desenrolar de um 

enredo, mas enquanto agente determinante da significação da narrativa como 

um todo. A cidade surge, assim, enquanto personagem” (DALCASTAGNÈ, 

2003, p. 34). 

 

O que se percebe, portanto, a respeito da forma que narra a cidade-Babel em Eles eram 

muitos cavalos, é que o resultado do texto ruffatiano traduz uma articulação ético-estética 

coerente internamente, visto que a narrativa do coletivo da cidade não poderia ser construída 

pela voz e por uma visão de fora, distanciada. Um texto que se propõe à narrativa do outro, da 

alteridade, coerentemente, será polifônico e polissêmico, retomando Bakhtin (2002). Os textos 

não literários também ganham uma dimensão estética no interior da narrativa, conforme 

discutido anteriormente. A forma coerente para narrar a confusão, os ruídos, os cheiros, as 

cores, os pensamentos, as vozes, as subjetividades, as dores e o caos da cidade de São Paulo no 

romance, a cidade-Babel, não poderia ser de outra maneira que não transplantando todo esse 

emaranhado para a estrutura da narrativa. A página em negro no final do romance também 

reproduz em si o silêncio, a impossibilidade de dizer a cidade com a qual se depara o sujeito 

contemporâneo. 

  

 

1.2 Os caminhantes e a cidade tentacular 

 

No curso do século XX, Michel Foucault foi um dos primeiros teóricos a perceber a 

ausência de análises sobre o espaço no campo dos estudos sobre a linguagem e afirmou que era 
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preciso construir mudanças a esse respeito, visto que o sujeito é um ser social, portanto, 

constituído a partir das relações sociais e históricas de poder que se estabelecem no espaço e 

não no tempo. Toda constituição do sujeito depende da posição que ele ocupa nas relações de 

poder e também nas relações sociais. Desde a década de 1960, o filósofo já havia apontado para 

essa questão, quando afirmava a necessidade da literatura tratar com mais seriedade o problema 

do espaço, pois esse se constituía na grande problemática do século XX, não apenas para a 

literatura, mas também para o imaginário e para as ciências. 

 

A grande obsessão do século XIX foi, sabe-se, a história: temas do 

desenvolvimento e da estagnação, temas da crise e do ciclo, da acumulação 

do passado, do grande excesso de mortos, do resfriamento ameaçador do 

mundo. Foi no segundo princípio da termodinâmica que o século XIX 

encontrou a essência de seus recursos mitológicos. A época atual seria talvez 

sobretudo a época do espaço. Estamos na época da simultaneidade, estamos 

na época da justaposição, na época do próximo e do distante, do lado a lado, 

do disperso. Estamos em um momento em que o mundo é experimentado, 

creio, menos como uma grande vida que se desenvolveria através do tempo, 

do que como uma rede que liga pontos e entrecruza seu emaranhado. Talvez 

seja possível afirmar que alguns dos conflitos ideológicos que animam as 

polêmicas de hoje em dia se desenrolam entre os devotos descendentes do 

tempo e os aferrados habitantes do espaço (FOUCAULT, 2001, p. 67).  

 

Desse ponto de vista, o espaço é político e não apenas uma circunscrição física e 

neutra. Pensar o espaço implica, antes de tudo, pensar os sujeitos e as relações que esses 

estabelecem entre si e com os outros na sociedade, bem como levar em consideração os papeis 

sociais que consistem, no final das contas, em disputas por espaços. Diferentemente do 

indivíduo moderno, livre das tensões sociais, cuja força de suas escolhas o levava a diferentes 

espaços, a noção de sujeito que ascende no século XX baseia-se numa concepção de sujeito 

social, constituído historicamente nas relações sociais e de poder. O espaço construído por esse 

sujeito é, dialeticamente, político.  

Essa reiterada valorização do conceito de espaço no século XX, dissociando-o da ideia 

de tempo, está vinculada a um posicionamento ético a respeito dessa instância, que, segundo a 

geógrafa britânica Doreen Massey, desloca a configuração tradicional de espaço como 

superfície, extensão dada e imóvel, através da qual é possível transitar. Para a autora, nenhuma 

concepção de espaço é neutra ou inocente; ela envolve, antes disso, efeitos sociais e políticos, 

visto que conceber o espaço resulta num ato político. Este modo de compreender o espaço 

unilateralmente, levando em consideração apenas a sua face física, “pode assim, facilmente, 

nos levar a conceber outros lugares, povos, culturas, simplesmente como um fenômeno ‘sobre’ 



52 
 

essa superfície. Não é uma manobra inocente; desta forma, eles ficam desprovidos de história” 

(MASSEY, 2015, p. 23). 

Em outras palavras, Massey defende a noção de espaço político, animado por sujeitos 

que atuam e constroem suas trajetórias. O espaço é compreendido por ela como stories-so-far, 

ou seja, como “um produto de relações-entre, relações que estão, necessariamente, embutidas 

em práticas materiais que devem ser efetivadas, ele está sempre em processo de fazer-se. [...] 

Talvez pudéssemos imaginar o espaço como uma simultaneidade de estórias-até-agora” 

(MASSEY, 2015, p. 29). Como construto humano possível a partir das inter-relações dos 

sujeitos, os espaços são inventados e inventariados de acordo com as demandas sociais e 

políticas de cada localidade. Dessa forma, noções como a de território, de fronteira, de 

nacionalidade, de cidade, de campo, de centro e de periferia são todas revestidas por conotações 

políticas. Mesmo quando pensamos em uma floresta ausente de pessoas, mesmo assim ela é 

constituída de intenções políticas e socioambientais. Não é possível pensar hoje em um espaço 

neutro e isento de um poder político. 

Diante disso, Massey alerta sobre o perigo de se constituir uma “única narrativa” da 

espacialidade, sem reconhecer os outros coetâneos que estão em disputa em determinada 

superfície, porque essa narrativa unilateral oblitera a possibilidade de se considerar a 

multiplicidade e a heterogeneidade de cada espaço. Enfim, uma política do espaço voltada para 

a resistência às forças esmagadoras do poder terá de, ao definir o espaço, considerar o sujeito, 

as suas complexidades e as forças sociais em disputa nessa sociedade. Nenhum espaço é 

naturalmente de uma forma e não de outra. Toda determinação do espaço é realizada por essas 

relações de poder.  

Por outro lado, eventos históricos do século XX, por meio de diversas e violentas 

forças institucionais, foram responsáveis por desestabilizar os lugares habitados e colocar os 

sujeitos em constantes deslocamentos. Essa observação é feita pelo historiador Eric Hobsbawn, 

que faz um levantamento panorâmico de dados estatísticos sobre a gigantesca massa de sujeitos 

que foram desalojados de seus lugares de origem para pertencerem a lugar nenhum. 

 

Assim, o mundo acostumou-se à expulsão e matança compulsórias em 

astronômica, fenômenos tão conhecidos que foi preciso inventar novas 

palavras para eles: “sem Estado” (“apátrida”) ou “genocídio”. [...] A Primeira 

Guerra Mundial e a Revolução Russa forçaram milhões de pessoas a se 

deslocarem como refugiados, ou por compulsórias “trocas de população” 

entre Estados, que equivaliam a mesma coisa. Um total de 1,3 milhão de 

gregos foi repatriado para a Grécia, sobretudo da Turquia; 400 mil turcos 

foram decantados no Estado que os reclamava; cerca de 200 mil búlgaros 

passaram para o diminuído território que tinha o seu nome nacional; enquanto 
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1,5 ou talvez 2 milhões de nacionais russos, fugindo da Revolução Russa ou 

no lado perdedor da Guerra Civil russa, se viram sem pátria. [...] Numa 

estimativa por cima, os anos 1914-22 geraram entre 4 e 5 milhões de 

refugiados. A primeira enxurrada de destroços humanos foi o mesmo que nada 

diante do que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, ou da desumanidade com 

que foram tratados. Estimou-se que em maio de 1945 havia talvez 40, 5 

milhões de pessoas desenraizadas na Europa, excluindo-se trabalhadores 

forçados dos alemães e alemães que fugiam diante do avanço dos exércitos 

soviéticos. [...] Não havia refugiados apenas na Europa. A descolonização da 

Índia em 1947 criou 15 milhões deles, obrigados a cruzar as novas fronteiras 

entre a Índia e o Paquistão (nas duas direções) sem contar os 2 milhões de 

mortos na guerra civil que seguiu. A Guerra da Coreia, outro subproduto da 

Segunda Guerra Mundial, produziu talvez 5 milhões de coreanos deslocados. 

Após o estabelecimento de Israel – ainda outro dos efeitos da guerra – cerca 

de 1,3 milhão de palestinos foram registrados na Agência de Socorro e 

Trabalho das Nações Unidas (UNRWA); do outro lado, em inícios da década 

de 1960, 1,2 milhão de judeus haviam migrado para Israel, a maioria deles 

também refugiados. Em resumo, a catástrofe humana desencadeada pela 

Segunda Guerra Mundial é quase certamente a maior na história humana. O 

aspecto não menos importante dessa catástrofe é que a humanidade aprendeu 

a viver num mundo em que a matança, a tortura e o exílio em massa se 

tronaram experiências do dia a dia que não mais notamos (HOBSBAWN, 

1995, p. 57-58).  

 

O excerto constrói uma visão panorâmica da grande problemática que o mundo impôs 

à questão do espaço. Isso, sem mencionar as lutas pela independência das repúblicas da antiga 

União Soviética no pós-Guerra Fria; as lutas pela independência de países do continente 

africano; das inúmeras ditaduras que se espalharam pela América Latina; pelas guerras 

menores, como a do Golfo, do Vietnã, do Iraque, etc.; a luta por territórios entre Israel e 

Palestina que perduram até hoje; as catástrofes naturais, como os furacões no Haiti. Enfim, 

observar o curso do século XX, na primeira metade com 31 anos de guerra, envolvendo as 

nações do mundo inteiro, e a segunda metade com inúmeras guerras menores advindas dos 

desdobramentos violentos das décadas anteriores, é possível perceber uma lamentável 

capacidade humana para destruição do “outro”. Noções de espaço político se associam, aqui, 

também à biopolítica, que no século XX tornou-se uma questão ainda por resolver. No século 

XX, o estrangeiro tornou-se sinônimo de inimigo e os limites entre ser estrangeiro e ser 

compatriota são tênues e inconstantes, muitas vezes baseados em questões biopolíticas.  

Pensando, especificamente, o contexto brasileiro, é possível perceber que a 

problemática do espaço no país no decorrer do século XX não teve relação tão direta com as 

guerras que a Europa empreendeu e vivenciou. Os constantes deslocamentos estão relacionados 

ao processo de modernização e de urbanização ocorridos no país, em que as precárias condições 

de vida da maioria da população obrigam as pessoas a migrarem de um lugar a outro, sobretudo, 

indo em direção aos grandes centros urbanos, dentro e fora do país, na tentativa de encontrar 
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uma vida mais digna. A experiência da ditadura militar (1964-1985) também produziu muitos 

exilados e expatriados, os quais foram, compulsoriamente, deslocados para outros países, 

quando não foram mortos pelas forças do regime de exceção que prevaleceu entre as décadas 

de 1960 a 1980. 

Ao final do século XX, precipuamente com a queda do Muro de Berlim, e juntamente 

com as questões em torno do conceito de globalização, houve uma efêmera ilusão de que o 

mundo entraria numa nova ordem, em que as fronteiras seriam abolidas, entrando em jogo uma 

nova concepção de categorias espaciais. Contudo, observa Néstor García Canclini (2016) em 

Sociedade sem relatos, essa pretensa diluição das fronteiras espaciais não continuou nos anos 

que se seguiram à vitória final do capitalismo sobre o comunismo. Eventos como o ataque ao 

World Trade Center, em setembro de 2001, a favelização das metrópoles, as massas de 

refugiados, expatriados de países africanos, americanos e das antigas repúblicas soviéticas, a 

desarticulação de alguns blocos econômicos, entre outros fatores, vêm contradizer as 

elucidações utópicas que sequer tiveram tempo de amadurecer, tamanha a pressa em proteger 

territórios e demarcar fronteiras e limites. Veja-se o mais recente evento em que o presidente 

da dita “nação mais democrática do mundo” ser eleito, exatamente, com a bandeira de construir 

outro muro, separando o México dos Estados Unidos da América. 

Todas essas mudanças sociais e políticas modificaram a concepção de espaço e, 

portanto, acarretaram mudanças significativas na representação dessa categoria na narrativa 

contemporânea. A principal delas talvez seja compreender que o espaço é político. Dessa 

maneira, ele envolve o sujeito de forma mais direta, pois não será algo dado como pronto, mas 

será construído pela perspectiva de um sujeito ou das instituições. A noção de espaço expande-

se, amplia seu campo de atuação e não se referirá mais apenas às coordenadas físico-

geográficas, mas também aos espaços sociais, afetivos e simbólicos. Quando se propõe a 

analisar essa categoria nos limites da literatura, é importante considerar não mais as descrições 

que o texto literário impõe, mas pensar a política que gerencia tal espaço, quais relações de 

poder operam na constituição do espaço, quais as restrições, as demandas em disputas nesses 

espaços, de que perspectiva a narrativa do espaço está sendo construída. Nas palavras de Regina 

Dalcastagnè (2015, p. 87): 

 

A ideia de espaço como vazio a ser ocupado contribui para a ocultação das 

relações de poder que o caracterizam. [...] Qualquer espaço define-se, assim 

enquanto termo constitutivo de uma relação sujeito-objeto (sujeito enquanto 

individualidade ou coletividade). Pensar o espaço implica, portanto, pensar a 

maneira como os sujeitos o praticam: sua situação, localização e/ou habitação. 

Incorpora-se, aqui, o entendimento de que os espaços físicos refletem as 
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hierarquias sociais e que ricos e pobres ou mulheres e homens, por exemplo, 

têm acesso diferenciado a diferentes locais. 

 

Na tentativa de compreender a problemática do espaço na ficção da 

contemporaneidade, momento em que Ruffato se insere, categorias como o próprio, o alheio, o 

campo, a cidade, o Brasil, o mundo, os Estados-nações, o centro, a periferia, o gueto, a favela, 

o público, o privado, a rua, ainda precisam ser levadas em consideração, porque cada uma 

dessas categorias implica sentidos sobre as relações de poder que estão em disputa nesses 

espaços. Dessa forma, pressupomos uma noção de espaço sempre pautada por uma extrema 

dificuldade de estabilidade, seja física seja identitária. O que houve não foi somente uma nova 

relação do “eu” com o espaço, mas uma nova maneira de percebermos o espaço, conforme 

afirma Massey Doreen (2015), não mais como espaço estático, sobre o qual podemos atravessar, 

mas como espaço “animado” pelas existências que nele se efetuam, operam e sustentam.  

Ao analisar a cidade de Nova York do 110º andar do World Trade Center, Certeau 

(2014) distingue duas formas de ver e dizer a cidade: pelo ponto de vista do voyeur e pelo ponto 

de vista dos praticantes ordinários da cidade. Como Ícaro em seu carro de fogo, o voyeur vê a 

cidade como uma totalidade, formada por ambiguidades das mais distintas ordens: estilísticas, 

temporais, raciais, econômicas, entre outras. Mas isso só é possível devido ao distanciamento 

desse observador em relação ao objeto contemplado. Ele vê de cima e possui um olho demiurgo 

capaz de totalizar esse gigantesco texto humano. Na perspectiva do voyeur, o corpo não está 

mais enlaçado ao ritmo frenético da cidade, de modo que o seu olhar é desprovido de 

subjetividade e afeto em relação ao espaço. Essa visão distanciada é também fantasmagórica, 

fictícia, enganosa, uma abstração ilusória, porque permite ser “um olho solar, um olhar divino. 

Exaltação de uma pulsão escópica e gnóstica. Ser apenas este ponto que vê, eis a ficção do 

saber” (CERTEAU, 2014, p. 158).  

O distanciamento entre o voyeur e o objeto observado, nesse caso a cidade, impõe uma 

objetividade impossível para aqueles que vivenciam a cidade, ou seja, o caminhante∕ praticante 

ordinário da cidade. O voyeur possui essa visão em face do mundo, portanto, parte de uma 

perspectiva panóptica para apreender a cidade em sua totalidade e objetividade. Mas a visão do 

voyeur, assim como nos lembra Certeau (2014, p. 158), é também um “simulacro teórico” e não 

pode ver e narrar a cidade a partir das vivências e das subjetividades que nela se efetuam e se 

multiplicam. Em contrapartida, o caminhante não vê a cidade como totalidade. A leitura que o 

caminhante faz do espaço urbano é envolvida, turva e matizada pela sua subjetividade. Nas 

palavras de Certeau (2014, p. 171): 
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[...] são caminhantes, pedestres, Wandersmänner, cujo corpo obedece aos 

cheios e vazios de um texto urbano que escrevem sem poder lê-lo. Esses 

praticantes jogam com espaços que não veem; tem dele um conhecimento tão 

cego como o corpo-a-corpo amoroso. Os caminhos que se respondem nesse 

entrelaçamento, poesias ignoradas de que cada corpo é um elemento assinado 

por muitos outros, escapam a legibilidade. Tudo se passa como se uma espécie 

de cegueira caracterizasse as práticas organizadoras da cidade habitada. 

 

Essas reflexões sobre o cotidiano da metrópole e sobre as formas de dizer o espaço são 

feitas por Certeau ainda na década de 1970, antes de se popularizarem os supermodernos 

aplicativos de Internet e outros recursos produzidos pela indústria tecnológica e cultural, que 

nos permitem experimentar o prazer de ver em 3D as aproximações e distanciamentos 

impensáveis há 40 anos, oferecendo um repertório de imagens hiper-realistas, capazes de 

transformar a nossa percepção dos espaços. De todo modo, suas considerações são importantes, 

porque essas duas formas de ver o espaço pressupõem, no caso do voyeur, uma estabilidade, 

impossível para aquele que se emaranha ao espaço da cidade. Além de imagens estáticas, 

fornecidas pela visão da cidade-panorama, elas aparecem mudas, sem nenhum ruído ou 

divergência de sentidos, a polis grega manifesta-se nesse modo de ver. Em contraposição, a 

visão do caminhante implica movimentos, ruídos, vozes, sensações contraditórias, 

multiplicidade de textos visuais, táteis e sonoros que se entrecruzam e formam um amálgama 

de fragmentos e percepções não mais distanciadas, mas subjetivas da cidade-Babel. 

É nesse emaranhado de movimentos e vozes que a sintaxe da cidade vai sendo 

construída. Pelo olhar do voyeur, a cidade não pode ser narrada, apenas descrita. Para narrá-la, 

é preciso fazer Ícaro cair e, sob os domínios e astúcias de Dédalo, caminhar “em labirintos 

móveis e sem fim” (CERTEAU, 2014, p. 158). Cair, caminhar e cegar-se, eis os sacrifícios 

necessários à narrativa da cidade. Dessa forma, cada caminhada pela cidade opera uma 

enunciação pedestre, de modo que a narrativa do urbano promove também uma retórica 

transumante, que mobiliza não apenas lugares, mas sentidos. É da relação entre corpo e espaço 

que uma representação da cidade poderá ser narrada, são as subjetividades desses sujeitos 

caminhantes que vão construindo o espaço.  

Apesar de estarem emaranhadas ao espaço da cidade, as personagens representadas no 

texto ruffatiano trazem as marcas das cidades em seus corpos. A cidade como um poderoso 

dispositivo marca não apenas a subjetividade dos sujeitos mas também exerce controle sobre 

eles, regulando lugares de trânsitos, o modo de vestir, de comer, os horários de circular. No 

excerto que segue, a personagem sente no corpo as marcas da inadequação ao espaço da cidade. 
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O elástico preto prende os cabelos num rabo-de-cavalo, caminha devagar pela 

rua Sérgio Cardoso enfiado numa camisa preta, estampa Helloween, calça big 

cor indefinível, tênis Reebok imundo, uma argola pendendo do lóbulo da 

orelha direita, na padaria da esquina compra um maço de L&M, um mini-

isqueiro Bic. Toma o ônibus até a estção Saúde do metrô, baldeia na Sé para 

estação República. Da escada-rolante emerge, o Edifício Itália funda-se nos 

seus ombros, a fumaça dos carros e caminhões tachos de acarajés coxinhas 

quibes pastéis, vozes atropelam-se, amalgamam-se aniquilam-se, em bancas 

revistas, jornais, livros usados, pulseiras brincos colares gargantilhas anéis, lã 

em gorros ponches blusas mantas xales, pontos-de-ônibus lotados, 

trombadinhas, engraxates, carrinhos-de-pipoca, doces caseiros, vagabundos, 

espalhados caídos arrastando-se bêbados mendigos meninos drogados 

aleijados (RUFFATO, 2001, p. 39). 

 

O fragmento dezessete, “A espera”, narra da perspectiva de um jovem a 

impossibilidade de encontrar um trabalho. Já é a décima entrevista em dois meses e ele, de 

forma alienada, não consegue perceber a inconformidade entre o seu modo de vestir, fumar, o 

corte de cabelo e as regras estabelecidas pela sociabilidade da metrópole regulada por aquilo 

que Georg Simmel (1979, p. 11) chamou de atitude blasé, ou seja, uma frieza comportamental, 

em cuja base estão o dinheiro e as relações mercantis: “os problemas mais graves da vida 

moderna derivam da reivindicação que faz o indivíduo em preservar a autonomia e a 

individualidade de sua existência em face das esmagadoras forças sociais, da herança histórica, 

da cultura externa e da vida técnica”. Soma-se a essa inadequação física e ideológica com o 

espaço da cidade, outras formas de segregação que o fragmento denuncia: a falta de emprego, 

a falta de oportunidade de formação qualificada para o trabalho, a classe social a que pertence, 

enfim à violência sofrida pelas pessoas em geral que precisam solapar suas idiossincrasias 

pessoais para enquadrar-se em um modelo que se espera delas. Ao jovem pobre, naturalizou-se 

a imagem do “nerd”, estudioso ou de serviçal certinho, trabalhador resignado, qualquer tipo de 

distinção a esse perfil é vista com desconfiança e marginalidade. 

Para um artista, a composição da personalidade do garoto seria adequada, mas inapto 

para os trabalhos burocráticos de um escritório de contabilidade. De acordo com Dalcastagnè 

(2012, p. 129): “Uma vez que o espaço é constitutivo da personagem, podemos ler, nas marcas 

de seu corpo – sejam elas cicatrizes, rubor, gagueira etc. – os seus próprios deslocamentos. É 

em seu corpo, afinal, que se inscrevem os lugares por onde andou, e aqueles que não lhe estão 

reservados”. Enquanto o jovem espera pela hora da entrevista, vagueia pela cidade e, nesse 

deslocamento pelas ruas movimentadas do centro paulistano, a cidade é desnudada e os seus 

problemas viscerais são expostos: a miséria dos mendigos, crianças drogadas, pedintes, 
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deficientes e crianças abandonados, os ônibus lotados, o comércio clandestino, o trânsito 

caótico, os grandes prédios, o fetiche das mercadorias, a ausência de recursos. 

Partindo dessas proposições, em Eles eram muitos cavalos o autor optou pelo ponto 

de vista dos caminhantes ordinários da cidade. De fato, os praticantes da cidade são, ao mesmo 

tempo, tema e fatura no texto ruffatiano. Dessa forma, a grande São Paulo é narrada em seus 

múltiplos fragmentos e vivências, resultando numa complexa (i)legibilidade do espaço urbano, 

e, por outro lado, ele é dito de forma muito mais autêntica do que se o artista tivesse optado por 

um narrador centralizador, com olhar demiurgo e distante.  

O leitor, juntamente com as personagens sempre em trânsito, seja a pé ou por meio dos 

modernos veículos de transportes, é lançado ao ritmo alucinante desse espaço, experimentando, 

literariamente, o caos e os sentidos móveis e contraditórios que a cidade erige. Isso só é possível, 

porque não há, no romance, um narrador centralizador da voz e do foco narrativo. Em muitos 

fragmentos, o narrador faz uso do fluxo de consciência, recurso comum nos romances 

modernistas, a fim de fazer a personagem falar. Outras vezes esse narrador se insere no discurso, 

fazendo uso da primeira pessoa, e como uma testemunha passa a ser um praticante da cidade, 

como vizinho ou como transeunte, anônimo também, a espreitar a cidade e seus viventes.  

Essa proximidade discursiva pode ser percebida no fragmento trinta e três, “A vida 

antes da morte”: 

 

Dia desses, demandou à porta, desajeitado, indagou, a dentadura folgada 

dentro da boca banguela, se eu tinha algum livro, um que falasse como é a 

vida depois da morte, os minguados cabelos brancos cheirando a naftalina. 

Estranhei, somos apenas bom-dia boa-tarde boa-noite, O senhor... o senhor é 

espírita? Os olhos amarelos procuraram refúgio nas mãos que estufavam um 

pedaço da flanela do pijama de riscas finas azuis e brancas fedendo a suor, 

Vamos entrar... Avançou dois passos, estacou, desembaralhei títulos na 

estante, “O Céu e o Inferno”, Allan Kardec, estendi, folheou, É... acho que..., 

suspirou. Se o senhor gostar... Deu meia volta, arrastou os tênis sujos enfiados 

nos pés esverdeados pelo corredor escuro (RUFFATO, 2001, p. 70).   

 

No geral, os capítulos do romance apresentam narradores heterodiegéticos com 

focalização interna variada (GENETTE, 1990), explorando o fluxo de consciência e misturando 

vozes e ruídos diversos. Esse excerto transcreve o último parágrafo do fragmento trinta e três 

e, somente ao final dele é possível perceber a presença do narrador personagem. São cinco 

parágrafos em que se narra a história de um idoso anônimo, que mora de favor na casa da filha 

e se sente um estorvo para a vida dela e dos netos. Além disso, de tempos em tempos, ele sofre 

agressões físicas de acordo com as crises de abstinência do filho mais jovem: “De quando em 

quando, chamada, a polícia acode o velho, o caçula, viciado, sem ter para comprar droga, torna-
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se briguento, arreliado, descabeçado de insensatez” (RUFFATO, 2001, p. 69). Do apartamento 

do lado, o narrador observa e relata a dor de um velho invisível que não serve mais para o 

mundo do trabalho. A reificação do velho pela família, assim como sua solidão, é perscrutada 

pelo narrador vizinho. Essa solidariedade do narrador em dar visibilidade a esse idoso, sem voz 

e sem autonomia, constitui, juntamente com outros flagrantes da narrativa, traços de 

humanidade e resistência ao cotidiano insalubre da metrópole. 

Solidariedade semelhante é do fragmento sessenta e um. Novamente, a figura do 

narrador se transmuta em uma personagem transeunte, que se compadece sem pedir nada em 

troca de uma menina que vende dropes na Avenida Paulista e a leva para comer, quando a noite 

fria já acena na metrópole: 

 

[...] Como é o seu nome?, Marina, E do senhor?, Humberto, entramos no 

Habib’s, Gosta?, em silêncio sentamo-nos, Coma, digo, O que quiser. Ela 

devora quibes (dois), esfirras (duas), Beirute (um), pizza (dois pedaços). 

Entreolho-a por sobre as páginas do Estado de S. Paulo: ela come, 

estupidamente, metafisicamente. Pago a conta, na porta despeço-me, ela 

indaga, E os dropes? Não quer? Não, falo, acendendo outro cigarro, Vai 

embora pra sua casa, vai, ela esconde novamente os olhos negros, despedimo-

nos. Ela caminha criança pela calçada de pedras-portuguesas. Ao cruzar o 

primeiro pedestre intercepta-o, o homem tem pressa, espanta-a, assustado. 

Aborda agora um casal, a moça puxa conversa, ajoelha-se, esmago a ponta do 

cigarro no chão, aspiro o ar da noite, caminho sob a marquise, mendigos 

bêbados, acobertam-se em caixas de papelão, cachorros magros arrombam 

sacos de lixo, motoristas de táxi jogam porrinha num ponto improvisado, uma 

mulher oferece incenso indiano, o bebê dormitando sob a banca, carros 

passam, o metrô fechado, ônibus vazios, um carro de polícia sirene disparada, 

cadê Marina?, não vai passar nunca esse mal-estar, nunca essa sensação de 

inutilidade, Marina!, Marina!, e sigo sussurrando respirando o hálito sufocante 

da gasolina (RUFFATO, 2001, p. 125-126).   

  

No processo da alteridade, a solidão do adulto encontra a solidão da menina. A terrível 

condição da menina deixa a personagem angustiada, estupefata: “Não vai passar nunca esse 

mal-estar, nunca essa sensação de inutilidade”, e diante da dor do outro não ignora, apreende a 

experiência e a transforma em narrativa. O narrador do texto ruffatiano decide ver o que a 

maioria não quer ver nem ouvir: a voz dos fantasmas que povoam o espaço da cidade, mesmo 

sem ser acolhidos por ela: crianças, velhos e seres invisíveis, abandonados pela família, pelo 

Estado. Como um porta-voz, o narrador deixa a personagem falar, sentir, ouvir, refletir, ele 

opera o que Leonardo Tonus (2015) chama de “escuta do outro”, por meio de uma anulação da 

distância entre a voz que enuncia e as inúmeras figuras tematizadas por ela. A figura do narrador 

não está mais aí para organizar o relato, está muito mais para escutar e editar as vozes daqueles 
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que nem sempre tem visibilidade nos discursos, ser aquele que escuta os inúmeros ruídos da 

cidade e os transmite em linguagem literária. 

No início do romance, o leitor adentra a grande São Paulo, guiado pelo primeiro 

fragmento, intitulado “Cabeçalho”. De antemão, sabe-se que o texto vai tratar da cidade de “São 

Paulo, 9 de maio de 2000. Terça-feira” (RUFFATO, 2001, p. 11). Em seguida, o périplo 

continua pela previsão do tempo (fragmento 2) e pela hagiologia (fragmento 3). Como já foi 

dito, é o dia de Santa Catarina de Bolonha, a santa católica dos necessitados. Essa mininarrativa 

retirada dos autos religiosos ganha uma significação estética no romance, a de fazer uma opção 

política ideológica de representar a cidade pelo olhar da multidão, dos praticantes ordinários da 

cidade e não das personalidades políticas ou públicas.  

Desse modo, o romance de Ruffato, assim como o poema de Cecília Meireles (2005), 

serve para lembrar os esquecidos, as testemunhas que não tiveram voz, aquelas que vivenciaram 

os equívocos, mas sem dar seus depoimentos. O compromisso de Ruffato no romance é com 

esses esquecidos. Além disso, é válido ressaltar a preocupação do escritor com a forma do 

romance. Em suas próprias palavras: 

 

[...] quando eu comecei a pensar em escrever sobre esse universo sobre o qual 

eu escrevo, que é o universo da classe média baixa, eu me deparei com um 

problema muito grave do ponto de vista estético. O romance é uma forma de 

visão de mundo burguesa, e eu fiquei pensando como eu poderia escrever 

sobre a classe média baixa, sobre o proletariado, usando essa forma burguesa. 

Era uma contradição. Aí eu passei muitos anos sabendo do que eu queria 

escrever, mas sem saber como eu poderia escrever. Minha questão nunca foi 

“o que?”, mas “como?”, a forma é que para mim era fundamental (RUFFATO, 

2015, p. 386). 

 

Como se fosse um caminhar pela cidade e recolher disso as experiências narrativas, os 

três fragmentos seguintes permitem ao leitor adentrar São Paulo de três formas distintas, na 

companhia de três praticantes do espaço urbano: de carro (fragmento 4), a pé (fragmento 5) e 

de ônibus (fragmento 6). O narrador acompanha as percepções e relações com o espaço dos 

diferentes praticantes ordinários da cidade. Dessa experiência de transitar por ela, ele consegue 

encenar os diferentes gestos que dizem os modos de perceber e de se relacionar com os espaços. 

Desses deslocamentos, a imagem do espaço urbano vai sendo construída como uma tela de 

Pablo Picasso, na qual se encena inúmeros modos de ver, sentir e compreender o cotidiano 

urbano.  

O quarto fragmento, “A caminho”, focaliza um corretor de imóveis que acelera o carro 

e, enquanto “o bólido zune na direção do Aeroporto de Cumbica” (RUFFATO, 2001, p. 11), a 
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cidade é adentrada de forma tão veloz quanto o carro. O sol ainda nem surgiu no horizonte. A 

cidade, regida pela lógica do relógio e pela velocidade da vida moderna, acorda cedo. 

 

O Neon vaga veloz por sobre asfalto irregular, ignorando ressaltos, lombadas, 

regos, buracos, saliências, costelas, seixos, negra nesga na noite negra, 

aprisionada a música hipnótica, tum-tum tum-tum, rege o tronco que trança, 

tum-tum tum-tum, sensuais as mãos deslizam no couro do volante, tum-tum 

tum-tum, o corpo, o carro, avançam abduzem as luzes que luzem à esquerda e 

à direita, um anel comprado na Portobello Road, satélite no dedo médio, tum-

tum tum-tum” (RUFFATO, 2001, p. 11). 

 

A velocidade do carro e também da vida na metrópole já é dita na própria linguagem 

com a enumeração de vários elementos, como a música enérgica que a personagem escuta e 

com as descrições daquilo que a personagem vê ou percebe do seu carro, do exterior da cidade. 

Segundo Giovanni Ricciardi (2007, p. 49), “[o] leitor nem tempo tem de dar-se conta que do 

que está lendo que o bólido e o rico corretor já passaram. Apenas um flash, uma faceta fugaz 

da cidade, vista através de um diascópio ou de um diorama. O autor não conta, acena”. Essa 

fugacidade, com a qual é narrada a passagem do corretor, se reflete na estrutura do relato, que 

também se fragmenta e se torna fluido, ao misturar a enumeração de algumas características da 

cidade, das roupas e dos acessórios usados pelo corretor com a representação da música que 

ouve, provavelmente um funk, e a incorporação de resquícios de memórias. Tudo sem ser 

anunciado ou pontuado, num estilo telegráfico, criando um efeito de simultaneidade e 

fugacidade também no nível expressivo. 

O segundo fragmento, “De cor”, leva o leitor a adentrar a cidade, ainda na escuridão 

da madrugada dessa terça-feira, 9 de maio, de forma bem mais lenta que a passagem veloz do 

fragmento anterior. Dessa vez, é caminhando que três personagens seguem para a cidade. São 

pai, filho e um conhecido que se deslocam pela rodovia, indo para o trabalho: “É uma economia 

danada no fim do mês” (RUFFATO, 2001, p. 14). Desse ponto, esses três praticantes veem a 

cidade e é como se eles estivessem mais lentos que a realidade, podendo ver no alcance de uma 

mirada o acordar da cidade e os movimentos que ela produz: dos ônibus, dos carros e das luzes. 

As três personagens participam da vida da cidade da periferia, mais como observadores 

distantes que como pertencentes desse espaço.    

No romance como um todo, cada um pode ver a cidade do ponto em que está, cada 

trajetória elabora uma retórica transumante (CERTEAU, 2014) do espaço, cada caminhante 

opera uma enunciação pedestre que constrói uma cidade particular, feliz ou infeliz, real ou 

imaginária, infernal ou paradisíaca, ou esses sentimentos misturados. No caso dessas três 
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personagens do quinto fragmento, a cidade é infernal, se oferece como uma Babel da qual não 

se sentem pertencentes, visto que todos eles nem podem pagar pelo transporte e moram longe 

do trabalho. Um deles, o rapaz que acompanha pai e filho, está sem emprego e o menino teve 

de sair da escola para vender cachorro-quente para ajudar no sustento da casa.  

Agora de ônibus, o terceiro fragmento, “Mãe”, narra a viagem de uma mulher 

nordestina que, em visita ao filho, chega a São Paulo pela linha Garanhuns-São Paulo. A 

paisagem rural vai sendo deixada para trás na velocidade do ônibus e dando lugar as luzes da 

cidade. De acordo com Ricciardi (2007), para dar conta dessa velocidade e fugacidade, Ruffato 

utiliza como recurso a enumeração, como é possível perceber neste excerto: “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 noites de estrelas empoeiradas, [...] Alá, vovó, Alá as luzes 

de São o filho esperando” (RUFFATO, 2001, p. 17, grifos do autor).         

Uma exceção a esse ponto de vista do caminhante seria o fragmento de número 

dezesseis que representa uma visão “de cima” ao incorporar um homem que vê São Paulo do 

alto de um helicóptero: 

 

[...] não sou incessível à questão social irreconhecível o centro da cidade 

hordas de camelôs batedores de carteira homens-sanduíche cheiro de urina 

de óleo saturado cheiro de a mão os cabelos ralos percorre (minha mãe 

punha luvas, chapéu, salto alto para passear no viaduto do chá, eu, 

menino, pequenininho mesmo, corria na) este é o país do futuro? Deus é 

brasileiro? Onde ontem um manancial hoje uma favela onde ontem uma escola 

hoje uma cadeia onde ontem um prédio de começo do século hoje um três 

dormitórios suíte setenta metros quadrados (RUFFATO, 2001, p. 36-37, grifos 

do autor). 

 

Mesmo assim, esse fragmento não seria suficiente para construir uma visão 

totalizadora da cidade. Ao analisá-lo, Rocha (2012, p. 123) observa que a imagem da cidade 

nele construída é sustentada por uma “imagem idealizada da São Paulo perdida do início do 

século”. A grande São Paulo que a personagem vê do helicóptero é renegada e irreconhecível, 

diferente da cidade de quando era pequeno. Ainda segundo Rocha, no romance, a reflexão sobre 

a cidade fica a cargo dessas personagens que veem de cima, ou seja, que estão distantes do caos 

e da violência desse espaço, sendo esse capítulo dezesseis revelador de uma mentalidade de 

classe, representativo do cinismo de parte das elites brasileiras em relação aos problemas 

engendrados pela concentração da renda nas mãos de poucos. 

 

[...] há que se sublinhar que estão a cargo dos personagens colocados “a salvo” 

do espaço físico opressor as reflexões a seu respeito. Àqueles que precisam 



63 
 

enfrentar a cidade diariamente não refletem sobre ela, são simplesmente 

devorados por ela. Contudo, [...] quando da análise do capítulo 16, as 

manifestações críticas dos personagens que vivem na cidade mas 

desenvolveram estratégias para se afastarem de seus problemas mais comuns, 

como o trânsito e a violência, são corroídas, minadas desde seu interior, e, 

para o leitor, mobilizam significados relativos a um posicionamento cínico, 

recorrente em alguns extratos da elite econômica que, embora tirando proveito 

dos esquemas financeiros e de poder que garantem altos lucros para poucos e 

a miséria para muitos, não querem arcar com as terríveis consequências sociais 

daí resultantes (ROCHA, 2012, p. 124).  

   

O fragmento quarenta, “Onde estávamos há cem anos?”, também ressalta uma 

mentalidade de classe das elites brasileiras que despreza, de dentro de seus carros de luxo, seus 

helicópteros e condomínios blindados, a cidade caótica. Afastada dela, parte dessa elite lamenta 

o presente, rememorando com nostalgia as viagens à Europa e o passado colonial. A 

personagem Zé Geraldo do fragmento cinquenta e sete, “Newark, Newark”, também vê São 

Paulo de cima, mas com uma perspectiva de classe muito diferente da elite brasileira. Mais um 

migrante em busca de uma vida melhor no exterior, lamenta os problemas do Brasil numa ótica 

mais abrangente e aproximada: “No Brasil, o suor de oito, dez horas por dia consome-o o 

aluguel, a comida... [...] choramingar por esse paiseco de merda? Povinho conformado, elite 

sacana, corrupção, politicalha, bandalheira, filhadaputice, corneagem, putaria...” (RUFFATO, 

2013, p. 103-104). 

A cidade também é vista de dentro das casas, focalizando o microcosmo das famílias. 

Como afirma Gaston Bachelard (1993), em A poética do espaço, a casa é um lugar de proteção 

que resguarda o ser das hostilidades do lado de fora. Posto na rua, portanto, o ser perde a guarida 

e a felicidade que o espaço da casa lhe proporcionava. No romance, os espaços íntimos do 

interior das casas, em muitos momentos da narrativa, destoam dessa ideia de felicidade 

bachelardiana. Na casa, não se é feliz nem há segurança, tampouco ela reflete a alma humana. 

Nos centros urbanos, a casa modifica-se de personagem para personagem. Três fragmentos são 

emblemáticos para demonstrar a diversidade de sentidos que a casa pode ter na metrópole. O 

fragmento nove, “Ratos”, a casa, um barraco precário, é povoada pela fome, miséria, abandono 

e dor. Crianças famintas se misturam a ratos, que “procriam no estomago do barraco e 

percevejos e pulgas entrelaçam-se aos fiapos de cobertores e baratas guerreiam nas gretas” 

(RUFFATO, 2001, p. 22). Mesmo na caoticidade do espaço, o leitor consegue juntar os pedaços 

de existências que o barraco envolve e pode escutar, em meio a choros e gemidos, a voz de uma 

garotinha, contando histórias para distrair seus irmãos menores da fome e do desamparo. 

Flagrantes como esse contrasta com o da situação discutida a seguir.  
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No fragmento vinte nove, “Paraíso”, há uma inversão dos significados da casa no 

sentido que Bachelard (1993) a define em seus estudos de topoanálise, em que a casa é o lugar 

de conforto e proteção, que nos permite sonhar em paz, ao passo que fora dela acentuam-se as 

hostilidades do mundo. A circunscrição fechada da casa remete a repouso, proteção e guarida 

para o “eu”, metaforicamente uma espécie de paraíso, um lugar, simbolicamente, marcado pelos 

signos da felicidade. No entanto, a rua hostil e violenta é tomada por paraíso e a casa, apesar 

do aparente conforto que a configura, é tomada pelo seu oposto no excerto que segue. 

 

Ao menino não agrada muito, mas, se lembra de há dois meses, é como se o 

Paraíso. Enrodilhado num ninho da rua Henrique Schaumann, a cara suja na 

sola dos coturnos da polícia, o peito tuberculoso no fio do estilete dos manos 

doido de crack, aguardavam os encapuzados que pisam manso e descem o 

porrete, os boyzinhos que encharcam de álcool e tacam fogo. Agora, estica-se 

num colchonete magro, lençóis limpos, cobertor asseado, travesseiro cheiroso. 

[...] Da porta para dentro, tudo: água gelada, televisão, aparelho-de-som, rádio 

(controle-remoto na mão, vai ser DJ quando crescer). Mas as horas não 

vencem: deita, levanta, mija, caga, come, programa infantil, desenho animado, 

jornal, come, vale-a-pena-ver-de-novo, sessão-da-tarde, as novelas todas, 

come, jornal-nacional, jogo, sessão-coruja, mija, caga, dorme (RUFFATO, 

2001, p. 63).  

 

Lida desta perspectiva, a casa que o menino, outrora menino em situação de rua 

sobrevivendo a todas as hostilidades da metrópole, se encontra guarda segredos que a 

transformam ironicamente em algo inverso ao paraíso, a rua violenta de outrora, em seu inferno. 

A leitura dá um nó na conexão de sentidos do texto, que é abruptamente desatado, quando da 

leitura do único parágrafo de uma página que compõe esse capítulo, o leitor percebe que o ex-

menino de rua é agora um refém sexual de um alemão. A casa que parece confortável se 

transforma em prisão infernal, que violenta de todas as formas a dignidade humana. Menos 

hostil e violento, nesse sentido, é o fragmento trinta e dois, “Uma copa”, em que descreve a 

disposição dos móveis de uma casa vazia de gente, cuja dona nunca está em casa para apreciar 

o conforto do seu lar. Poderia ser feliz essa casa, mas está povoada de solidão, de ausência das 

pessoas. Em todos esses fragmentos, a casa acaba por reproduzir, em diferentes medidas, a 

precariedade da cidade e, transplantando para os seus limites, conflitos e tensões que são 

também perceptíveis na hostilidade do lado de fora da casa. 

Vista do lado de fora, as personagens ganham a rua e perambulam por becos, vielas, 

cruzamentos, no meio dos carros, prédios, monumentos. A cidade ganha vida e é uma vida 

sofrida. Há ainda inserido no romance o espaço da política, nos fragmentos quarenta e seis, “O 

prefeito não gosta que lhe olhem nos olhos”, e o cinquenta e um, “Política” que, como um 



65 
 

mundo paralelo, alheio às dores da cidade, insulado dela por meio de diferentes estratégias, 

como gestos, apartamentos, carros de luxo e helicópteros, constituindo-se num dos grandes 

responsáveis pelas desgraças da cidade, haja vista a corrupção generalizada que se observa no 

país “nas esferas municipal, estadual e federal”, juntamente com a concentração de renda na 

mão de uma elite, aliada do poder político, que não se vê responsável pelas tragédias sociais 

que vigoram na sociedade brasileira.  

Sobre a tradução dos aspectos da política na arquitetura de São Paulo, o italiano 

Massimo Canevacci, no livro A cidade polifônica, faz uma observação interessante a respeito 

do poder das elites paulistas, reproduzido na regulação e na organização espacial da cidade. Um 

exemplo dessa presença opressora e com imensurável poder regulador das mobilidades sociais 

e geográficas, em São Paulo, seria a arquitetura flutuante do prédio da Fiesp (Federação das 

Indústria do Estado de São Paulo), que empresta sua imponência à Avenida Paulista, em cuja 

fotografia poderia servir de legenda “menino de rua, avenida Paulista, SP”. Para o autor: 

 

O poder não tem janelas. Ou pelo menos assim parece: uma grade metálica 

protege-o dos olhares indiscretos, numa mensagem evidente. O poder pode 

ver tudo, seu modelo é “panóptico”, que controla com o olhar enregelador 

todo o mundo circunvizinho, permanecendo ao mesmo tempo invisível para 

os seus “súditos”. Ninguém pode ver o que se passa no interior do coração do 

poder. Não existe reciprocidade. A janela, num certo sentido, é dialética: não 

somente pode-se ver dela o que se passa no mundo, mas também o contrário 

pode acontecer, isto é, o mundo pode, ainda que limitadamente, observar o 

que se passa dentro dela. O que é inadmissível em relação à Grande-Pirâmide. 

Somente a esta é dado o poder de olhar. Aos outros resta apenas a impotência 

de levantar o olhar e sujeitar-se à sua superfície “invisível”. Posto que o poder 

é invisível, justamente por ver tudo. [...] Frequentemente os fotógrafos 

europeus exercitam-se em obter imagens magistrais – bem focalizadas em 

papel couché – da miséria brasileira, principalmente das crianças, dos meninos 

de rua. As fotos da riqueza e do poder parecem interessar menos a uma Europa 

saciada e fechada, ávida de imagens “fortes”. Cheguei a pensar, entretanto, 

que, em vez de procurar emoções fortes, um fotógrafo provocador poderia 

enquadrar a Grande-Pirâmide-FIESP, legendando-a assim: menino de rua, 

avenida Paulista, SP (CANEVACCI, 2004, p. 158, grifos do autor).    

 

As marcas das relações de poder, da sociabilidade precária e da hierarquização dos 

espaços na metrópole se manifestam, dessa maneira, na própria arquitetura que é a sua síntese 

e o seu espelho. A narrativa de Ruffato insere os praticantes ordinários, os muitos cavalos 

anônimos e invisíveis, que não podem modificar as estruturas do poder, resultando numa 

espécie de solidão da cidadania, como tom predominante desses sujeitos que percebem o espaço 

da metrópole. Mesmo de modo precário, ainda assim, resistem deslocando de um lado a outro 

em seus bólidos, em ônibus lotados, de helicóptero, de moto, a pé, de táxi, enfim seus 
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praticantes resistem, como podem, por meio dos deslocamentos infindáveis. De um modo geral, 

a recusa de uma única personagem polarizadora da narrativa, de um enredo centralizado numa 

única ação e da voz e da focalização únicas coadunam-se com os efeitos do espaço urbano 

caótico e em ruínas. Para narrar essa cidade gigantesca e de múltiplas realidades, Ruffato optou 

não por uma estrutura linear e organizada, mas tentou demonstrar também na fatura da obra a 

diversidade de realidades e subjetividades que a cidade multiplica e reúne.  
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2 “E ENTÃO, MEU FILHO, O QUÊ QUE VOCÊ ACHOU DE SÃO PAULO?”: o 

migrante em O livro das impossibilidades (2008) 

 

Ninguém sabe melhor que tu, sábio Kublai, que nunca se deve 

confundir a cidade com o discurso que a descreve. 

Ítalo Calvino 

 

A viagem de volta é sempre ruim, porque os anos passam e vejo que é 

cada vez mais difícil pensar em voltar a morar aí em Cataguases. 

Desta vez andei mais pela cidade, vi alguns amigos, encontrei outros 

que também estão morando aqui em São Paulo e a sensação que fica 

é de que nunca mais vou voltar. Isso é muito triste, porque aqui não é 

o meu lugar. Mas sinto que aí já não é o meu lugar. Ou seja, não sou 

de lugar nenhum. E isso dói dentro da gente. 

Luiz Ruffato 

 

Em As cidades invisíveis, Ítalo Calvino afirma que cada pessoa possui dentro de si uma 

cidade particular, construída a partir de desejos e medos também particulares. Na primeira 

epígrafe que escolhemos para este capítulo, cujo objetivo é analisar o romance O livro das 

impossibilidades (2008), Marco Polo, personagem de Calvino, adverte o imperador dos 

Tártaros sobre a existência de duas cidades: a cidade real e a cidade narrada. Para Calvino, a 

cidade de pedra – enquanto um amontoado de prédios, casas, ruas, praças e monumentos – não 

passa de um espectro sem cor e sem vida, pronta para ser preenchida por aquela cidade 

individual que cada pessoa carrega no seu imaginário. Em outras palavras, “as cidades, como 

os sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor de seu discurso seja 

secreto [...]. De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a 

resposta que dá às nossas perguntas” (CALVINO, 1990, p. 44).  

Quando questionado por Kublai Khan sobre as cidades que visitou em suas missões 

diplomáticas, Marco Polo responde que, sem exceção, qualquer cidade tem suas muralhas 

sustentadas pela perspectiva, pelo discurso e pelo imaginário daquele que a constrói. Dessa 

forma, cada um percebe a cidade de um modo próprio, fazendo-a se multiplicar em outras 

tantas, visto que medos e desejos são mutáveis. A cidade se constitui e se metamorfoseia de 

acordo com a perspectiva de cada um que a descreve. Desse ponto de vista, a cidade objetiva, 

fixada numa forma rígida e imutável não pode ser narrada, visto que o discurso que escreve a 

narrativa da cidade é matizado pela subjetividade do “eu” que a contempla e decide relatar não 

a cidade concreta, mas a cidade construída a partir de suas impressões. 

Do mesmo modo particular como cada cidade narrada pela personagem de Calvino ao 

imperador era matizada pela sua Veneza, o narrador de Luiz Ruffato constrói suas cidades 
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inóspitas e violentas, São Paulo ou Rio de Janeiro, por uma ótica também particular: pelo olhar 

daquele que vem de fora, tão estrangeiro quanto as personagens que povoam os insalubres 

espaços evocados em seus romances. O romance O livro das impossibilidades se ocupa dessas 

mutações da cidade grande a partir da perspectiva do migrante, isto é, daquele que se coloca a 

caminho da cidade, a fim de modificar sua vida precária. Para o migrante, a cidade funciona 

como uma saída para os problemas de seu mundo, a resposta positiva para suas perguntas. 

Mesmo antes de poder contemplar a cidade de pedra, o migrante carrega dentro de si a narrativa 

da cidade como lugar utópico de realização e de possibilidades sem fim. 

O sentimento de não pertencer ao espaço da cidade é tratado, em Ruffato, a partir do 

tom de angústia e tristeza para aquele que sai de sua terra natal buscando uma integração com 

o espaço da cidade, contudo não consegue alcançar a realização dos seus sonhos e dos seus 

desejos. O que resta de tudo isso é um enorme esforço do migrante diante de forças sociais 

históricas e esmagadoras, que o faz patinar, isto é, mover-se, mas sem acarretar mudança, sem 

nunca poder conseguir as realizações que busca. Diante do esforço empreendido e da 

impotência de mudança, o sentimento de solidão e de angústia se tornam predominantes e 

matizam todo o discurso que descreve a cidade e a existência do migrante.    

É como tragédia e não como redenção que a cidade grande se revela ao migrante15 na 

narrativa ruffatiana e isso não é uma característica exclusiva da obra do autor. No mesmo ano 

em que Ruffato publica O livro das impossibilidades, 2008, Beatriz Resende publica um livro 

sobre a literatura brasileira contemporânea: Contemporâneos: expressões da literatura brasileira 

no século XXI. Trata-se de um estudo panorâmico sobre as principais características que tem 

assumido a produção cultural das décadas finais do século XX e início de século XXI. A 

principal marca que define a contemporaneidade na literatura, segundo Resende, é a 

multiplicidade de temas e formas, numa situação correlata com a realidade, que tem 

multiplicado as tecnologias da informação e da circulação dos textos. Desse modo, se quisermos 

compreender essa produção, “[t]eremos que deixar jargões tradicionais no trato do literário e, 

saudavelmente, conhecer termos que vão da antropologia ao vocabulário do misterioso universo 

da informática” (RESENDE, 2008, p. 15).  

Embora haja na literatura contemporânea uma multiplicidade difícil de mapear, 

Resende identifica a cidade como tema predominante e o retorno do trágico como o principal 

                                                           
15 No segundo tópico desse capítulo, será feita uma abordagem mais teórica do termo migrante, considerando o 

contexto de modernização e urbanização crescentes no país a partir da segunda metade do século XX, que 

impulsionou a migração interna no Brasil. O romance de Ruffato se ocupa destas personagens migrantes. 
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tom que o escritor do presente consegue dar às conturbações do espaço urbano. Em outras 

palavras: 

  

É evidente que são características do momento que a cultura vive hoje, em 

termos de organização do mundo, que fazem com que elementos como o 

sentido de urgência, com predomínio do olhar sobre o presente, e a 

familiarização com o trágico cotidiano atravessam múltiplas obras. O trágico 

estabelece um efeito peculiar com o indivíduo, supera-o e traça uma relação 

direta com o destino. Trágico e tragédia são termos que se incorporaram aos 

comentários sobre nossa vida cotidiana, especialmente quando falamos da 

vida nas grandes cidades (RESENDE, 2008, p. 30).    

  

Analisando a produção cultural das últimas décadas no Brasil, é possível perceber uma 

relação homóloga entre a representação de experiências trágicas e a história do país, que passou 

por um longo período de exceção, cuja violência exercida pelo regime ditatorial tem sua parcela 

de responsabilidade por esse “retorno do trágico” identificado por Resende. Soma-se a essa 

violência institucional outro tipo de violência social, acentuada mais pela ausência do Estado, 

principalmente nos setores que mais precisam dele. O crescimento excessivo das metrópoles, 

como Rio de Janeiro e São Paulo, e a permanência de uma estrutura social excludente têm 

multiplicado a violência e a tragédia nos centros urbanos. Esse é outro fator que também está 

intimamente associado ao retorno do trágico. Mesmo após o desmantelamento da ditadura 

militar, o tom de tragédia ainda permanece pairando sobre a literatura produzida a partir da 

década de 1980, mesmo em tempos de redemocratização, resultado do fato de que os principais 

problemas sociais brasileiros continuam intransponíveis.    

As duas prerrogativas levantadas pelas epígrafes que abrem a discussão do capítulo – 

a advertência de Calvino sobre a existência de duas cidades que não se coincidem, a cidade 

pedra e a cidade discurso, e o excerto de Ruffato (2016)16 a respeito do tom de tristeza que 

matiza o discurso do migrante, advinda de sua condição de não pertencimento a algum lugar –

, são incorporadas em O livro das impossibilidades (2008) não apenas no plano do conteúdo, 

mas também no plano da forma do romance, como se verá ao longo deste capítulo.     

Como já foi dito na introdução e no capítulo anterior desse trabalho, desde que Eles 

eram muitos cavalos foi lançado em 2001, Ruffato tem se destacado no cenário da literatura 

contemporânea. Nesse romance, o autor explora o cotidiano da grande São Paulo. A cidade 

narrada é fragmentada, realista, desconexa e o fio construído na narrativa que atravessa todos 

                                                           
16 O trecho que serve de segunda epígrafe a este capítulo foi retirado do romance De mim já nem se lembra, que 

narra por meio de cartas a história de mais uma personagem ruffatiana atravessada pela experiência da migração, 

Célio, que migra de Cataguases para São Paulo, buscando melhores condições de vida.  
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esses fragmentos é o trágico (RESENDE, 2008). A partir de 2005, o autor se dedicou à 

publicação do projeto Inferno Provisório, um romance com 38 histórias ou capítulos 

independentes, dividido em cinco volumes e publicado pela editora Record, no período de sete 

anos: Mama son tanto Felice (2005), O mundo inimigo (2005), Vista parcial da noite (2007), 

O livro das impossibilidades (2008) e Domingos sem deus (2012). Cada livro pode ser lido em 

conjunto ou separadamente, assim como cada história das 38 que compõem o projeto como um 

todo, também, pode ser lida independentemente uma da outra. Em 2016, o romance foi 

publicado em um único volume pela editora Companhia das Letras. Nessa nova edição, as 

histórias aparecem embaralhadas e algumas reeditadas, principalmente no que diz respeito aos 

recursos tipográficos, muito mais explorados pela primeira edição.  

Neste trabalho, será utilizada a versão de 2008 e analisaremos apenas o quarto volume 

da série, por pressupor que esse romance em especial explora a questão do migrante no tema e 

na estrutura de forma coerente e complexa, não sendo necessário incorporar os outros volumes 

para compreensão da tese que se propõe aqui. Para compreender mais profundamente a 

complexidade da série Inferno provisório (2005-2012), a tese de doutoramento intitulada “Uma 

fábula no compasso da história”, de Francismar Ramirez Barreto (2012), faz uma interessante 

análise dos cinco volumes, demonstrando, na estrutura fragmentada do projeto estético de Luiz 

Ruffato, traços de coerência e de totalidade que dialogam com o projeto ideológico de 

representação do proletariado brasileiro num viés diferente da história oficial. 

O romance O livro das impossibilidades é organizado em três capítulos ou histórias, 

como o autor prefere chamá-las, intitulados: “Era uma vez”, “Carta a uma jovem senhora” e 

“Zezé e Dinim”, respectivamente. Cada capítulo constrói, à sua maneira, a representação da 

cidade pela ótica do migrante. É no intuito de perceber como tema e estrutura se organizam 

para construir e desvelar o espaço da cidade que essa análise será dividida em três tópicos: o 

primeiro se ocupará da estrutura fragmentária do romance; o segundo analisará a configuração 

do espaço romanesco; e o terceiro tópico buscará interpretar os sentidos da solidão e do 

desenraizamento para o migrante brasileiro, deslocado na metrópole.  

 

 

2.1 Com quantos relatos se desmentem uma cidade? 

 

O primeiro capítulo do romance O livro das impossibilidades apresenta-se como um 

mosaico de várias histórias estilhaçadas, nas quais se revelam fragmentos de subjetividades e 

de temporalidades de personagens como Nelly, Nílson, Dimas, Alzira, entre outras, todas 
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organizadas pela personagem Luís Augusto. No geral, o que elas têm em comum é o fato de 

estarem em trânsito entre Cataguases e São Paulo, fomentado pelo fascínio que a cidade grande 

exerce sobre as pessoas do interior do país. Essa narrativa insere como título “Era uma vez”, 

expressão encontrada no início do conto maravilhoso e remonta aos arquétipos construídos 

nesse tipo de textos para crianças. Esse recurso, transplantado para a obra de Ruffato, sugere a 

construção de uma visão panorâmica do trânsito, que marcará as escolhas e as subjetividades 

dessas personagens, como numa espécie de metonímia das situações problematizadas em todo 

o romance. 

Nesse capítulo, composto por onze fragmentos, o narrador constrói uma teia de 

episódios da vida de personagens ligadas pela origem, a cidade de Cataguases. O encontro com 

Nílson no supermercado é o mote para a narração. Uma técnica semelhante à colagem é 

utilizada para construir o mosaico de perspectivas e subjetividades afetadas de alguma forma 

pela experiência da cidade grande. No primeiro fragmento, Luiz Augusto revê Nílson, um 

conhecido de sua infância, em um centro movimentado de São Paulo e, a partir disso, a narrativa 

recua no tempo, passando a narrar fragmentos da vida dessas e de outras personagens em 

diferentes momentos. 

 

No crachá o sobrenome qualquer dúvida desmanchava: detrás do mexicano 

bigode que ornava o rosto de pouco sol, habitava o mesmo Nílson de quinze 

anos menos – aquele com quem embriagara-se das cinzas de um certo julho, 

expunha-se agora terno e gravata de segurança Mappin, radiocomunicador na 

mão esquerda, radares os olhos pretos. [...] Pensou abordá-lo, Nílson, tapa no 

ombro, lembra de mim? Lembraria? [...] Não, certamente não se 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, Wil... Natália... (RUFFATO, 2008, p. 15, 

grifos do autor). 

 

Assumindo a focalização interna múltipla, segundo a tipologia de Gerard Genette 

(1990), esse primeiro capítulo do romance consegue dar voz às inúmeras personagens e 

subjetividades. A cada fragmento, outras temporalidades surgem justapostas sem objetivo 

aparente, mas concatenadas, dão ao narrador um conhecimento amplo do passado e do presente 

de todas as personagens. Narrador intrigante o de O livro das impossibilidades. Nesse primeiro 

capítulo, fica sugerido que quem está narrando é a personagem Luís Augusto, mas em outros 

momentos, como no capítulo dois e três, essa presença é obliterada. Em entrevistas, Ruffato 

afirma que é Guto, quase que como um espelho de si, é o grande narrador da série de cinco 

volumes, aparecendo nesse capítulo supracitado assim como no capítulo que encerra os cinco 
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volumes, Domingos sem Deus17. Mas no geral esse narrador se comporta mais como um 

narrador heterodiegético (GENETTE, 1990) do que como um narrador em primeira pessoa. 

Esta escolha de voz e foco narrativo coloca em questionamento a relação entre literatura e 

representação, não como cópia do real, mas representação de modos de perceber esse real pela 

perspectiva de um sujeito.  

Enquanto o primeiro fragmento insere um agora (1991) e menciona, imprecisamente, 

a data de 1976, o segundo apresenta uma temporalidade aproximadamente em 1970, quando o 

jovem Luiz Augusto está com mais ou menos dez anos de idade e Nelly vem com os filhos, 

Nílson e Natália, visitar os parentes em Cataguases, terra onde ela também nasceu. Há ainda 

fragmentos que apresentam recuos mais distantes no passado, a exemplo daqueles que tratam 

do casamento de Nelly e Dimas um pouco antes de 1960. Outras temporalidades são evocadas 

nas lembranças das personagens mais velhas, sobretudo Alzira (mãe de Nelly) e Raul (pai de 

Luiz Augusto). Em suma, “Era uma vez” concatena relatos e memórias de basicamente três 

gerações distintas, representadas pelo grupo de personagens: Raul, Alzira e Olegário (já idosos 

ou quase idosos em 1976); Nelly e Dimas (jovens e recém-casados antes da década de 1960); e 

Luiz Augusto, Nílson e Natália (nascidos no final da década de 1950 e início de 1960). 

Essa multiplicidade de experiências de personagens em diferentes temporalidades sob 

o título “Era uma vez” encenam diferentes experiências pessoais no interior das mudanças 

históricas do Brasil, no período de aproximadamente cinquenta anos, correspondendo ao 

momento que se estende desde a saída do trabalhador rural do interior até a sua miserabilização 

nos grandes centros urbanos. A diferença entre o discurso da história e o literário, nesse caso, 

consiste na elaboração estética do relato, dando voz a essas personagens anônimas que o 

discurso da história oficial irá apresentar apenas como estatísticas ou como panorama geral. 

Como afirma Juliana Santini (2012, p. 99), a narrativa ruffatiana apresenta esta dupla forma de 

engajamento: “de um lado, uma visão em profundidade da realidade em que se insere o 

proletariado no Brasil; de outro, o que se poderia chamar de um engajamento estético por meio 

do qual a natureza da representação se mostra para além de sua superfície.” 

Além dessa preocupação com os detalhes e o compromisso em representar a voz e a 

perspectiva dos sujeitos migrantes, o romance, enquanto gênero fundador da modernidade 

(BAKHTIN, 2002), também tem ressignificadas algumas de suas características tradicionais. 

No lugar de uma personagem centralizadora do relato e da experiência, tem-se múltiplas 

personagens que percebem a realidade dos lugares que ocupam nessa sociedade. O romance já 

                                                           
17 O último capítulo de Inferno provisório se intitula “Outra fábula” e narra o episódio em que Luís Augusto, já 

adulto e morador de São Paulo, prepara-se para correr a São Silvestre, em 2002.   
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não conta mais a história de um indivíduo heroico, mas privilegia a narrativa de uma 

coletividade. O fluxo da narrativa não obedece a uma linearidade temporal. O narrador deixa 

de possuir uma visão ulterior dos fatos narrados que lhe garante uma perspectiva segura, de 

onde ele pode julgar a personagem para assumir uma postura de conhecedor legítimo do drama 

que narra, pois ele também, como o garoto Luís Augusto, conhece em profundidade os 

caminhos da cidade para o migrante.  

Entre relatos de memórias, fragmentos do presente, discurso direto, transcrição de 

bilhetes, diário e de letras de música, o enredo é formado por flashes, piscapiscando pedaços de 

histórias esfaceladas pelo trânsito por Cataguases – São Paulo. Esse mosaico de fragmentos 

questiona a estrutura linear da narrativa. Presente e passados – no plural porque há diferentes 

temporalidades pretéritas – embaralham-se, questionando a objetividade do relato, mas não sua 

autenticidade. Esse narrador heterodiegético, que alterna a focalização deliberadamente, 

conhece a subjetividade de todas as personagens, impondo à sua voz autoridade para criar uma 

imagem polissêmica da cidade. Essa perspectiva narrativa distancia-se do tradicional narrador 

onisciente, anteriormente discutido. 

Um dos aspectos que liga as três narrativas é esse narrador que, apesar de construir seu 

relato em terceira pessoa e conhecer o íntimo de todas as personagens, não retrata a cidade por 

uma visão totalizadora, em face do mundo, como um voyeur (CERTEAU, 2014). O narrador 

de Ruffato prefere andar lado a lado com as personagens, algumas vezes mergulhando em suas 

subjetividades, outras vezes focalizando o imaginário de uma coletividade, para daí recolher as 

“cidades invisíveis” que povoam a subjetividade do grupo que ele pretende representar. Esse 

mosaico de histórias justapostas serve para construir a cidade em diferentes ângulos. Ao não 

assumir o olhar do voyeur e focalizar os diversos praticantes da cidade (CERTEAU, 2014), o 

narrador se constitui como observador privilegiado da cidade, porque conhece em profundidade 

o drama das personagens nesse espaço e em diferentes temporalidades. 

Esses estratos temporais que se alternam servem para constituir o arquétipo da 

miserável condição humana, a qual os moradores de Cataguases estão condenados, restando-

lhes apenas uma bifurcação de possibilidades: “aceitar o lugar onde nasceram e lá ficar com um 

gosto amargo de covardia ou sair com a coragem e a necessidade de buscar algo melhor” 

(SALLES, 2008). Se, por um lado, esse embaralhamento temporal serve para questionar a 

estrutura linear da narrativa e diluir a realidade em fragmentos (ROCHA, 2012), por outro, pode 

estar servindo ao propósito do narrador de construir um imaginário coletivo da cidade. A 

imagem da cidade ora beira ao ressentimento, como para Raul que não pode sair de Cataguases; 

ora traduz o desejo de vir a ser o outro almejado, como para Nelly que não deseja mais voltar; 
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ora se torna ameaçadora, como para Alzira que se vê estrangeira na metrópole. A todo o 

momento, a cidade se transfigura e traduz o desejo e os medos de inúmeras personagens, 

lembrando o que observa Ítalo Calvino em Cidades invisíveis. 

Dessa forma, todas essas cidades subjetivas são desnudadas por um narrador próximo 

ao narrador heterodiegético que, ao alternar a focalização, desestabiliza qualquer imagem da 

cidade como locus de redenção e de progresso. Nesse sentido, a cidade é mostrada como lugar 

onde se acentua a marginalidade e a precariedade da vida das personagens, que não têm lugar 

nem no interior nem na cidade grande. O lugar da impossibilidade, produto de um tempo 

disfórico e distópico, é a cidade na literatura contemporânea, de onde emerge um sujeito 

desterritorializado e sem esperança de reterritorialização (PERLONGER, 1995). A cidade 

ruffatiana produz um sujeito que não possui intimidade, enraizamento e compartilhamento com 

as particularidades culturais, sociais, afetivas e políticas engendradas nessa localidade, um 

estrangeiro em seu país natal, destituído de uma vida digna. Para compreender essa relação 

ambígua do migrante com o solo pátrio, de afeto e não pertencimento, vale retomar o conceito 

de “solidão da cidadania” de Alberto Oliva (2000), anteriormente mencionado. 

Nessa condição de desterritorialização está a personagem Nelly, que parte de 

Cataguases ao lado de Dimas para São Paulo. Isso, na opinião dos que ficaram, seria para ela a 

salvação e a sorte grande. No excerto que segue, fica evidente o imaginário que a comunidade 

cataguasense fomenta sobre a cidade grande: 

 
Para trás, a sulfa da inveja que 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 a brilhantina, diabo!, uma loteria 

inteira de sorte, pois corria que o danado escriturava numa química ou 

mandava numa química ou sabe-se-lá-o-quê numa química (era uma 

química?)... enfim, um tipo bem situado, ao-contrariamente dos pés-rapados 

que sussurravam indecências nas suas orelhas, dos desinfelizes que pegavam 

a seis e mastigavam a marmita mirrada de cachorro escorraçado, tristeza, meu 

deus, saber que nunca desencantariam daquela sengraceza (RUFFATO, 2008, 

p. 17-18). 

 

No fragmento, a grande São Paulo, focalizada pelo olhar daqueles que ficam em 

Cataguases, é metaforizada pela personagem Dimas e configurada pelos signos do progresso, 

da ventura e da felicidade. Ir para São Paulo significa alcançar o ápice da realização afetiva, 

expressa no casamento bem sucedido de Nelly com um “bom partido”, e da realização 

econômica, expressa na suposta posição que Dimas ocupa em uma empresa (química). Enfim, 

a cidade representa “uma loteria inteira de sorte”. O contraste Cataguases-atraso e São Paulo-
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progresso é reiterado na comparação explícita construída entre Dimas, um “tipo bem situado” 

e os outros rapazes de Cataguases, uns “pés-rapados”, “desinfelizes”, “cachorros escorraçados”. 

Quando o narrador assume a focalização dos que ficaram, a São Paulo para o migrante é 

construída a partir de uma visão redentora, que livrará os que para lá forem da insígnia da 

desventura e do atraso. 

Essa prerrogativa é novamente reiterada no excerto seguinte: “Suspiravam pela Nelly 

que, engarupada do Dimas, embrenhou-se entre carros e edifícios e gentes, benzida pela garoa 

de São Paulo, ê São Paulo!” (RUFFATO, 2008, p. 18). A expressão que encerra o parágrafo – 

“ê São Paulo” – revela o imaginário da cidade como o vir-a-ser desejado, mas que carrega os 

sentidos da surpresa, que o narrador conhece bem. Esse narrador astuto se empenha em 

representar a cidade por meio do confronto de imagens. Na perspectiva dos que ficam, a cidade 

é concebida pelos discursos de base moderna, logo, ela é também sinônimo de progresso e de 

realização econômica e afetiva. Ao estudar Paris, como emblema da Modernidade, Sandra 

Jatahi Pesavento (2002, p. 59) identifica no imaginário do século XIX essas mesmas bases para 

constituir o espaço urbano: “a cidade grande é aquela que irradia a cultura, a civilização, a 

novidade e a informação [...]: esse ethos urbano, que se define por oposição ao rural e pelo 

conjunto de hábitos e atitudes que individualizam o tipo que vive na cidade.” Isso reitera a 

prerrogativa de que há uma narrativa da cidade antes mesmo das personagens colocarem-se a 

caminho e é essa narrativa que fomenta o trânsito. 

No outro extremo do confronto, está a perspectiva dos que vão embora para São Paulo 

e outra cidade se desenha, como locus horrendus, lugar das ausências e perdas, da subtração e 

das impossibilidades. Narrador astuto e ladino que, ao oscilar a focalização entre as personagens 

que ficam e as que partem, desnuda a cidade moderna e outra São Paulo se apresenta, 

consequentemente, inóspita e inabitável. Nesse movimento de escamotear e mostrar que a 

cidade empírica, vivenciada pelas personagens, se distancia da narrativa da cidade imaginada.  

Todos que ficaram em Cataguases acreditavam na cidade como locus da redenção. 

Para Nelly, porém, ocorre um desmoronamento das expectativas ao perceber a nova e precária 

realidade que a aguardava: 

 
[...] benzida pela garoa de São Paulo, ê São Paulo. Isso, o que fantasiaram. 

Desconheceram, porém, a decepção de Nelly ao desvelar no marido um pobre-

coitado habitante de um pardieiro na Saúde, três cômodos sem acabamento, 

desmobiliados, plantados num hotelzinho com prestações atrasadas. Um 

melancólico que em emprego nenhum ancorava, abatido, desanimado, 

desacorçoado, varando as horas enroscado num sofá velho, malcheiroso, inútil 

como folhinha dois anos passada. A casa. O marido (RUFFATO, 2008, p. 18). 
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Envergonhada de voltar e desiludida com a cidade imaginada, que todos acreditavam 

ser o sinônimo da felicidade, Nelly sai pelas ruas em busca de “colocação” e resolve ficar, não 

por ser acolhedora a cidade, mas porque não lhe restam quaisquer possibilidades. Ao contrapor 

essas imagens, o narrador desnuda o imaginário que vê a cidade por um olhar fascinado, ao 

mesmo tempo em que ficcionaliza um aspecto da história do Brasil, em que, desde os anos 50 

do século XX, a grande massa de trabalhadores rurais sai do campo rumo às metrópoles, 

sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo, em busca de melhores condições de vida, perseguindo o 

progresso moderno, mas a maioria, infelizmente, não o encontra.  

Em outras palavras, essa primeira narrativa, ao retomar como título uma expressão do 

conto infantil, tem a pretensão de constituir arquétipos da condição de modernização no Brasil, 

assim como os contos de fadas ou o conto maravilhoso são arquétipos da condição humana na 

infância. No romance, há inserida a perspectiva de que existe no imaginário das personagens 

de Cataguases uma utopia18 em relação ao projeto da modernidade, que concebe o futuro, a 

metrópole e as técnicas pelo signo da fascinação, da promessa. Na narrativa de Ruffato, 

privilegia-se o desnudar das fragilidades e das rasuras desse processo de modernidade no 

contexto brasileiro que aconteceu de forma conservadora, ilusória e desigual, privilegiando-se 

as camadas dominantes e perpetuando-se uma configuração social hierárquica.    

Em sua visita a São Paulo, Luís Augusto faz algumas caminhadas pela cidade. 

Enquanto caminha, o olhar do garoto não revela uma cidade à flâneurie (ROCHA, 2012); não 

há indícios de que ela seja vista como “terra-prometida”, apenas como futuro inevitável, pois o 

pai e toda comunidade de Cataguases ainda sustentam a utopia de que o melhor é sempre partir. 

Esse futuro que se descortina diante do menino não é visto com euforia, como algo que ele 

deseje alcançar. Esse sentido disfórico é sintetizado na imagem final da narrativa, quando 

esperando o ônibus o pai pergunta ao filho: “E então, meu filho, o que achou de São Paulo?” A 

resposta do menino não vem, fica focalizada apenas a decrépita imagem da cidade: “Lá fora, 

na suja rua escassamente iluminada, um homem, vestes esfarrapadas abandonado ao relento, 

                                                           
18 Ao desnudar a utopia, Ruffato constrói um discurso distópico, ou seja, a cidade é percebida a partir de um tom 

pessimista. Assim como a utopia é um gênero literário, a distopia se configura a partir de características específicas. 

Segundo Adolfo José de Souza Frota (2010, p. 14): “[a] distopia (com ou sem diferenciação de antiutopia) pode 

ser vista sempre como uma visão pessimista do futuro da sociedade em que as condições de vida são sempre 

miseráveis, caracterizadas pela opressão, guerra, violência e terror, e tendo como consequência imediata o 

sofrimento, a dor e a infelicidade das personagens”. No contexto desse trabalho, os sentidos distópicos do espaço 

destoam do conceito de distopia, como ele se desdobra em textos emblemáticos desse gênero: A revolução dos 

bichos, de George Orwell; Admirável mundo novo, de Aldous Huxley; Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Em 

Ruffato, há um tom distópico no sentido pessimista, mas não se trata de distopia fantasiosa que busca subverter a 

ordem social ou que representa o fim do mundo. O tom pessimista de Ruffato serve mais como denúncia da 

situação de abandono do Estado em relação a certos grupos minoritários da sociedade brasileira.     
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expõe a perna, pútrida chaga, escoltado por três melancólicos vira-latas” (RUFFATO, 2008, p. 

65). 

Se a cidade não é a resposta, tampouco o solo de origem ocupa esse lugar. Uma 

passagem exemplar dessa descrença em relação a Cataguases é a conversa que Nelly empreende 

com Luiz Augusto: “Está certo o 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 ter que ir embora um dia... Se eu tivesse ficado...” (RUFFATO, 2008, p. 

36). Como é possível observar, nem Cataguases nem São Paulo oferece aos sujeitos 

representados uma condição mínima de territorialização com os espaços, restando-lhes a 

situação perene de migrante.  

Diferente dessa primeira narrativa que buscou construir um arquétipo do trânsito, o 

segundo capítulo, sob o título “Carta a uma jovem senhora”, focaliza a vida de uma única 

personagem, individualizando o sujeito dos demais, para fazer refletir sobre outro aspecto 

importante do imaginário moderno: o individualismo. Esse capítulo narra a tentativa da 

personagem Aílton de escrever uma carta à Laura, garota que fora “o amor da sua vida” na 

juventude. A escrita da carta ocorre durante uma noite, enquanto ele está em São Paulo, preso 

num hotel próximo à Avenida São João, porque está muito tarde e a metrópole é violenta à 

noite. Sem perspectiva de futuro, porque acabara de perder o emprego de caixa de banco no Rio 

de Janeiro, e sem vínculos suficientes para voltar a Cataguases, porque todos os seus familiares 

faleceram, Aílton se encontra aprisionado no presente. Um presente opressor, do qual ele não 

pode ver possibilidades de fugir. Enquanto tenta escrever a carta, reminiscências do passado, 

mais distante em Cataguases e mais recente no Rio, entrecruzam-se com reflexões sobre o 

presente, na busca de Aílton para entender os caminhos que o levaram até esta situação: 

desempregado, desamparado e sozinho no mundo. 

Se o primeiro capítulo preocupou-se sobremaneira em construir um arquétipo da 

migração no contexto brasileiro, a partir do recurso estético da fragmentação, esse segundo 

capítulo impõe questionar a concepção de indivíduo heroico de base moderna ao focalizar uma 

história individual. A referência explícita à obra Cartas a um jovem poeta, de Rilke, não é 

gratuita. Escritas no período de 1903 a 1908, a referida obra compila as dez cartas escritas pelo 

poeta alemão ao jovem Kappus, indeciso entre ser militar ou poeta. Nelas, Rilke orienta o jovem 

a buscar a poesia dentro de si, desvencilhando-se das coisas do mundo e voltando-se para dentro 

de sua consciência única. Nas palavras do poeta: “Não há meio pior de atrapalhar esse 

desenvolvimento do que olhar para fora e esperar que venha de fora uma resposta para questões 
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que apenas seu sentimento íntimo talvez possa responder, na hora mais tranquila” (RILKE, 

2009, p. 28). 

Esse recurso estético foi muito utilizado pelos escritores modernistas. Virginia Woolf, 

no conto “A marca na parede”, explora tal recurso de forma muito significativa. Uma marca na 

parede é vista pela narradora e ela passa a refletir sobre sua vida e sobre as grandes questões do 

universo: essência, aparência, inexorabilidade do tempo, morte, etc. Em certa altura do conto, 

ela afirma: “Quero mergulhar cada vez mais fundo, longe da superfície, com seus fatos isolados, 

indisputáveis” (WOOLF, 2011, p.107). Em Mrs. Dalloway, a autora explora também essa 

prerrogativa de que a realidade banal e cotidiana é mola propulsora para o mergulho na 

subjetividade das personagens. Por meio do fluxo de consciência, esta convenção estética de 

reproduzir a subjetividade serviu como resposta aos problemas do mundo no início do século 

XX. Outra passagem exemplar é o excerto que abre o romance de Woolf, quando numa fresca 

manhã de Londres, Clarissa sai de casa para comprar flores e o ringir dos gonzos faz com que 

ela rememore seu passado em Bourthon. O conselho de Rilke está na mesma direção: a verdade 

das coisas pode ser alcançada buscando as respostas dentro de si.  

Nesse sentido, a orientação de Rilke está assentada sobre uma base ideológica moderna 

que valoriza sobremaneira a força do indivíduo sobre o mundo. O indivíduo é concebido num 

viés heroico e utópico, no qual ele é considerado autônomo e livre de todas as amarras do 

mundo. Na perspectiva de Eric Fromm (1974, p. 50), o mundo moderno se funda sob a 

concepção de indivíduo, o qual “se tornou senhor do seu destino, dele era o risco e também o 

ganho. O esforço individual podia levá-lo ao sucesso e à independência financeira”. 

Nesse segundo capítulo, a escrita da carta é o fio condutor da narrativa. É ela que 

impõe a Aílton atribuir um sentido para sua existência, incita-o a mergulhar em sua 

subjetividade e obter as respostas que precisa para compreender o que aconteceu de errado nos 

dezesseis anos que separam a saída de Cataguases e o presente. Aílton se ilude com a 

prerrogativa de que ele é culpado da sua atual situação miserável, que foram suas escolhas que 

o levaram ao fracasso, sem perceber, no entanto, a estrutura social excludente que o oprime, 

que o mundo não oferece possibilidades de escolhas. Ao contrário do que fomenta Rilke, apesar 

de mergulhar em sua subjetividade, Aílton não encontra as respostas que procura. A partir de 

certo momento, a escrita da carta é frustrada, o fio é cortado e o relato vai se tornando 

enfraquecido de argumentos, esvaziado de sentido até o ponto de ser interrompido 

definitivamente, já que o capítulo termina com a personagem destruindo a carta e o endereço 

de Laura. 
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A configuração da personagem Aílton questiona a concepção de indivíduo heroico, 

porque ele não pertence a lugar nenhum, não pode ser “senhor do seu destino”, visto que 

consiste num estrangeiro em terra natal e o mundo que habita é o das impossibilidades. Segundo 

o antropólogo francês Marc Augé (1994), no livro Não lugares: introdução a uma antropologia 

da supermodernidade, para constituir como lugar é necessário ao espaço apresentar três 

características: ser relacional (partilhado), ser histórico e ser identitário (pertencimento). Se, 

numa perspectiva antropológica, o lugar exige a estabilidade, os espaços que não têm essas três 

caracterizações configuram-se como um não-lugar. É a partir dessa concepção de não-lugar 

que a personagem Aílton se constitui. 

Deste ponto de vista, o hotel em que Aílton se encontra pode ser entendido como um 

cronotopo, na perspectiva bakhtiniana, do presente: hotel/São Paulo-desempregado/sozinho. 

Esse cronotopo do presente reproduz a mesma ausência de alternativas se considerarmos um 

cronotopo do passado, ou seja, dezesseis anos antes de escrever a carta: Cataguases-rejeitado 

por Laura. O cronotopo aqui serve para mostrar as limitações que cercam a vida do migrante, 

cujo deslocamento é esvaziado de mudanças significativas, impossibilitando-o de pertencer a 

lugar algum.   

Aílton é esse eu-em-trânsito, habitante de um hotel, sem um lugar para ser chamado 

de seu, pois não tem para onde ir nem para onde voltar. O fato de estar em um hotel condensa 

ainda mais os signos de sujeito desterritorializado, sem cidadania e excluído do mundo do 

trabalho, do capital e da realização afetiva. No trecho que segue, Aílton relembra uma conversa 

com Laura e justifica a sua decisão de sair de Cataguases em direção à cidade grande: “mais 

dia menos dia a gente tem que tomar rumo... Não dá pra ficar aqui a vida inteira... No Rio pelo 

menos a gente tem mais... possibilidade... assim... de crescer...” (RUFFATO, 2008, p. 71). De 

modo geral, o romance procura representar uma grande parcela de brasileiros que, sem recursos 

econômicos ou acesso à educação capaz de oferecer novas possibilidades de trabalho, são 

massacrados pelas condições miseráveis de sobrevivência no interior do país. 

Essa negação do lugar de origem aparece novamente em uma conversa de Aílton com 

o companheiro com quem divide o quarto em um morro carioca antes de estar preso neste hotel 

paulista: “Cataguases? Não, cara, de jeito nenhum... Tenho mais nada a ver com aquilo lá não...” 

(RUFFATO, 2008, p. 73). Ambos os trechos são lembrados por Aílton ao analisar os eventos 

de sua vida que o levaram a estar sozinho em um hotel, numa cidade violenta, sem emprego, 

sem ter por quê voltar para sua cidade de origem, sem nenhum amigo, namorada, conhecido ou 

parente. No Rio de Janeiro, Aílton não conseguiu “crescer” como havia imaginado, fracassou 

na empreitada de transformar a cidade em lugar identitário, relacional e histórico.  
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Quando as personagens de Ruffato partem de Cataguases, parece haver uma cisão 

entre elas e o lugar de origem. Essas personagens não são mais capazes de se reconhecerem 

como pertencentes a esse lugar. E como não se realizam na cidade grande, tornam-se forasteiros 

e estrangeiros em seu próprio país, não pertencendo a lugar algum, mas habitando não lugares: 

hotéis, pensões, becos, bairros violentos, puxadinhos. A Cataguases que Aílton deixou no dia 

em que saiu em busca de uma nova vida se perdeu e deixou de existir: “As poucas vezes que 

voltei em Cataguases andava pelas ruas na esperança de encontrar, virando a esquina, você, o 

Fio, o Ricardo, a turma do APL. Mas, qual o quê? Nenhum rosto conhecido, nada do 

antigamente, nada” (RUFFATO, 2008, p. 75). Aílton é um exemplo emblemático da situação 

de solidão, em que o migrante não encontra um lugar para pertencer e daí advém toda sua 

tristeza e solidão. 

Além disso, em todo esse capítulo, há a incomunicabilidade da experiência e a falência 

da compreensão do mundo, expressas na tentativa frustrada de escrever a carta. Ele culpa Laura, 

culpa Jacinto pelas suas desgraças, sem ter condição de compreender as contradições das 

utopias modernas no contexto de modernização no Brasil: fomentar um imaginário de base 

moderna, liberal, porém não oferecer infraestrutura mínima de autonomia para os sujeitos 

crescerem economicamente. Essa incapacidade de escrever a carta, alegoricamente, pode 

representar a falência da personagem em se constituir enquanto “senhor do seu destino”. Assim 

como a carta não é finalizada, ao reconstituir a história de vida de Aílton, o que resta são apenas 

estilhaços, fragmentos, ausências e perdas.  

Essa relação problemática entre a personagem Aílton e o lugar faz da metrópole um 

espaço inóspito e inabitável, criando um homem sem lugar no mundo e localizando-o num não 

lugar. Isso, mais uma vez, desestabiliza as tópicas modernas. Se a Modernidade concebe o 

futuro e a metrópole por signos utópicos, há, nesse romance, um questionamento dessas 

concepções ao inserir uma personagem sem lugar na metrópole e sem esperança de que o futuro 

será melhor. O futuro já chegou para Aílton e não é como “terra-prometida” que ele se 

apresenta. Ao retomar o texto de Rilke, Ruffato nos revela um paradigma ético contrário a um 

tipo de orientação iluminista que concebe o indivíduo como ser autônomo e chama a atenção 

para as rasuras do processo de modernidade que se realizou no Brasil, cuja estrutura desigual e 

excludente ainda está por superar.  

Não muito diferente da situação de Aílton estão, também, as personagens Zezé e Dinin, 

da terceira história, que será discutida na sequência. Como o título já antecipa, o capítulo final 

de O livro das impossibilidades narra a trajetória de vida de dois garotos de Cataguases que 
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nascem no mesmo dia e local. São duas personagens colocadas lado a lado para serem 

comparadas e incitar a reflexão sobre os caminhos possíveis que o migrante tem diante de si. 

Nessa terceira narrativa, a diagramação da página se divide em duas partes, cada uma 

representando, concomitantemente, as duas personagens que dão título ao capítulo, e sugere a 

comparação entre elas. Ambos nasceram em Cataguases, no mesmo dia e no mesmo hospital. 

As histórias de Zezé e Dinin são narradas lado a lado na mesma página e isso institui, na 

materialidade narrativa, a simultaneidade dos acontecimentos, apesar de a leitura ser linear. 

Disso resulta a fragmentação do relato, pois altera o ritmo da leitura, sendo necessário, muitas 

vezes, recuar ou adiantar-se no texto. Esse recurso será analisado no tópico seguinte, pois ele é 

muito importante para compreender os sentidos do trânsito que o migrante empreende para a 

metrópole e para observar como Ruffato transforma-o em estrutura no interior do romance.  

No início dessa terceira história de O livro das impossibilidades, ficam latentes os 

estratos sociais que compõem a comunidade de Cataguases nos anos 1960: no nível econômico-

político mais elevado está a família Prata, oligarquia dona do poder, ocupante de cargos liberais 

como os de professor, vereador, prefeito, donos de fábricas, de propriedades rurais. Isso fica 

subentendido quando Afonso, pai de Dinin, quer convidar alguém da comunidade para ser o 

padrinho do recém-nascido: “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...” (RUFFATO, 2008, p. 94). 

Num nível econômico intermediário, mas bem distante da posição da família Prata, 

estão o proletariado, os funcionários dessa família que trabalhavam nas fábricas ou em algum 

outro emprego indicado pela família em questão. Não ganham muito, mas tem casa alugada e 

um salário mensal que, indubitavelmente, é um salário mínimo, como na maioria do país, em 

que as pessoas sobrevivem, precariamente, apenas com ele. Quando Dinin nasce, o pai de 

Afonso trabalha nas fábricas da família Prata e esse trabalho vai permitir que Dinin tenha mais 

bens de consumo do que Zezé: “[...] dia dez, conferido o envelope-pardo, distribuía 

pagamentos, as contas da farmácia – bobiças para passar no cara, pomada minâncora, creme 

rugol, água-de-rosas, e outras para a bunda do menino, óleo-de-amêndoa, calça-plástica, 

remédio” (RUFFATO, 2008, p. 95-96). Contudo, esse emprego do pai e esses insignificantes 

bens de consumo não vão lhe garantir cidadania ou um futuro muito diferente do destino do 

amigo Zezé. 

Na margem mais distante possível da família Prata, estão os chamados lúmpens, ou 

seja, a classe abaixo do proletariado na pirâmide social, formada por bêbedos, desempregados, 

prostitutas que vivem no Beco do Zé Pinto, espécie de cortiço de Cataguases. É desse nível que 
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nasce Zezé, filho de bêbedos que, de início, não queriam o filho. Quando o pai de Zezé fica 

sabendo do seu nascimento, está em um bar, bêbedo e em situação deplorável: 

 

Fralda, talco grudado na barriga acervejada, mamadeira pendendo barbante 

imundo do pescoço, descalço, Matias sibilou bravatas recendendo a álcool no 

nariz de médicos, enfermeiros, pais ansiosos e o soldado de plantão, e nem 

assim ultrapassou o limiar da porta-corrediça da maternidade, pouco mais ou 

menos meia-noite. Escorraçado, recostou-se no vértice do pilar em vê, que, 

embrulhado em pastilhas brancas, escorava a capela do hospital. [...] tarde 

anterior engolia umas-e-outras no botequim do Zé Pinto em roda de uma mesa 

de sinuca, parceiro do Presidente, adversariando o Zunga e Zé Bundinha, dona 

Zulmira adentrou encabulada, [...] ciciou, Matias, ô Matias, desce lá que a 

Nazaré está passando mal... (RUFFATO, 2008, p. 91-92, grifos do autor). 

 

É nesse ambiente hostil que nasce e cresce Zezé. Do Beco do Zé Pinto para os morros 

cariocas e depois retorno a Cataguases, onde ele morre numa tentativa de sequestro, arquitetada 

por Dinin, ambos aos quarenta anos de idade. Dinin, apesar de no início da narrativa sugerir 

que terá uma vida um pouco melhor, já que seu pai não é um bêbado e tem um emprego, também 

não terá muitas possibilidades: a mãe enlouquece e definha-se em um sanatório; seu pai, 

esquivando-se da responsabilidade paterna, não lhe transmite nenhuma referência. O pai, com 

a mãe no sanatório, despreza-o e se casa de novo, formando uma nova família, na qual Dinin 

não tem lugar. Mais tarde, Dinin casa-se com Vilma, “moça de família”, pertencente ao grupo 

do APLs do qual Aílton, da história anterior, também fazia parte. Mas, nada se encaminha, sem 

emprego e sem perspectivas, Dinin marginaliza-se cada vez mais, entrando para o tráfico de 

drogas e condenando também a mulher. 

Com efeito, a narrativa de Ruffato não privilegia a família Prata; todas as personagens 

são desses dois últimos níveis que, grosso modo, se fundem em um só: a grande maioria das 

pessoas que estão à margem, excluídos do mundo do trabalho, do capital e da cidadania. A 

narrativa de Ruffato vai dar voz aos desabrigados do Beco do Zé Pinto, espaço para onde 

convergem aqueles cujas condições de vida são precárias, aqueles homens e mulheres que a 

modernização conservadora incumbiu de excluir e segregar. Com esse recorte, o escritor trata 

dos mesmos problemas de urbanização elencados por Aluísio de Azevedo em O cortiço, no 

final do século XIX.  

Contudo, apenas o tema é recorrente nos dois autores, pois no plano estético a narrativa 

de Ruffato se distancia da naturalista do século XIX. Observando as nuanças da narrativa 

contemporânea, Juliana Santini (2012, p. 103) elenca as diferenças entre a representação do 

espaço do cortiço em Azevedo e em Ruffato: 

 



83 
 

[...] o Beco do Zé do Pinto não funciona como elemento de aglutinação de 

uma totalidade, determinante dos modos de vida que o compõe. Ainda 

contrariando o modo de representação naturalista, o espaço do beco não se 

constrói a partir da descrição de uma vivência coletiva, pelo contrário, no 

romance de Luiz Ruffato, o Beco é o ponto de refúgio de sujeitos que não são 

capazes de se enquadrar em uma realidade social menos opressora. Mesmo 

que como uma espécie de âncora, o espaço aqui se desenha a partir da vivência 

individual de cada personagem, narrada em cada uma das histórias que 

compõe o Inferno provisório. 

 

A construção de um espaço caótico e hierarquizado permanece problemática, mas 

diferente do narrador naturalista que critica os problemas da urbanização por uma perspectiva 

ulterior aos fatos narrados, o narrador de Ruffato explora o mundo das impossibilidades pela 

perspectiva dos sujeitos representados a partir de um pressuposto que reconhece as 

consequências da estrutura social excludente, que, no Brasil, deriva do conservadorismo das 

elites donas do poder, reeditando suas formas de organização, cuja base está no modelo 

escravocrata.  

O relato se inicia com o nascimento dessas duas personagens, Zezé e Dinin. O 

nascimento consiste em um momento de alegria e esperança, principalmente, para os pais. Há 

certa utopia quando os garotos nascem. Mas, no decorrer do tempo, as esperanças são desfeitas 

diante de tanta violência e da ausência de estrutura mínima para o ser humano sobreviver. É 

hostil e inóspito o espaço que recebe as duas novas vidas e não muda, ao contrário, vai se 

tornando cada vez mais inóspito, mais inseguro, mais inabitável. 

O trânsito de Cataguases para a cidade grande em busca de outras possibilidades 

também ocorre com Zezé. Contudo, a prosperidade e a aventurança não acontecem para 

nenhum dos dois. No final da narrativa, tem-se Dinin preso numa penitenciária por sequestro 

em 2001, com exatos quarenta e um anos de idade. Com vários problemas de saúde, com o 

amigo Zezé morto, relembra como era precária a infância em Cataguases e como não conseguiu 

nenhuma felicidade no decorrer dos anos de sua vida 

A narrativa focaliza os principais momentos da vida das duas personagens. O futuro 

já chegou e não trouxe com ele as promessas feitas. O questionamento sobre a tomada de 

decisão não é mais como a dúvida do jovem que anseia pelo futuro, mas como a dúvida de um 

velho, cansado e desiludido: “Toda noite eu não consigo dormir... Na minha cabeça fica 

martelando que eu tomei o caminho errado, que eu desviei em algum lugar... E que não tem 

mais jeito... E que eu estou fodido... E que todo mundo que fica perto de mim se fode... [...] Pra 

nós não tem saída, cara, não tem...” (RUFFATO, 2008, p. 151). Não importa se se parte de 



84 
 

Cataguases, como Zezé, ou se aí fica, como Dinin, se o pai tem ou não emprego, se é ou não 

um bêbado, o fim é sempre o mesmo, resultado do mundo das impossibilidades. 

Analisando a estrutura fragmentária do romance dividido em três capítulos com 

enredos independentes, poderia se pensar que não se trata de um romance mas de um livro de 

contos. No entanto, a narrativa romanesca demonstra sua coerência ao colocar como centro da 

narrativa não mais uma única personagem. No caso de O livro das impossibilidades, e também 

de Eles eram muitos cavalos, a centralidade da narrativa está assentada na relação personagem 

e espaço. O espaço do migrante, Cataguases e São Paulo ou Rio de Janeiro, ganha uma 

dimensão estética, em que todos os elementos da narrativa são elaborados para desmentir a 

cidade grande como resposta positiva para os problemas da migração: a descentralização da 

personagem, a multiplicidade de focalização, o hibridismo de gêneros, o embaralhamento 

temporal, entre outras características analisadas nesse tópico.  

 

 

2. 2 O migrante e a cidade sedutora 

  

Segundo Silviano Santiago, desde os anos de 1930, o crescimento das cidades e a 

urbanização foram dramatizados pela literatura e por outras artes de forma mais engajada. Para 

representar esse sujeito que sai do campo voluntariamente e de forma anárquica em busca de 

uma vida melhor na cidade, a arte brasileira cunhou o termo “retirante”. Graciliano Ramos e 

Candido Portinari são citados como os mais lembrados representantes dessa vertente. Em 

contexto distinto daquele, a migração continua sendo ainda no final do século XX e início do 

XXI uma utopia para as duras formas de sobrevivência criadas em cada lugar. Apesar de ser 

uma migração voluntária, como afirma Santiago, há que se fazer uma ressalva sobre as 

circunstâncias de trabalho, educação e sobrevivência que impulsionam tais sujeitos à condição 

de migrante. O próprio Santiago (2016, p. 16) faz o diagnóstico pessimista: 

 

Em casa, os futuros migrantes foram afligidos com a pobreza e, nos casos 

extremos, com a miséria. Muitos são analfabetos e não têm profissão definida. 

Vivem como animais. Talvez sejam eles (homens e mulheres, velhos e 

crianças) os últimos espécimes humanos a crer na utopia da viagem ao 

Eldorado. Se fracassados, os desbravadores honestos e amorosos 

transformam-se nos mais desesperados mortais, sucumbindo a toda forma de 

comportamento desviante e de negócio ilícito. As páginas dos jornais nos 

informam com brutalidade.  
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A migração consiste num fenômeno humano antigo e, em cada sociedade e contexto, 

apresenta um sentido político e simbólico, positivo ou negativo. Ampla também é a sinonímia 

para recobrir os diferentes modos de deslocamentos realizados pelos seres humanos na história 

da humanidade. De acordo com o estudo sobre a migração, coordenado pelo professor Moacir 

Gracindo Soares Palmeiras, incontáveis são os termos para dizer as muitas formas de migração 

existentes. Na narrativa bíblica, a migração foi tratada pelo vocábulo “êxodo”, que “se associa 

continuamente novos termos, numa variação cujo objetivo é enfatizar a dimensão grandiosa, 

que faz parte de sua própria definição” (PALMEIRAS, 1977, p. 40). Nota-se, nesse sentido, 

que, no início da consolidação do mundo moderno, a expressão utilizada para designar a saída 

do homem do campo para a cidade era “êxodo rural”.  

No contexto atual, isto é, posterior à década de 1960, a palavra êxodo não recobre mais 

os sentidos da migração, já que ela carrega em seu uso habitual mais conotações políticas e 

simbólicas positivas para determinar o fenômeno. A cidade contemporânea tem mão-de-obra 

barata e em abundância, perfazendo uma massa de desempregados que são percebidos como 

um dos maiores problemas do espaço urbano, visto que com o desemprego crescente acentuam-

se muitos outros problemas: violência, miséria, insegurança, etc. A chegada anárquica de mais 

mão-de-obra barata e desqualificada agrava ainda mais os problemas urbanos. É nesse contexto 

de significação negativa que Luiz Ruffato insere o drama do migrante em O livro das 

impossibilidades. 

Diferentemente do desfecho de Vidas Secas, de Graciliano Ramos (2003), em que a 

cidade é vista como redenção para aquele espaço hostil, por onde transita a família do sertanejo, 

Ruffato não apresenta a cidade como solução, mas, e talvez na mesma proporção da seca, como 

um problema, que ao mesmo tempo enlaça e esmaga o sujeito. Em Ruffato, a cidade não aparece 

como um engodo que potencializa a viagem. A cidade e o progresso consistem, ainda hoje, no 

imaginário como uma resposta plausível aos problemas do mundo. Embora a migração para a 

metrópole ainda aconteça de forma evidente, como uma mola propulsora dos enredos, é com o 

desnudar dessa cidade utópica que as narrativas do autor vai se ocupar. 

Segundo Alfredo Bosi, “Graciliano Ramos vê o migrante nordestino sob as espécies 

da necessidade”, e a narrativa de tal necessidade, cuja raiz é a falta e a dependência, faz-se pela 

forma do ciclo, ou seja, um ritmo pendular marcado pelos tempos sazonais da chuva e da seca 

e, por extensão, “do bem-estar e da depressão, voltando sempre do último estado ao primeiro” 

(BOSI, 1983, p. 149-150). O migrante ruffatiano, embora posto também a caminho da cidade 

grande, não aparece ligado dessa maneira ao ritmo dos tempos sazonais, aos ciclos da natureza. 
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A urbanização já chegou a Cataguases, microcosmo que estrutura o mundo no romance de 

Ruffato. Logo, é o migrante e não mais o retirante que nomeia o sujeito ruffatiano.  

Entretanto, o vocábulo migrante também apresenta, pela sua generalidade semântica, 

insuficiência significativa para recobrir o fenômeno dramatizado pelo romance. Em outra 

perspectiva, Santiago faz uma observação interessante a esse respeito, que pode ser tomada 

como hipótese para a ausência de um vocábulo mais producente para tratar do sujeito que sai 

do campo e vai para a cidade grande no contexto atual: “Por não constituírem uma massa 

política ou politizada, esses migrantes têm sido menos compreendidos pela sociologia e as 

ciências políticas, e são mais bem compreendidas pelas artes em geral” (SANTIAGO, 2016, p. 

16). Sem um nome mais adequado às circunstâncias da narrativa em questão, o termo migrante 

será utilizado para determinar tal sujeito, tendo em vista o que Palmeiras (1977, p. 17) afirma 

sobre ele: 

 

O migrante não existe no local de origem; é preciso que ele tenha saído desse 

local de origem para que possa ser definido como um migrante. Mas por outro 

lado, é preciso que haja uma “distância” entre esse migrante e o seu ponto de 

chegada para que ele possa ser pensado como migrante. Se não, já realizado o 

movimento que supostamente lhe atribui identidade o que sobraria do 

migrante? E sem o migrante, o que seria a migração? O fato é que o migrante 

é percebido face ao local de chegada – e aqui parece haver uma coincidência 

quase perfeita entre as classificações dos sociólogos das “minorias” e das 

“maiorias silenciosas” – como um “de fora”, “um marginal”, “um 

desenraizado” ou como alguém “em trânsito”, “não participante”, etc. Os 

autores pensam o migrante em termos de ausência de atributos positivos, 

definindo-o por contraste. Isso fica particularmente claro no caso da migração 

rural-urbana, onde a distinção entre ponto de partida e ponto de chegada se 

mostra com a nitidez de uma distinção ontológica. São os atributos dos 

citadinos que estão em jogo quando os migrantes são vistos ocupando “os 

níveis ocupacionais mais baixos nos centros urbanos” (BOCK; IUTAKA, 

1969); ou como grupos marginais e submarginais desempregados ou 

subempregados; ou como estando “à margem das atividades produtivas”; ou 

ainda quando se afirmam que chegam a constituir verdadeiros “quistos 

fechados” presos à formas de vida do meio rural; ou que caracterizam-se pela 

ausência de educação técnica; ou que carregam consigo os valores desse grupo 

(de origem). É a própria oposição entre local de saída e de chegada que se 

reproduz nessa distância entre o migrante e o local de chegada, o migrante, 

por uma espécie de paradoxo irônico, transformando-se na própria encarnação 

do local de origem no local de chegada.  

 

Numa outra perspectiva o migrante poderia também estar associado à figura do 

marginalizado ou do ex-cêntrico19, para usar o termo de Linda Huctheon (1991). Na narrativa 

                                                           
19 Para Linda Hutcheon (1991, p. 88), a identidade se constitui pela diferença, pela oposição, logo “[o] ex-cêntrico, 

o off-centro: inevitavelmente identificado com o centro ao qual aspira, mas que lhe foi negado”. Nesse sentido, o 

romance, desde a década de 1960 nos Estados Unidos, passou a registrar a demografia social da América urbana, 
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de Ruffato, o migrante faz referência ao sujeito que não é dissidente ou revolucionário, mas 

àquele que quer pertencer e integrar à sociedade capitalista, ao mercado de trabalho, aos bens 

de consumo, tendo, às vezes, que se valer de estratégias ilegais para tanto. Diferente do exilado 

ou do expatriado (BURKE, 2017), o migrante não forma um grupo mobilizado politicamente 

ou tecnicamente qualificado para as atividades produtivas urbanas. Como afirma Palmeiras 

(1977), o migrante se associa aos grupos minoritários ou às “massas silenciosas20” e, por essa 

razão, torna-se também um grupo sem voz e sem representatividade política. Movido por uma 

espécie de alienação em torno de um Eldorado, o migrante transforma a cidade urbanizada num 

sonho de superação e integração. 

Baseado no conceito de efeitos de naturalização21 de Pierre Bourdieu, Regina 

Dalcastagnè analisa o termo migrante e suas implicações simbólicas para a dramatização de um 

espaço social na narrativa de autores recentes. Ao lado de outros discursos, a literatura pode 

naturalizar ou questionar o que está posto nas estruturas sociais, nas quais, somente o pobre é 

visto com migrante. 

 

O fluxo migratório no Brasil é intenso e colocam em movimento pessoas de 

todas as classes sociais. No entanto, apenas os pobres são vistos, e, 

designados, como migrantes. Ou seja, o deslocamento das classes médias e 

das elites é entendido como algo natural e que não implica, necessariamente, 

em uma marca identitária. Marca que leva consigo o sinal de menos para 

aqueles que a transportam – especialmente se for uma mulher e estiver 

migrando sozinha, sem pai ou marido (uma realidade que, segundo as 

estatísticas, é crescente no país) (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 139). 

 

                                                           
onde a família anglo-americana constitui o establishment e as famílias imigrantes de negros constituem os 

marginais, o ex-cêntrico (fora do centro). A partir desse conceito de ex-cêntrico, a ação do romance dispersa o 

centro para a periferia, “desl[ocando] as margens para dentro dos múltiplos ‘centros’ da narrativa, numa alegoria 

formal da demografia social da América urbana” (HUTCHEON, 1991, p. 89). O migrante de Ruffato pode ser 

pensado a partir desse conceito de ex-cêntrico, visto que ele almeja pertencer, mas nem sempre isso ocorre. Com 

exceção de Nelly, as outras personagens do romance em questão não conseguem estabelecer vínculo de 

pertencimento duradouro com o espaço da metrópole.    
20 O conceito de “massas silenciosas” que Palmeiras (1977) utiliza é reciclado da concepção de Jean Baudrilhard 

(1985) no livro À sombra das maiorias silenciosas, para quem a configuração de um grupo como massa impõe-

lhe invisibilidade e mutismo: “Querer especificar o termo massa é justamente um contra-senso – é procurar um 

sentido no que não o tem. Diz-se: ‘a massa de trabalhadores’. Mas a massa nunca é a de trabalhadores, nem de 

qualquer outro sujeito ou objeto social. As ‘massas camponesas’ de outrora não eram exatamente massas: só se 

comportam como massa aqueles que estão liberados de suas obrigações simbólicas, ‘anulados’ (presos nas infinitas 

‘redes’) e destinados a serem apenas o inumerável terminal dos mesmos modelos, que não chegam a integrá-los e 

que finalmente só os apresentam como resíduos estatísticos. A massa é sem atributo, sem predicado, sem 

qualidade, sem referência. Aí está sua definição, ou sua indefinição radical. Ela não tem ‘realidade’ sociológica. 

Ela não tem nada a ver com alguma população real, com algum corpo, com algum agregado social específico”. 
21 Para Bourdieu (1993), o efeito de naturalização, incluído como epígrafe da introdução desse trabalho, consiste 

na repetição de certos grupos em lugares específicos, produzindo assim uma falsa ideia de que esses espaços 

pertencem naturalmente a esses grupos. 
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Como dramatização de tal migrante, o romance O livro das impossibilidades é 

amarrado a dois espaços específicos, que, inicialmente, se mostram antagônicos e, em um 

segundo momento, esses espaços se metamorfoseiam para equacionarem-se. Esses dois espaços 

são: Cataguases – cidade pequena e industrial da Zona da Mata, região interiorana do Estado 

de Minas Gerais; e São Paulo ou Rio de Janeiro – as duas maiores metrópoles brasileiras –, que, 

no romance, vão aparecer com sentidos similares ao epíteto de Renato Cordeiro Gomes (1994), 

em que “todas as cidades” se tornam “a cidade”, assumindo as ambiguidades da vida urbana no 

contexto da contemporaneidade. As duas cidades antagônicas, Cataguases e a metrópole, irão 

transitar do sentido próprio para o simbólico, assumindo significados importantes para os 

destinos, os sentimentos e a vida do ser. Entretanto, essas cidades não serão incluídas na 

narrativa apenas como um retrato do espaço geográfico fora do âmbito da ficção. Elas serão 

relevantes para a estrutura da narrativa romanesca, enquanto fatura, suscitando sentidos para 

além do mero documento de uma dada realidade.  

Segundo a perspectiva teórica de Antonio Candido (2010, p. 10): “a capacidade que 

os textos possuem de convencer depende mais da sua organização própria que da referência ao 

mundo exterior, pois este só ganha vida na obra literária se for devidamente reordenado pela 

fatura”. É, pois, nesta capacidade de imprimir aos fatos e espaços da realidade exterior um 

tratamento literário que faz com que o romance em tela seja tomado como objeto de nossa 

reflexão. 

A observação do espaço em O livro das impossibilidades demonstra que são as duas 

cidades que constroem a tensão da narrativa, numa espécie de engrenagem homóloga ao ethos 

que organiza a vida no mundo capitalista, visto que, tanto na Europa quanto nos trópicos, o 

êxodo rural é relevante fator histórico, advindo do desenvolvimento do processo de 

modernização da sociedade. Para Milton Santos, a cidade de configuração moderna se forma a 

partir do desenvolvimento do capitalismo e de seus modos de produção do trabalho, em especial 

o trabalho livre e o trabalho técnico. Na passagem do feudalismo para o capitalismo, na Europa, 

a cidade exerceu fascínio por ser o lugar privilegiado do trabalho livre e do desenvolvimento 

das técnicas, portanto, um lugar que abalaria as estruturas do mundo feudal. 

 

A cidade aparece, então, como uma semente de liberdade; gera produções 

históricas e sociais que contribuem para o desmantelamento do feudalismo. 

Representa a possibilidade do homem livre, da liberdade de escolha, muito 

embora esta fosse relativa, já que os ofícios eram regulamentados pelas 

corporações, pelas confrarias (SANTOS, 2014, p. 59). 

 



89 
 

Assim como o capitalismo adotou uma ideologia revolucionária de base, promovendo 

rupturas profundas com o modo de vida feudal, as cidades também foram alicerçadas sob a 

promessa da mudança e da revolução. Da mesma forma que o capitalismo, a cidade quase nunca 

cumpriu suas promessas, pelo menos para a maioria da população de migrantes que, ao longo 

no decurso da história, tem abarrotado os centros urbanos, sem conhecimento técnico suficiente 

para ingressar no mundo do trabalho livre ou do trabalho técnico. Em outras palavras, desde as 

primeiras cidades de configuração moderna, existem subúrbios e miséria para as camadas mais 

pobres da população, sobretudo, formadas por campesinos, retirantes, migrantes, imigrantes, 

que, apesar da passagem do tempo e da mudança de vocábulos, a condição de não 

pertencimento permanece reeditada diante dos novos contextos sociais. O plano ideológico de 

constituição das cidades é fomentado por uma lógica capitalista, que impulsiona a migração 

para os centros urbanos desde o desmantelamento do feudalismo, mas que, concretamente, não 

foi capaz de superar o problema do que se hoje denomina favelização (FREITAG, 2006).  

Da época do feudalismo na Europa até as primeiras décadas do século XXI, no Brasil 

foram muitas as mudanças históricas, sociais e culturais sofridas. O país foi colonizado pela 

Europa a partir do século XVI, mas alcançou sua independência política no século XIX, e se 

urbanizou rapidamente nas últimas cinco ou seis décadas do século XX. Contudo, essas 

mudanças não foram capazes de solucionar os problemas das cidades brasileiras. O que se 

percebe é que as bases da organização social, verificada no Brasil contemporâneo, são novas 

edições de um processo nos quais ainda persiste velhas bases, conservadoras e excludentes – 

veja-se que a colonização foi uma empreitada capitalista, predatória e selvagem –, 

impossibilitando, desse modo, a superação da pobreza e da miséria que assola o interior do país 

e os subúrbios das metrópoles. 

De acordo com a perspectiva de Renato Cordeiro Gomes (2000, p. 67), os centros 

urbanos brasileiros, antes mesmo de ver consolidado um processo de modernização, apresenta 

os mesmos problemas de outras metrópoles, os quais são responsáveis por constituir uma 

urbanidade obscena, com signos gastos, formando, segundo o autor, uma cacofonia da narrativa 

da cidade no seu sentido moderno e revolucionário: 

 

Se, de um lado, assistiu-se, em nível internacional, a mudanças radicais e 

velozes, que puseram em xeque as verdades da modernidade, por outro lado, 

no Brasil, verificou-se, sobretudo a partir dos anos 70, o desenvolvimento da 

sociedade de consumo, que condiciona valores e comportamentos sociais 

ligados ao modo de vida impulsionado pelo reino dos objetos, do conforto e 

lazer de massa, pano de fundo para o surgimento de uma nova cultura urbana. 

Em meio ainda aos embates de um projeto moderno com que o discurso oficial 
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pretende vencer o nosso perpétuo atraso, ao mesmo tempo que se ancora em 

estruturas arcaicas, constatam-se marcas do neo-individualismo das 

sociedades pós-modernas: a fragmentação individualista do corpo social, que 

redunda no consumismo privado, na retração individualista, na atomização 

dos seres, no hedonismo, no narcisismo, na esterilização das crenças e dos 

dogmas comuns. Ao lado da miséria, acentuam-se, sobretudo nas cidades de 

grande porte a imprecisão da esfera pública, a erosão das identidades sociais, 

a desestabilização acelerada das personalidades, a desconfiança e o 

desinteresse pelo ideológico e pelo político, traços que convivem com a 

corrupção, a assustadora violência urbana e o tráfico de drogas. Nesta 

interseção, vive o Brasil a crise que se arrasta e se reflete contundentemente 

na cacofonia das cidades. 

 

Muito embora o imaginário em relação à metrópole, a despeito dos discursos de base 

moderna ainda em vigor na sociedade, exerça fascínio sobre as comunidades do interior, a 

cidade tem sido construída na literatura, no cinema e em parte da mídia jornalística como lugar 

onde se acentua a violência, a dor e a marginalidade. No texto de Ruffato, há uma escrita da 

cidade à revelia do imaginário social, com o intuito de construir uma nova narrativa para a 

cidade. Mas, é muito cedo ainda para avaliar as mudanças que esses discursos possam produzir 

no imaginário coletivo brasileiro. A migração para a cidade é, ainda, fato histórico relevante, 

em que mais de 80% da população brasileira hoje vive na zona urbana, e é sobre essa cacofonia 

da cidade que o romance O livro das impossibilidades reflete.  

É evidente a presença de uma articulação entre história e ficção no texto ruffatiano. 

Mas diferente da objetividade do discurso científico, a “literatura em seu olhar para o homem 

nos seus aspectos mais essenciais de sua constituição apresenta elementos mais ricos e pujantes 

que os constantes nos textos ensaísticos e historiográficos” (CARDOSO, 2009, p. 83). Essas 

considerações de João Batista Cardoso são relevantes para compreender as distâncias entre 

literatura e história, ao mesmo tempo em que nos ajuda a compreender a contribuição das artes 

para a constituição de uma nova narrativa da urbanidade no Brasil. Centrando as histórias na 

vida do trabalhador pobre, em especial, o migrante, o romance em tela elabora uma construção 

semântica de antagonismo entre os dois espaços, rural (estagnado) e urbano (fluido), para, em 

seguida, esses espaços sofrerem um processo de transmutação que irá culminar no 

equacionamento entre os dois opostos, quando a estagnação deixa de ser característica de um 

dos dois polos para se tornar estrutura. Equacionamento que irá abalar o trânsito do migrante, 

ser posto a caminho entre tais espaços, fazendo emperrar também a engrenagem da narrativa, 

uma vez que a fluidez e a dinamicidade são abortadas pelo emperramento da máquina social.  

A narrativa de Ruffato adota uma postura engajada de indagação do esfacelamento da 

vida na zona rural ou nas cidades do interior, onde a única saída para a sobrevivência é migrar 
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para os centros urbanos. A cidade, paradoxalmente, atrai o migrante, mas ao mesmo tempo, 

nela, permanece a escassez de trabalho, resultando na derrocada do processo de reintegração do 

migrante com a nova localidade. 

Segundo Yves Reuter, quando a ficção constrói um espaço, ela o faz por meio de duas 

entradas possíveis: nas suas relações com o espaço real, entendido aqui como o espaço fora do 

âmbito da ficção; e nas suas funções no interior do texto, entendido como aquele espaço que 

não corresponde aos espaços da realidade social, fazendo sentido apenas para o estatuto da 

ficção. Nas palavras do teórico: 

 

Os lugares do romance podem ancorar a narrativa no real, dar a impressão que 

eles o refletem. Nesses casos, nos prenderemos às descrições, à sua precisão, 

aos elementos típicos, aos nomes e às informações que remetem a um saber 

cultural recuperável fora do romance, aos procedimentos realizados para 

produzir este efeito realista. Ao contrário, algumas narrativas utilizam o 

espaço para outros fins: pela ausência de descrição ou a redução a lugares 

simbólicos, elas constroem uma dimensão universal, parabólica (os contos, as 

fábulas...) ou mesmo crítica quando o poder político proíbe um 

questionamento direto. Ainda de modo diferente, um gênero como a ficção 

científica cria universos imaginários mas com procedimentos e uma impressão 

realista; quanto ao terror, ou ao estranho, eles funcionam numa base realista, 

estabelecendo uma comunicação entre o nosso mundo e os outros mundos. O 

efeito de real está mais ligado à apresentação textual do espaço do que à sua 

realidade (REUTER, 2004, p. 59). 

 

Essas classificações, para compreender o espaço na narrativa, são difíceis de delinear, 

porque, na materialidade dos romances, as ocorrências do espaço, seja por meio de descrições, 

de pausas na narrativa, de ações das personagens ou mesmo de personagens emblemáticas de 

uma determinada espacialidade, excedem essas nomenclaturas e dificultam a análise dessa 

categoria. Em outras palavras, pensando no excerto de Reuter, há espaços que remetem a uma 

dada realidade social, exterior aos mundos criados pela ficção, como, por exemplo, as narrativas 

de Luiz Ruffato, nas quais ganham uma dimensão estética alguns dos espaços cartográficos 

reconhecíveis no território brasileiro, sobretudo, Cataguases, Rio de Janeiro e São Paulo.  

Mesmo elucidando uma cidade ou um bairro reconhecível fora do romance, a narrativa 

do espaço, como chama a atenção Ítalo Calvino (1994), nunca será completamente desprovida 

da presença de um sujeito, que apreende esse espaço e decide narrá-lo. Mesmo quando os 

romances naturalistas do século XIX desejavam apreender o real objetivo, havia uma 

convenção estética verificável, cujo objetivo era elevar o romance à categoria de ciência, não 

significando que a verdade fosse de fato apreendida por eles. Apesar do esforço empreendido 

por esses romancistas na tentativa de apagar completamente o sujeito da enunciação, é possível 
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reconhecer na voz do narrador um “eu” cientista, burguês, positivista, ora distanciado das 

figuras que seu discurso tematiza para afirmar uma determinada lógica social, ora se 

aproximando delas, numa atitude reacionária em relação ao sistema opressor vigente.  

O espaço na narrativa não coincide com o real objetivo, porque a literatura é de outra 

natureza, distancia-se dos discursos científicos. Como afirma Roland Barthes, a linguagem é 

unidimensional e a realidade, pluridimensional. A vontade de retratar uma realidade de forma 

objetiva seria, nos termos de Barthes (2013, p. 23), o resultado da recusa do homem em se 

render diante da impossibilidade de representar na linguagem a realidade objetiva, visto que “o 

real não seja representável – mas somente demonstrável”.  

Partindo desses pressupostos de Barthes, sobre as distâncias entre o discurso científico 

da História e da literatura, para compreender o espaço na narrativa de Luiz Ruffato, é possível 

verificar que o espaço, no texto literário, é construído pela perspectiva e pelas experiências de 

um sujeito migrante, um ser descontínuo, desenraizado na cidade grande e que vê esgarçados 

os laços primários e os traços do clã.  

 

2. 2. 1 Duas cidades 

 

O antagonismo entre Cataguases e a metrópole é construído por meio de personagens 

emblemáticas que se constituem pelo confronto entre os tipos do interior e os tipos da cidade. 

Em um primeiro momento, tudo que representa Cataguases é dito de modo a sugerir um espaço 

ausente de movimento e fluidez. Essa ausência de movimento do espaço ganha uma dimensão 

simbólica porque remete também aos sentidos da ausência de evolução no sentido moderno: 

ficar parado na cidade pequena equivale a não crescer, a não seguir o curso naturalizado do 

progresso, numa perspectiva que vê o indivíduo como mola propulsora desse progresso. Logo, 

os sentidos atribuídos a quem fica em Cataguases são relacionados ao signo do fracasso. 

Estagnação sugere, então, que não se trata apenas de trânsito no espaço geográfico, mas está 

relacionado ao fracasso de estar condenado a uma vida medíocre e mesquinha, em que tudo 

falta: recursos econômicos, culturais, afetivos, entre outros.  

Vale a pena retomar o trecho em que a personagem Nelly diz para Luís Augusto: 

“Cataguases não oferece horizonte não... Você também, se quiser ser alguém na vida, vai ter 

que ir embora um dia... Se eu tivesse ficado...” (RUFFATO, 2008, p. 36). Essa prerrogativa de 

que Cataguases não oferece horizonte, sendo, portanto, um lugar de confinamento e estagnação 

contrapõe ao espaço da cidade que é descrito como o lugar de realização, de movimento no 

sentido de mudança, realização e fluidez: “O menino fica, comadre... Bom pra ele conhecer São 
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Paulo... importante... Vai que um dia precisa... nunca se sabe... E de qualquer modo o que não 

pode é encafuar em Cataguases... Tem que andar, correr mundo... Ah!, tivesse uma 

oportunidade dessas!” (RUFFATO, 2008, p. 26). Essa é a voz de Raul, pai de Luís Augusto, na 

qual transparece o desejo de ver o filho realizar o que ele não pode: crescer, ir embora para a 

cidade. Essas duas vozes, de Raul e de Nelly, são exemplos de como a cidade grande aparece 

no imaginário das pessoas de Cataguases. Essa construção semântica vai ser repetida em vários 

momentos da narrativa. 

Lido até aqui, o romance pode sugerir que a resposta para o problema da estagnação 

da vida de quem vive em Cataguases seria a cidade grande, porque os tipos que representam a 

metrópole são constituídos por signos que representam o espírito da modernidade: os 

personagens que chegam de São Paulo, principalmente, são inteligentes, demonstram ter 

autonomia, recursos financeiros, automóveis, andam na moda, escutam rock, música do 

momento, possuem uma liberdade que os provincianos nunca ousaram possuir. Essa distância 

entre os moradores de Cataguases e os tipos da cidade grande é repetida em todas as três 

histórias do romance. Para observar esse antagonismo entre os que ficam e os que partem, serão 

analisados alguns pares de personagens: da primeira história, têm-se Dimas e os outros rapazes 

de Cataguases, Nílson e a turma dele contrastando com Luís Augusto; da segunda história, o 

contaste é construído entre Aílton e Jacinto; e, na última história, como fechamento do livro, 

não há contrastes, mas o equacionamento das duas cidades opostas que se impõe.  

O primeiro contraste é construído pelo par de personagens Dimas, “pedaço-de-mau-

caminho com aquele olhão-azul farolando a pele morena clara”, e os outros rapazes de 

Cataguases, “pés-rapados que sussurravam indecências nas suas orelhas” (RUFFATO, 2008, p. 

17-18). Dimas é um rapaz de Cataguases que, ao perder os pais, parte para São Paulo, como 

muitos brasileiros na década de 1950. Tempos depois, volta a Cataguases para apadrinhar um 

sobrinho e disso resulta seu casamento com Nelly, moça de Cataguases “compromissada com 

um dos milhares que se socorreram da pobreza nas fímbrias industriosas de São Paulo” 

(RUFFATO, 2008, p. 17).  

A descrição de Dimas é feita pelo narrador a partir de uma foto que ele envia para 

Nelly enquanto ainda namorados. Ele se parece com um galã do cinema, uma espécie de Marlon 

Brando que faria feliz qualquer moça de qualquer lugar do mundo. 

 

Lembra um galã a foto preto&branco sobre o criado-mudo, cabeceira da 

Nelly. De lado o rosto, impecável terno escuro, cabelos escorridos Glostora 

para trás, olhos envidraçados. Na Rua Direita, o retratista. Perfumara-se. Abril 

enviou o envelope pardo, no verso, Para minha amada Nelly, offerece, como 
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prova de carinho, Dimas – São Paulo, 14 de março de 1958, letra caprichada, 

impressionista. O centro da cidade pareceu-lhe, aquela sexta-feira, pouco 

extenso para seus pés irrequietos: poderia, necessitasse, andar até o fim dos 

tempos, porta-em-porta demonstrando as maravilhas do aspirador-de-pó 

Electrolux. Ninguém, no entanto, soube aquela tarde, compartilhou da besta 

euforia que o irmanou ao mais minúsculo grão de areia cósmica (RUFFATO, 

2008, p. 19, grifos do autor). 

 

Esse trecho, como toda a narrativa de O livro das impossibilidades, apresenta a fina 

ironia do narrador. Primeiramente, mostra uma imagem positiva de Dimas que o aproxima de 

um galã do cinema, em seguida dá pistas de que essa prosperidade de Dimas, realçada pela sua 

beleza física, não corresponde ao que de fato é. O vendedor autônomo de aspirador revela-se 

como um despencar de expectativas em relação ao que já havia sido anunciado no fragmento 

anterior, em que todas as moças suspiravam pela Nelly, porque ela tinha alcançado uma “loteria 

inteira de sorte”, visto que o Dimas ocupava um lugar de prestígio em uma indústria paulista. 

O retrato tirado numa data específica revelava uma realidade momentânea, contrariando ao 

cotidiano nada promissor do jovem que vinha da cidade. Essa mesma ironia pode ser percebida 

no trecho em que narra o casamento: “Menos de um ano desciam do altar da Igreja Santa Rita 

de Cássia, armou uma chuva de arroz à saída” (RUFFATO, 2008, p. 17). O verbo “descer” em 

contraposição ao verbo “subir”, expressão que se costuma dizer quando se casam as pessoas, 

revela o tom de descrença em torno dessa união, prenunciando uma queda ao contrário do que 

acredita Nelly, o próprio Dimas e toda a cidade de Cataguases. 

Nelly se casa com Dimas e vai embora para São Paulo. Para os que ficam na cidade 

pequena e sem horizonte, Nelly, assim como Dimas, representa aqueles que tiveram sorte. São 

personagens exemplares da fluidez da metrópole, como se eles fossem viver a vida de verdade, 

ao contrário dos que ficaram estagnados e infelizes. Essas personagens são retiradas da memória 

coletiva das pessoas que habitam as pequenas cidades, mas que não conseguem perceber que 

há uma estrutura conservadora que confina o pobre em um espaço de opressão não apenas 

físico, mas também social. A cidade pequena, os subúrbios das metrópoles e a favela são os 

lugares destinados às pessoas pobres na engrenagem que fomenta o mundo capitalista. 

O romance dramatiza um espaço social em que a narrativa se estrutura a partir de uma 

engrenagem que não se sustenta mais na lógica do trânsito para a cidade grande como a única 

resposta aos problemas dos sujeitos pobres que habitam o interior do país. Com a migração, 

insinua-se uma inclusão social que não se efetiva, reforçando o lugar dos sujeitos pobres em 

espaços de confinamento social, cultural e afetivo, tanto nos bairros pobres de Cataguases 

quanto nos subúrbios da metrópole. Com exceção de Nelly e, talvez, Luís Augusto, as outras 
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personagens não conseguem melhorar as condições de vida. Na estrutura capitalista, poucos 

conseguem alcançar as benesses da cidade, a maioria sucumbe de forma desesperadora, mas 

são esses os migrantes que fomentam o imaginário em torno da cidade grande e de uma possível 

ascensão social. 

É esta memória coletiva que reproduz personagens exemplares que oferecem padrões 

de comportamento, posicionamento ético, gestos e atitudes. A literatura, o cinema, a religião se 

constituem como poderosos discursos de confirmação dessa exemplaridade e produção de 

modelos de representação. Se Dimas representa, como já foi mencionado, “uma loteria inteira 

de sorte” – casamento, ascensão social, saída de Cataguases –, casar-se com um dos pés-rapados 

que não consegue ir embora equivaleria a abrir mão da felicidade na sua mais ampla definição. 

Felicidade aqui equivaleria à cidadania também no seu sentido amplo, que permite ao ser 

usufruir dos bens sociais, de consumo e culturais oferecidos pela sociedade liberal capitalista.  

Essa história tem como título “Era uma vez” e faz referência a memória coletiva. Mas 

no romance esse recurso está relacionado ao desejo às avessas de desmistificar essa 

exemplaridade. Geralmente, os contos de fadas, popularizados pelo cinema nas versões da 

Disney, iniciam-se com essa expressão temporal e sempre terminam como um casamento feliz: 

“A Bela e a Fera”, “A Gata Borralheira”, “Rapunzel”, “Branca de Neve. O casamento de Nelly 

e Dimas desmistifica esse ideário ingênuo popularizado pelo cinema no imaginário social.  

O segundo contraste estabelecido entre a metrópole e a cidade pequena se organiza em 

torno das personagens Luís Augusto (Cataguases) e Nílson (São Paulo). O garoto de quinze 

anos faz uma viagem a cidade na companhia do pai e fica aí uma semana na casa de sua 

madrinha Alzira, que é a mãe de Nelly. Estrangeiro, de dentro da casa de Nelly, o menino 

ausculta a cidade: 

 

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 impedia o frio eriçasse a 

pele. Passava das dez horas e tinha medo (RUFFATO, 2008, p. 27). 

 

Da perspectiva do menino Guto, a cidade é vista a partir de uma tonalidade de mistério 

que lhe causa medo. Apesar de ser construído no imaginário da população de Cataguases como 

o lugar da amplidão, do movimento e da realização, a cidade grande é descrita pela focalização 

do menino como abafada, cinza, lotada de prédios, carros, por cima a fuligem e uma nuvem 
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pesada que “sufoca o horizonte”. A focalização do menino, nesse sentido, consiste em um 

contraponto que irá desmistificar a visão da cidade como lugar da fluidez e do movimento. Essa 

viagem funciona como uma espécie de iniciação que o menino vai vivenciar para conhecer de 

fato a cidade.  

Essa focalização muda para Nílson no parágrafo seguinte ao supracitado e é a primeira 

vez que o leitor pode ver Luís Augusto com mais nitidez. 

 

Mostrou-se curioso – mais admirado que curioso talvez. A sua frente, o rapaz, 

declarados quinze anos, rosto carunchado 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 rivaliza com a preta camisa de jérsei, blusa verde descaindo dos ombros, 

espraiando-se pela calça tergal (Tergal!) cor indefinida, quichute 

esmolambento (RUFFATO, 2008, p. 27, grifos do autor).   

 

A descrição do menino contrapõe-se à descrição de Nílson, feita em seguida pelo 

narrador heterodiegéfico com focalização variada, seguindo a nomenclatura de Genette (1990). 

Tudo nessa descrição aponta para características de desconformidade em relação ao tempo e ao 

ambiente. A primeira descrição é a do menino em si: frágil, feio, desengonçado, tímido, com 

rosto cheio de espinhas e cravos. Essa é a imagem do adolescente, fora de lugar no mundo 

social. A segunda parte da descrição se ocupa das roupas que o menino veste, que é uma 

redundância da primeira: roupas fora da moda, camisa de jérsei e calça de tergal, tecidos que 

distanciam a personagem do tempo moderno presente e do espaço, ambiente da cidade grande, 

lugar por excelência onde as coisas acontecem (PESAVENTO, 2000).  

A expressão em itálico e entre parêntese (Tergal!), seguida do ponto de exclamação 

consiste no estilo de Luiz Ruffato de não explicar os sentimentos ou os pensamentos da 

personagem; os enunciados aparecem sem explicação prévia, exigindo do leitor uma atenção 

muito maior para alinhavar os retalhos de subjetividades que compõem a narrativa. Nesse caso, 

a expressão reproduz a sensação de surpresa e de riso da personagem citadina diante do 

anacronismo de Luís Augusto. De um modo geral, a imagem de Luís Augusto remete a 

Cataguases e à estagnação que ela representa na economia da narrativa.  

A descrição que segue a essa ainda no mesmo parágrafo do romance, contrapõe Luís 

Augusto e Nílson, rapaz nato da cidade grande: 

 

Cara de “não acredito!”, Nílson, 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! 
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– 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... 

quando você estiver a fim... Não adianta... ele é mudo... (RUFFATO, 2008, p. 

27-28, grifos do autor). 

 

Enquanto Luís Augusto é tímido e não fala muito, Nílson tem desenvoltura, fala e faz 

coisas com liberdade, até com ousadia, fazendo a avó chamar a sua atenção. Além do aspecto 

físico de Nílson redundar essa liberdade, as roupas que veste também realça sua conformidade 

com o tempo e com o espaço. Trata-se de um rapaz integrado à cidade grande, antenado ao seu 

tempo nos gestos, na roupa, na música que ouve, o som das bandas de rock do momento. Em 

outro momento da narrativa, Luís Augusto é apresentado aos amigos de Nílson e essa distância 

fica ainda maior. Um deles faz piada, porque o garoto não conhece uma famosa banda de rock: 

“Ele deve curtir é ‘Toda vez que eu viajava / pela estrada de Ouro Fino...’, macaqueou Will” 

(RUFFFATO, 2008, p. 31).  

Em Ruffato, a força de imagens contrastantes como o quichute esmolambento e o 

conga vermelho, o rock e o sertanejo caipira serão responsáveis por construir o antagonismo 

entre a fluidez e à estagnação das duas cidades, respectivamente: “Nílson, longo capote preto 

descaído sobre a camiseta furtacor, calça-lee, conga vermelho, examinou um e outro lado da 

calçada, pulou o muro. Guto, descosida blusa verde, calça de tergal cor indefinida, quichute 

esmolambento, seguiu-o” (RUFFATO, 2008, p. 45). Mas, esse contraste revela-se ilusório, uma 

vez que essa pretensa liberdade de Nílson culminará no uniforme de segurança de uma rede de 

lojas de departamentos, imagem petrificada no parágrafo inicial do romance, lembrando que o 

futuro de Nílson não guarda muitas realizações. Como sua mãe Nelly, o garoto com 

desenvoltura e aspirações será apenas mais um sobrevivente da metrópole.   

O terceiro par de personagens emblemáticas do contraste Cataguases e a metrópole é 

Aílton e Jacinto. Agora, a metrópole que ganha relevância é o Rio de Janeiro, mas aparece com 

a mesma conotação da cidade de São Paulo para as personagens da primeira história. O amor 

não correspondido de Aílton por Laura e a preferência dela por Jacinto cria todo o motivo da 

mudança de Aílton para o Rio de Janeiro. Dessa vez, o antagonismo entre a estagnação da 

cidade pequena e a fluidez da cidade grande aparece com a personagem Jacinto. Todos 

nasceram e viveram até a adolescência em Cataguases. Mas Jacinto vai embora e se torna o 

exemplo de coragem, de sucesso, de prosperidade, assim como Dimas no primeiro capítulo. 

O ritmo da narrativa é construído pela escrita de uma carta que Aílton está tentando 

escrever a Laura para contar um fato sobre o passado deles. Nesse exercício frustrado de escrita, 

a história vai se desenrolando por meio da memória gasta e pelo ambíguo sentimento de euforia 
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da pressa por contar e, ao mesmo tempo, de frustração de alguém que acaba de descobrir uma 

mentira. Quando parte de Cataguases para conhecer todas as benesses da cidade grande, Jacinto 

envia cartas a Laura de diferentes lugares do mundo e passa a ser no imaginário de quem fica 

estagnado na cidade pequena um exemplo de felicidade e realização. 

 

Soube, então, que o Jacinto havia partido. De uma hora para outra deixara a 

cidade para engajar-se, disseram, na Marinha Mercante. “Marinha 

Mercante?”, perguntou incrédulo ao Isaías. “Mas ele... um sujeitinho 

mirrado... um bostinha... Como... Como?...” Indagou da Laura, mas ela, 

encantada, variava, “Ele vai viajar o mundo inteiro... O mundo inteiro, já 

imaginou?” [...] procurou pelo Jacinto. Foi embora mesmo, pra Santos. Tem 

uns meses já que anda correndo-mundo. Mandou uma carta enorme pra Laura, 

cinco folhas de papel-almaço, postada, sabe onde?, na Itália! A Laura comprou 

uma caixinha de madeira, forrou com veludo grená, pintou com tinta cor-de-

rosa, pôs chave, só para guardar de lembrança. Veio outra da Grécia! Ele deve 

ter cruzado o Canal de Suez! (RUFFATO, 2008, p. 81). 

  

O zelo de Laura com as cartas de Jacinto revela o entusiasmo dela em torno da cidade 

grande. Jacinto, ao sair de Cataguases, poderia correr o mundo, poderia vivenciar uma fluidez 

pelo espaço topográfico e também simbólico, visto que sairia do confinamento espacial e 

existencial conferido aos habitantes da cidade pequena. O trecho narra as memórias de Aílton 

sobre a recepção não só de Laura, mas de toda a comunidade cataguasense sobre a partida de 

Jacinto. Os verbos “soube” e “disseram” marcam um tipo de discurso coletivo enunciado não 

só por Laura e por Isaías, mas por todos os que conviviam com esse grupo de personagens. Os 

pontos de exclamação funcionam como marca linguística desse entusiasmo em relação à cidade 

grande e que é compartilhado pela comunidade. Jacinto foi para Santos e de lá o mundo se abriu 

em possibilidades de conhecer muitos outros lugares. É por essa razão que Aílton também 

decide partir para o Rio de Janeiro, para também se juntar aos “vencedores”. 

 

– Sabia que estou indo embora? 

– Embora? 

– É... Pro Rio. Vou procurar emprego lá... 

– Puxa! Então que dizer que você também vai embora? 

“Também” vou embora. “Também”... 

Ela diminui o passo. 

– E quando você decidiu isso? 

– Uai, Laura, mais dia menos dia a gente tem que tomar rumo... Não dá pra 

ficar aqui a vida inteira... No Rio pelo menos a gente tem mais possibilidade... 

assim... de crescer... (RUFFATO, 2008, p. 71, grifos do autor). 

 

O trânsito do migrante é movido por uma utopia do jovem que quer construir algo 

maior que ele: quer crescer, acredita que, com a força de sua vontade e do seu trabalho, pode 
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sair da estagnação que, irremediavelmente, assola a rotina das cidades pequenas. Ao ser 

questionado por Laura sobre quando a decisão de partir foi tomada, Aílton dá uma resposta que 

parece fazer parte do repertório comum de verdades sobre a vida que qualquer um saberia 

responder sem titubear. A expressão “uai”, tão comum na fala dos mineiros, redunda, nesse 

trecho, nessa explicação de algo já sabido por todos. 

Diferentemente da primeira história, em que o narrador se intrometia a todo o momento 

no discurso para alertar o leitor que a cidade não era nada disso que sonhava a comunidade 

pobre de Cataguases, essa segunda história desconstrói o mito da cidade mostrando uma 

exemplaridade às avessas a partir das histórias de Aílton e de Jacinto. Essa exemplaridade às 

avessas faz parte do esforço do romance como um todo de se posicionar na contramão dos 

discursos que responsabilizam o indivíduo pela sua própria desgraça, desvelando uma estrutura 

social conservadora e excludente que confina o sujeito pobre a espaços marginalizados. É essa 

metamorfose que será discutida no tópico que segue.  

 

2. 2. 2 Metamorfose 

 

O confronto estabelecido entre os dois grupos de personagens, representando quem 

ficou no interior e quem partiu para a metrópole, é conduzido por um narrador singular que 

procura equacionar os termos da operação. Nesse esforço, opera uma metamorfose de sentidos, 

em que os tipos da cidade grande – que antes eram compreendidos como exemplaridade do 

sucesso e da realização – transformam-se no seu avesso, numa inversão semântica de borboleta 

a lagarta. Isso pode ser observado, sobretudo, com as personagens Dimas, Jacinto e Aílton.  

Contudo, essa metamorfose não ocorre com o espaço da cidade pequena. Por exemplo, 

as personagens que ficam em Cataguases não são tomadas como exemplo de fluidez e 

realização. No geral, elas apresentam um sentimento de frustração e, muitas vezes, 

ressentimento em relação ao espaço de origem. Não há nenhum indício de que seja a opção 

ficar em Cataguases a mais acertada para a resolução do problema no interior da narrativa. A 

metamorfose se dá com os tipos da cidade, no intuito de desmistificar esse espaço como lugar 

da realização e da felicidade. Ao destruir essa fantasia, o romance opera um emperramento da 

máquina que fomenta o trânsito do migrante, visto que esse trânsito para a cidade perde seu 

sentido enquanto elemento transformador da realidade excludente. 

Dessa forma, Dimas, de galã estilo Marlon Brando metamorfoseou-se num infeliz e 

desgraçado trabalhador autônomo que quer dizer que sem instrução e sem garantias trabalhistas 

não poderia ser para Nelly a prosperidade nem financeira nem afetiva. Em uma passagem breve 
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do romance, fica latente que Dimas suicidou-se diante das tragédias acumuladas: “eco das 

preferências do Dimas, que, deus me perdoe!, parece, de desgosto... suici... cala-te, boca!” 

(RUFFATO, 2008, p. 35). Essa declaração aparece em certa altura do relato em que as vozes 

das pessoas de Cataguases se misturam com as reminiscências do garoto Luís Gustavo sobre a 

“modernidade” da personagem Nelly.  

Ao migrante impõe-se uma dura realidade: para integrar-se ao universo da cidade 

grande, antes, é necessário integrar-se ao mundo do trabalho. Acostumado com a vida na cidade 

pequena, cujas atividades laborais se baseiam no trabalho braçal, sem acesso a uma educação 

eficiente que lhe possibilite a formação técnica, a mão de obra oferecida pelo migrante não dá 

condições de integração ao espaço da cidade grande. Reportando ao romance Essa terra de 

Antonio Torres e que pode ser aplicado ao texto ruffatiano, João Batista Cardoso (2009, p. 83) 

trata, em outros termos, dessa metamorfose da realidade dos migrantes: 

 

Movidos pela esperança, iam em busca das promessas ditadas, escritas ou 

sonhadas de que no sul encontrariam amparo e trabalho, mas deparavam com 

a piora de sua situação de miseráveis, pois as grandes cidades são centros de 

atração, mas são, paradoxalmente, desagregadores.  

 

Dessa forma, o suposto suicídio de Dimas demonstra a crise da identidade do migrante 

levada as suas últimas consequências, mostrando também a derrocada do processo de 

reintegração com as normas vigentes no espaço da cidade. Se Dimas morreu de desgosto, como 

sugere as más-línguas da cidadezinha pequena, suicida-se, talvez, porque tomou consciência da 

sua inadequação entre o ideal de sucesso que ele representava, eternizado na “foto preto e 

branco, olhão azul farolando a pele morena”, e ao que se transformou: “inútil como folhinha 

dois anos passados”, resultando na falência de qualquer possibilidade de mudança que a cidade 

havia prometido. Dimas, assim como Aílton, Jacinto e Zezé, tem sua trajetória marcada por 

rupturas não só geográfica, mas sociais e psicológicas que desfiguram a identidade cultural do 

migrante. Nas palavras de Cardoso (2009, p. 80-81): 

 

Quando deixa seu espaço original, o migrante torna-se diferente, porque o 

outro com quem conversa e se relaciona na outra terra para onde vai tem outros 

costumes e, não raro, outras crenças; ouve outro tipo de música e dança em 

outro ritmo. Isso implica formas de desenraizamento e frustração que retratam 

um aspecto recorrente na sociedade brasileira de meados do século XX, 

quando recrudesce o espetáculo dos retirantes que saem do nordeste em 

direção ao sul. A partir daí, a imagem que se constrói é a de entes humanos 

desumanizados que, individualmente ou em grupos, reagem às condições 

adversas de sobrevivência em sua terra ancestral partindo em busca de novos 

horizontes, onde acreditavam ser possível sobreviver. Durante essa retirada, o 
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migrante passa por um processo de pauperização identitária em que, por um 

lado, perde o contato com sua terra original e, por outro, vê-se deslocado num 

mundo que se torna diferente cada légua palmilhada.      

 

No romance O livro das impossibilidades, Ruffato trata dos migrantes mineiros e é 

possível observar uma perda significativa de referenciais identitários, visto que, embora o 

trânsito aconteça no território nacional, as diferenças espaciais entre interior (atrasado) e litoral 

(europeizado), campo (estagnação) e cidade (fluidez) ultrapassam questões meramente 

geográficas e se constituem a partir de outra ordem: psicológica, social, afetiva e identitária. 

Em consonância com a realidade brasileira, principalmente, a partir da segunda metade do 

século XX, em que o êxodo rural é verificável de forma mais acentuada em diferentes regiões 

do país, o romance transplanta para o universo da ficção os mesmos problemas da realidade 

social. Pensando desse ponto de vista, a migração que o romance retrata serve como metonímia 

para pensar esse fenômeno em todo território nacional. 

Ao contrário de Dimas, Nelly não desiste da empreitada de integrar-se ao espaço da 

metrópole. Ao perceber a frustração do marido, Nelly busca meios de qualificar-se para o 

mercado de trabalho, criar os dois filhos e cuidar dos pais. Para isso, trabalha duro durante o 

dia e estuda à noite até se formar enfermeira, ofício que lhe garante a sobrevivência mesmo que 

precária. De todas as personagens inseridas no romance, Nelly é a única que consegue uma 

relativa integração com a cidade. 

 

Se madrugadas havia em que se coçava o pé para tornar a Cataguases, 

desencantada, cansada, o vermelho dos olhos transformava em manhãs de 

bateção de pernas. Revolveu a cidade, estranha e confusa, em busca de 

colocação. Espocaram calos nos pés, gasta a sandália de muitas jornadas, até 

empregar-se faxineira no Hospital santa cruz. Prometeu arrancar do lodo a 

família e uma a uma carreou as irmãs. Esqueceu mesmo do 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 carteira de uma escola noturna, fez-se auxiliar 

de enfermagem. Afundou nos livros, acabou enfermeira. Olhos cerrados, 

capaz de enumerar os feitos. [...] Feliz talvez fosse. Pensasse nisso, talvez não. 

Mas não pensa (RUFFATO, 2008, p. 18-19). 

 

Jacinto é outra personagem que projeta as frustrações da metrópole. Quando Aílton 

perde o emprego no Rio de Janeiro e se vê novamente diante da necessidade de migrar, ele 

decide ir atrás dos integrantes do grupo da igreja APL, amigos da época da adolescência em 

Cataguases: 
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E me deu uma vontade de voltar no tempo, um desgosto assim pelo 

encaminhamento da minha vida, como se eu tivesse perdido o fio da meada. 

Então levantei decidido a sair à cata de um por um dos apeeles. Queria sentar 

com eles, conversar, recordar os velhos tempos, tentar recuperar alguma coisa, 

que nem sei o que é, para poder começar tudo outra vez (RUFFATO, 2008, p. 

80). 

 

Nessa empreitada, ele encontra Jacinto e descobre que ele não havia viajado o mundo 

nem alcançado as conquistas que acreditavam as pessoas de Cataguases. No trecho a seguir, a 

exemplaridade de Jacinto é desmascarada e ele se transforma no avesso, frustrando o modelo 

das realização que significou para Laura e para o imaginário de Cataguases, quando partiu e 

pouco tempo depois retornou como notícia de suas realizações e conquistas na “marinha 

mercante” e na vida:  

 

– Era ... tudo... invenção... 

– O quê? [...]  

– 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... [...] Eu escrevi cinco cartas, entreguei pra um sujeito que 

conheci aqui no porto, um marinheiro... Pedi pra ele postar onde passasse... 

Uma brincadeira... Nunca ia imaginar... uma molecagem... (RUFFATO, 2008, 

p. 86). 
 

Jacinto se revela uma fraude e toda a narrativa de suas conquistas é demagoga, assim 

como a narrativa da cidade consiste em um engodo para o migrante no mundo criado por 

Ruffato que, de certa forma, não deixa de apresentar relações de contiguidade com a realidade 

brasileira. A metamorfose de Dimas é a mesma de Jacinto e, se eles são exemplares da narrativa 

da cidade que o migrante conhece bem antes de pôr-se a caminho dela, a cidade moderna, 

enquanto lugar utópico de liberdade, também sofre essa mutação negativa, revelando-se como 

um espaço de segregação e de não pertencimento.  

Zezé, personagem da última narrativa de O livro das impossibilidades, também migra 

ainda criança para a cidade grande, juntamente com toda a sua família. A saída da família de 

Cataguases lembra em certa medida a narrativa de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Antes do 

nascer do sol, iniciam a mudança a pé como muitos retirantes nordestinos, mineiros e de outras 

localidades do país: a mãe, o pai e as crianças, uma criança inclusive ainda de braço em busca 

de sobrevivência, lembrando a saída do retirante da terra onde está, tentando sobreviver à seca. 

 

Jurado, a roupa do corpo do Matias escapuliu madrugada adentro, ele mais os 

vultos inclinados de sete barrigudinhos mais a Nazaré e um berreiro garrado 

às escadeiras, corrido de dívidas, cachaçada e jogatina, choradeira desgraçada, 
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impôs a muque a autoridade, onde já se viu?, e carreando cagaços e 

engendrando porvires a prole se arrastou estrada afora, recusando ônibus e 

asfalto, adotando o a-pique dos morros em deslembrados caminhos do-onça. 

Ao surgir, o sol assustou-se com os pés corridos, que venciam lépidos a 

tristeza do silêncio que se refugiam nas paragens às costas de Cataguases. 

Matias volvia o pescoço passo a passo, a perscrutar vingancices por sobre os 

ombros. Zezé entremeava o margor da ignorância ao deslumbre de paisagens 

ignotas, coração gangorrando coisas ficadas no lá-atrás, que postas no lá-na-

frente, já distinguia. Pensava indagar, Pai, por quê?, Pai, pra onde?, mas a 

mudez bovina das gentes – nem o de-colo tugia – indicava-lhe a rispidez da 

hora. Refugiou-se, então, na severa solidão dos seus quase doze anos 

(RUFFATO, 2008, p. 111). 

 

A marginalidade dessa personagem é ainda mais acentuada que a de seu par dialético 

Dinin, visto que Zezé é negro. Esses marcadores identitários, pobre e negro, potencializam o 

fator de exclusão na narrativa. Zezé faz parte do lúmpen quando nasce, haja vista o estado 

alcoolizado de seu pai anteriormente citado e o estado do cortiço, Beco do Zé Pinto, onde vive 

até esse momento, quando o pai decide migrar com a família para o Rio de Janeiro. Na cidade 

grande, Zezé vai habitar o morro do Dendê e inapto para o trabalho técnico que exige as 

profissões da cidade, não consegue integrar-se à nova localidade. 

 

Se acontecia de responder um anúncio de O DIA – PROCURA-SE –, 

tomando ônibus e amargando fila, empacava na perguntalhada, documentos, 

grau de escolaridade, comprovante de residência, indicação, a mão suada 

apertando no bolso-de-trás da calça a desanotada carteira-de-trabalho 

amassada. À polícia, no bloqueio da favela, nas batidas na cidade, 

argumentava a ficha limpa, braços e pernas contra a parede. Expôs-se a tudo: 

pedra-britada, cimento, areia e água viravam massa de concreto e calos-de-

sangue em suas mãos, lasseando seus músculos desacostumados. Nas alturas 

zonzeava, e a impaciência desabilitava-o para as miudezas. Bombeiro exigia 

cabeça, pintor capricho, eletricista curso, mecânico conhecimento, 

representante-comercial mais que a sexta série incompleta. Biscateou: porteiro 

noturno de edifício, ajudante de serviços gerais, lavador e guardador-de-carro, 

vendedor de picolé, de empadinha, de milho, de camarão no Leme. Muitas as 

seduções do Zelão, distinto sujeito, chapa desde quando desse-tamaninho-

assim, rejeitava-as todas, embora o aluguel atrasado, a comida de xepa, a 

roupa de bazar-beneficente. Mas, para quê o orgulho? (RUFFATO, 2008, p. 

139-141, grifos do autor).  

 

A negritude de Zezé marca seu não lugar nessa sociedade de classes e de racismo 

institucionalizado, perpetuado nas formas de organização social, responsável por confinar o 

negro pobre nesses espaços de solidão, de desamparo e dor. Na última história do romance, é o 

equacionamento dos polos de personagens opostas que ganha relevância. X será igual a Y. Zezé 

e Dinin serão um ao lado do outro a redução da equação a pontos bem claros: a engrenagem 

está enguiçada, portanto, todo deslocamento geográfico não provocará mudança, não adianta 
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ficar ou partir, porque ao trabalhador pobre restam estes espaços de confinamento, de solidão, 

não importando mais em que espaço topográfico habita.   

 

2. 2. 3 Engrenagem emperrada 

  

Em entrevista dada à revista Manuscrítica (2016), Luiz Ruffato fala da sua 

preocupação com a elaboração do texto literário, não apenas com a temática abordada, mas 

também do tratamento literário dado ao tema. Nessa ocasião, o autor mencionou que, em todos 

os seus livros, preocupa-se em trazer à tona uma reformulação estrutural para o gênero romance. 

Sobre a construção da série de romances Inferno Provisório (2005-2012), Ruffato afirma que 

tentou fazer estruturalmente um romance realista-capitalista, isto é, os cinco volumes 

consistiriam num romance “feito a muitas mãos”, como uma engrenagem que lembra a divisão 

do trabalho da narrativa fílmica de Charlie Chaplin, numa tentativa de dar coerência estrutural 

à temática do migrante que os romances da série representam.  

O pobre migrante faz parte de uma estrutura social conservadora, constituída 

historicamente no Brasil, que não possibilita a ele ter acesso à cidadania no seu sentido mais 

amplo, o que lhe permitiria ascender socialmente, pela força de seu trabalho e de sua volição 

pessoal. A denúncia que o romance faz é mostrar a engrenagem dessa estrutura que o migrante 

não consegue perceber. O trânsito no espaço físico do interior para a cidade grande faz parte do 

esforço do trabalhador em conseguir alcançar as benesses da cultura liberal. Desse modo, o 

trânsito geográfico ganha uma dimensão metafórica: o migrante sai da terra onde nasceu, rejeita 

essa terra em favor de uma ideologia burguesa que vê na cidade o sinônimo do progresso e da 

bem-aventurança. Entretanto, o migrante faz esses deslocamentos de forma alienada, sem 

conseguir perceber que existe uma engrenagem muito maior e mais antiga que ele. E, de acordo 

com a concepção de mundo do autor, essa engrenagem advém do capitalismo selvagem e 

predatório instalado no país desde tempos remotos, restringindo o pobre aos espaços de 

exclusão: subúrbios, cortiços, puxadinhos.  

Ao empreender esse desvelamento das utopias burguesas, o trânsito para a cidade 

perde o seu sentido, fazendo enguiçar a engrenagem da lógica social capitalista. Ao incorporar 

essa norma no interior da narrativa, ela é transformada em fatura na medida em que o 

emperramento da engrenagem do trânsito para a cidade grande em função do progresso é 

observado na estrutura do romance enquanto estrutura fraturada. O que significa dizer que a 

estrutura social conservadora desloca o migrante do seu lugar de origem, mas não há mudanças 

efetivas no lugar social que ocupa e o romance reproduz na estrutura esse movimento de patinar.  
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Mesmo saindo de Cataguases, Dimas, Aílton e Zezé mantêm-se num lugar 

menosprezado, continuam excluídos socialmente. Esse mover-se de Cataguases para a 

metrópole não acarreta mudanças na vida do ser: continuam pobres e infelizes. 

Metaforicamente, é como a engrenagem de um relógio que tem um dente quebrado, os ponteiros 

não conseguem sair do lugar. Essa sensação de não sair do lugar é sentida na estrutura do 

romance, principalmente, para quem o lê pela primeira vez. É uma leitura que não caminha 

progressivamente. A todo o momento, o leitor é incitado a voltar as páginas já lidas para 

alinhavar os fragmentos de memória que parece dar azo de esfacelamento na primeira história; 

enquanto na segunda, é uma carta que não se termina; e na terceira, a linearidade da leitura é 

quebrada pela divisão da escrita em duas colunas. O exercício de leitura reproduz o 

enguiçamento da engrenagem que antes patina e não prossegue. 

Essa estrutura da narrativa como se fosse uma grande engrenagem, cujas peças podem 

ser organizadas para fazer trabalhar a máquina, lembra a leitura de João Luiz Lafetá (2004) do 

romance São Bernardo, de Graciliano Ramos. Apesar das distâncias estéticas e ideológicas 

entre os dois autores, em Ruffato o romance repete também, na estrutura, o emperramento do 

trânsito geográfico e simbólico por meio de uma leitura que trava e não prossegue linear e 

progressivamente. Isso obriga o ritmo do relato ora adiantar-se ora recuar-se, continuamente, 

no tempo da narração e, por sua vez, no tempo da história, dando a impressão de não sair do 

lugar.  

Na leitura de Lafetá, Paulo Honório funciona como um dínamo, que fomenta a 

engrenagem do mundo da fazenda São Bernardo. Paulatinamente, isso vai dando azo de 

esfacelamento, pois a empreitada frustrada do narrador de escrever um romance, reproduzindo 

a divisão do trabalho na lógica capitalista, e, consecutivamente, a lógica capitalista, vai se 

tornando enfraquecida de significados por meio da derrocada da fazenda e da personagem. Esse 

emperramento do dínamo é construído na estrutura do romance, afetando o ritmo do relato: 

Paulo Honório inicia o romance num tom eufórico, de construtor capitalista, empreendedor no 

plano do discurso: o narrador utiliza o sumário, ou seja, a exposição generalizada de muitos 

eventos em uma curta extensão textual. Mas esse dínamo vai emperrando à medida que a 

reificação do mundo inutiliza e destrói o humano. Por meio do confronto com Madalena, que 

recusa alienar-se, Paulo Honório desnorteia-se e seu mundo é abalado. Essa desestabilização 

do dínamo reflete-se no discurso, logo, a cena ganha espaço, a narrativa alonga-se, apresentando 

detalhes concretos e reflexões de Paulo Honório, a fim de compreender em que momento 

perdeu o fio da meada. 
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Em O livro das impossibilidades, o emperramento do trânsito é antecipado pela 

epígrafe que abre o romance, retirada de um poema de Jorge de Lima. 

 

Também há as naus que não chegam 

mesmo sem ter naufragado: 

não porque nunca tivessem 

quem as guiasse no mar 

ou não tivessem 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. 

 

Em linhas gerais, o poema trata de naus que, mesmo postas ao mar, não chegam aos 

seus destinos, explicitando, por meio de orações subordinadas, os motivos do fracasso dessa 

viagem. Apesar de contribuir com qualquer viagem bem-sucedida, os elementos “leme”, 

“âncora”, “vento”, dentre outros, não alteram o resultado da viagem. A explicação para o 

fracasso dessas embarcações explicitadas nos três últimos versos do poema é peremptória: essas 

naus não chegam aos destinos porque fazem parte de outras seções maiores, o tronco e a árvore. 

Essas hiperonímias reiteram a metáfora da sociedade de classe, na qual aos grupos 

representados pela diversidade de personagens do romance ruffatiano não restam possibilidade 

de emancipação política e social, visto que esta estratificação social é historicamente constituída 

e mantida por forças políticas ao longo da história do país. 

A falência do trânsito é reproduzida na estrutura da narrativa pela repetição dos signos 

disfóricos expressos nas viagens mal sucedidas de Dimas, Jacinto, Aílton e Zezé. Esses signos 

travam o fluxo da migração e também da leitura do romance, exigindo do leitor a tarefa de 

alinhavar os gastos e rotos retalhos da narrativa. Essa dificuldade de leitura do romance 

manifesta, na primeira história, por meio da fragmentação do enredo, da alteração das 

focalizações e da multiplicação das personagens, resultando numa abundância de elipses que 

exige do leitor um esforço inabitual para compreensão do relato.  

No segundo capítulo, tem-se a representação de uma carta que não se desenvolve. O 

exercício de Aílton de escrever, embolar o papel escrito, jogar fora e começar a escrever 

novamente e o fracasso final de descartar definitivamente a carta e o endereço de Laura, 

misturado ao exercício de rememorar o passado em diferentes temporalidades com o intuito de 

entender o “encaminhamento” da vida, achar o fio da meada, também são formas de transplantar 

para a estrutura da narrativa o emperramento da engrenagem social.  
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E, por último, o condicionamento do texto em duas colunas, que obriga o leitor a 

prosseguir e retroceder na leitura, reproduz na superfície da narrativa tal emperramento. No 

geral, as personagens estão, de certa forma, aprisionadas, confinadas, impossibilitadas de 

transitar: Aílton preso em um hotel; Nílson preso em um uniforme; Dinin na penitenciária; 

Alzira em uma casa “sete-anã”; Olegário em uma cama fétida. 

Em Ruffato, a fragmentação identitária do migrante é simulacro da estrutura 

fragmentária da narrativa, que denuncia, a partir do jogo com os signos, o trânsito como uma 

falácia dos discursos vigentes. Ao mesmo tempo, demonstra os mecanismos de emperramento 

da máquina que estrutura a sociedade brasileira. O migrante busca se inscrever na História e na 

sua história, mas perde o fio da meada, como Aílton, Dimas, Zezé, não sendo capaz de 

encontrar-se. A descontinuidade, o esgarçamento e o desenraizamento tornam a identidade do 

migrante fraturada. Emblema de uma sociedade desagregada, sem projetos e sem raízes, como 

Aílton no hotel, encurralado no agora, ou como Dinim, do terceiro capítulo, encarcerado numa 

prisão. Mais que uma escolha espacial, Ruffato opta por espaços de confinamento, reveladores 

da situação de inércia que contrapõe ao progresso moderno e à fluidez que a cidade grande 

sugere.  
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1. “NÓS ESTAMOS LASCADOS, SERGINHO”: o (i)migrante pobre em Estive em Lisboa 

e lembrei de você (2009) 
 

O poeta é um fingidor. 

Fernando Pessoa 

 

Onde quer que estejas, em teu país ou em outro, és estrangeiro: 

ninguém tua língua compreende. Só, o deserto de estranhas veredas 

percorres. Conservas, no entanto, dos primeiros anos o albor, quando 

tua cidade, madrasta e mãe, teus sonhos na noite fresca velava. A 

grande mão que afagou-te esmaga o peito agora. Ah! Somos apenas o 

que somos. Apenas. 

Luiz Ruffato 

 

As muitas formas de migração constituem um fenômeno antigo na história da 

humanidade. Dependendo de cada contexto e lugar, muitas são também as formas de atribuir 

sentido simbólico aos deslocamentos efetuados. Aquele que decide sair, por vontade própria ou 

por alguma necessidade ou exigência, de sua terra natal em busca de uma nova terra, nem 

sempre está incólume da ambivalência de sofrer e alegrar-se; assim como pode também 

infringir dor aos outros, principalmente, àqueles que estão mais próximos. Em outros casos, o 

migrante pode se tornar o provedor dos que ficaram e até alcançar uma vida melhor. Todas 

essas situações possibilitam aumentar as ambiguidades de sentidos que envolvem as várias 

faces da migração humana. 

O lado negativo constitui os males da ausência de que trata Maria José de Queiroz em 

seu livro Os males da ausência ou a literatura do exílio. 

 

Dos males de que se queixa, e que reaparecem com frequência nos escritos 

dos exilados, é a solidão o que mais acabrunha. A presença dos amigos, com 

os quais se conversa e aos quais se fala de coração a coração, é bem estimável. 

Longe de casa, a língua – mero instrumento de comunicação – converte-se em 

metáfora da pátria. Só quem se vê privado do seu uso, na intimidade do dia-a-

dia, sabe estimar-lhe a falta (QUEIROZ, 1998, p. 57). 

 

Como mostra a pesquisa de Queiroz, a migração faz parte da História da humanidade 

e, por isso, já foi inúmeras vezes transformada em temática pelas narrativas ao longo da tradição 

literária. Zilá Bernd faz um estudo a respeito das figurações do deslocamento nas literaturas 

americanas e observa que mitos literários tradicionais da migração, como de Ulisses e Jasão, 

têm sido, frequentemente, reconstituídos pela literatura mais recente. Ulisses, para quem o 

desterro traduzia-se na dor e em toda sorte de males, contrasta com a figura de Jasão, “o líder 

dos Argonautas, [que] remete ao desejo de errância e vagabundagem” (BERND, 2007, p. 93). 
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No entanto, o que significa migrar, deslocar, viajar no contexto da contemporaneidade, 

momento em que, como se sabe, as múltiplas formas do deslocamento passaram a abarcar novas 

realidades sociais e políticas, da globalização e dos chamados estados-nações, as quais têm 

assumido configurações segregadoras ao longo do século XX e nesse início de século XXI? 

Refugiados, expatriados, exilados e imigrantes clandestinos têm cada dia mais se tornado 

notícias das condições políticas corriqueiras e terríveis num mundo em que a segregação foi 

elevada ao nível da barbárie e da desumanização. No entanto, observados por outro ângulo, ao 

longo desse mesmo século, há que se considerar que tais deslocamentos também foram tomados 

como esperança de um mundo melhor, como é o caso da migração da Europa para as Américas 

(BERND, 2007) e do asilo político a inúmeros expatriados e exilados (BURKE, 2017), todos 

em busca de novas possibilidades de reterritorialização em países mais democráticos.    

Para compreender essas novas formas de diásporas, engendradas a partir das duas 

Grandes Guerras, é necessário compreender a produção do espaço como uma categoria política, 

na medida em que deslocar de um lugar a outro implica significados políticos. No mundo 

contemporâneo, aquele que viaja exerce um papel social positivo ou negativo, tanto na terra de 

origem quanto na terra destino. Disso advém todas estas denotações: exilado, turista, 

expatriado, imigrante, dissidente, clandestino, entre outras. Em resumo, o deslocar pelo mundo 

na atual configuração geopolítica em que ele se encontra é movido por forças políticas e sociais 

que funcionam como uma macroestrutura, da qual nem sempre é possível escapar. 

É neste contexto de final de século XX e início de século XXI, momento em que a 

globalização22 – conforme a discute o sociólogo indiano Arjun Appadurai (2007), no livro O 

medo ao pequeno número: ensaio sobre a geografia da raiva, transforma novamente a migração 

em utopia, que a personagem do romance Estive em Lisboa e lembrei de você empreende seu 

deslocamento, saindo de Cataguases, cidade interiorana do estado de Minas Gerais, rumo à 

capital portuguesa. No entanto, não é com sentidos utópicos que a narrativa ruffatiana se ocupa. 

Partindo do cigarro como metáfora dos sentidos da existência, a vida do protagonista do 

romance parece equilibrar-se numa espécie de gangorra, entre breves momentos felizes e 

profundos momentos de tristeza e pessimismo. 

                                                           
22 A ideia da globalização, segundo Arjun Appadurai (2007, p. 13-14), funda-se sobre um conceito utópico e 

consiste em um “conjunto de possibilidades e projetos utópicos que varreram muitos países, estados e esferas 

públicas depois do fim da Guerra Fria. Essas possibilidades foram absorvidas por uma série de doutrinas 

entrelaçadas sobre mercado aberto e livre comércio, sobre a difusão de instituições democráticas e constituições 

liberais e sobre as grandes possibilidades da Internet (e outras cibertecnologias relacionadas) em mitigar a 

desigualdade tanto dentro como entre sociedades e aumentar a liberdade, a transparência e o bom governo até nos 

países pobres e isolados.” No entanto, o ataque ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, e o paulatino 

crescimento das direitas no mundo vieram sacudir as nuvens de utopia que a Queda do Muro, em 1989, puderam 

sugerir. 
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O romance foi publicado no Brasil em 2009, dentro do projeto “Amores Expressos”, 

financiado pela Editora Companhia das Letras. O projeto inicial consistia em conceder uma 

“bolsa” para alguns escritores brasileiros viajarem por diferentes cidades do mundo com o 

propósito de buscar inspiração e escrever uma história de amor. No entanto, nas palavras de 

Tânia Regina Oliveira Ramos e Amanda Cadore (2010, p. 149), o romance de Ruffato está mais 

para “[u]ma narrativa de mal estar. Aqui e lá. Um desamor expresso”. Segundo as autoras, esse 

sentido disfórico, de mal estar, já é antecipado nas duas epígrafes que abre o romance, 

funcionando como uma espécie de ironia tanto para o título do romance quanto para o projeto 

“Amores Expressos”. Para Nelson Vieira (2016), o projeto “Amores Expressos” e o fenômeno 

da globalização são responsáveis pela crescente presença do imigrante na literatura brasileira, 

produzida nas últimas décadas.   

Com o emblemático poema “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, é possível 

perceber que o tema da migração já faz parte das representações culturais da literatura brasileira 

como um topoi do imaginário cultural do país. Muitas personagens e narradores clássicos 

empreenderam tal viagem à Europa, principalmente para Portugal, em contextos diferentes, mas 

geralmente com o mesmo fim: buscar na Europa as novidades culturais e acadêmicas que 

faltavam ao Brasil. Brás Cubas e João Miramar podem ser citados como exemplos da realização 

dessa vontade de ir estudar cultura na Europa.  

O contexto do qual Ruffato parte para dramatizar a viagem de Sérgio de Souza 

Sampaio, personagem protagonista do referido romance, pode ser reconhecido fora do âmbito 

da ficção. Ele remete a essas configurações da migração no final do século XX e início do 

século XXI, momento em que se observa uma grande massa de trabalhadores pobres, sem muita 

instrução, fazendo o caminho inverso do imigrante europeu do início do século XX, de quem o 

próprio Ruffato descende, cruzando o oceano, rumo à Europa ou aos Estados Unidos, em busca 

de melhores condições de vida. Serginho, como é chamado pelos mais próximos no âmbito da 

narrativa, encarna esse brasileiro que, diante do acúmulo de fracassos: afetivo, econômico, 

familiar, na cidade interiorana de Minas Gerais, Cataguases, embarca em um avião – e não mais 

em um navio – para trabalhar como mão de obra barata no além-mar. 

Do ponto de vista etnográfico, Igor José de Renó Machado (2006) observa que a 

imigração brasileira para Portugal não é algo recente, haja vista a experiência colonial que une 

a história dos dois países. No entanto, a imigração que se tem percebido no final do século XX 

e início do século XXI apresenta duas vagas: uma mais rica, em que a elite brasileira deixa o 

país para morar em Portugal; e uma mais pobre, formada por imigrantes sem profissão e com 

pouca instrução. Muito longe da dor do eu lírico de Gonçalves Dias, em que a sua tristeza de 
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estar longe de casa repousava num sentimento ufanista em relação à pátria amada, Estive em 

Lisboa e lembrei de você transforma em matéria prima uma outra espécie de dor. O pobre e não 

a elite brasileira é que cruza o Atlântico, carregando consigo todos os estigmas de sua condição 

política e pouco politizada (SANTIAGO, 2016). Sua dor vem dessa condição de estrangeiro 

tanto lá quanto cá. Aos pobres, a Europa guarda outras surpresas, pouco sedutoras. 

Assim como acontece com o migrante, discutido no capítulo anterior, o (i)migrante 

pobre vive de maneira terrível o processo de migração e de desenraizamento. Sérgio representa 

esse filão de imigrantes pobres na Europa e não aquele comumente verificado na tradição 

literária brasileira, de certa forma correspondente ao jovem intelectual e filho da elite. Do 

prisma do pobre, o estrangeiro e suas representações simbólicas revestem-se de conotações 

pouco sedutoras. 

Segundo a análise de Andrea Saad Hossne (2007, p. 20), em narrativas do autor, “os 

personagens, apesar de parecerem comuns, na verdade, revelam um microcosmo da nossa 

realidade, são universais no que têm de regionais, e não regionalistas”. Longe de sua terra natal, 

Serginho encarna o estrangeiro, tanto quanto era quando morava no Brasil. Sua vida, movida 

por breves momentos de euforia, pela esperança de que “agora as coisas vão dar certo”, é 

mergulhada em longos momentos de profunda tristeza, regados com a certeza de ser estrangeiro 

em qualquer lugar do mundo. 

Dessa forma, esta análise tem como objetivo principal verificar e evidenciar de que 

maneira o romance Estive em Lisboa e lembrei de você dramatiza a problematização do ser 

brasileiro, dentro e fora do país, e transforma essa temática da imigração em fatura estética ao 

estruturar o romance numa espécie de gangorra: de um lado, a euforia pela ilusão de melhora 

e, de outro lado, a tristeza23 da não realização permanente. Esta sugestão de ciclo já é antecipada 

no modo como a narrativa foi dividida, em dois capítulos intitulados: “Como parei de fumar” e 

“Como voltei a fumar”. A gangorra parece estabelecer o ritmo da vida de Sérgio de Souza 

                                                           
23 Na análise que aqui se apresenta do romance, o termo tristeza é mais coerente com as situações vivenciadas por 

Sérgio do que o termo melancolia. O segundo termo remete ao campo da psicologia que não corresponde com a 

linha de investigação do presente trabalho. De acordo com Sigmund Freud (2011, p. 47): “A melancolia se 

caracteriza por um desânimo profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo externo, perda da 

capacidade de amar, inibição de toda atividade e um rebaixamento de sentimento de autoestima, que se expressa 

em autorrecriminações e autoinsultos, chegando até a expectativa delirante de punição. Esse quadro se aproximará 

mais de nossa compreensão se considerarmos que o luto revela os mesmos traços, exceto um: falta nele a 

perturbação de sentimento de autoestima.” A dor de Serginho não advém de questões psicológicas, existenciais, 

mas de uma espécie de “solidão da cidadania” (OLIVA, 2000), advinda da exclusão social a que está submetido. 

Neste trecho, depois de não aparecer grandes oportunidades em Portugal, essa tristeza fica bem nítida: “confesso 

que pensei até em arrumar as coisas e regressar, admitir que aquele empreendimento não era pra minha estatura 

não, que importava que rissem do meu fracasso?, não havia sido assim até o momento?, se quisesse fechar a conta, 

calcular o deve e o haver da minha existência, o saldo ia ser negativo, não tem como despistar a verdade” 

(RUFFATO, 2009, p. 43). 
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Sampaio, um cataguasense que, buscando uma vida melhor em terras lusitanas, deixa o Brasil 

para tentar a sorte na capital portuguesa.  

O universo de Cataguases, o lugar de onde se quer sempre partir, e a realidade de 

Serginho funcionam como metonímia da realidade das camadas pobres da sociedade brasileira, 

atualizando aquela antiga sensação descrita por Ruffato: a de sermos estrangeiros no próprio 

país e que abre a discussão desse capítulo como segunda epígrafe. Para discutir de que maneira 

o romance de Ruffato dramatiza essa condição de estrangeiro, a análise se desdobrará em dois 

tópicos: no primeiro, busca-se analisar os procedimentos narrativos do romance e, no segundo, 

analisa a configuração identitária da personagem protagonista no contexto da capital 

portuguesa. 

 

1.1 Em que língua narra o estrangeiro? 

 

O que quer 

O que pode essa língua?  

Caetano Veloso 

 

“Minha Pátria é minha língua” é uma frase de O livro do desassossego, de Bernardo 

Soares, um dos muitos heterônimos de Fernando Pessoa. Essa frase constitui para a literatura 

do poeta modernista e para a tradição literária portuguesa, da qual o Brasil também faz parte de 

certa forma, como referência do sentimento nacional e de pertencimento. No contexto da obra 

de Pessoa, a língua portuguesa e não o espaço físico em si é que constituiria o pertencimento 

do sujeito a sua pátria. Essa frase ganha, no romance de Ruffato, sentidos diferentes que estarão 

vinculados tanto ao projeto estético do livro quanto à identidade de Sérgio, que precisará ser 

pensada quando ele sai do Brasil e vai para Lisboa. Sendo a língua um marcador identitário 

importante na narrativa de Ruffato, é por meio dela que se marcará também a diferença de 

Serginho em relação aos portugueses e outros brasileiros em Lisboa. Essa discussão em torno 

da identidade de Serginho será analisada no segundo tópico desse capítulo. 

Apesar de tal frase não estar explicitada no romance, ela é sugerida no jogo intertextual 

com a obra do poeta português. Conforme se observa a partir da leitura de Sara Brandellero 

(2017), a intertextualidade com vozes canônicas da literatura portuguesa, sobretudo Fernando 

Pessoa, no romance Estive em Lisboa e lembrei de você pode ser verificada em vários momentos 

da narrativa e tem um significado muito específico dentro do projeto literário do autor 

brasileiro. Segundo Brandellero (2017), o jogo intertextual com o projeto poético pessoano já 

se faz presente nas primeiras páginas do romance, numa nota paratextual transcrita a seguir: 
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O que se segue é o depoimento, minimamente editado, de Sérgio de Souza 

Sampaio, nascido em Cataguases (MG) em 7 de agosto de 1969, gravado em 

quatro sessões, nas tardes de sábado dos dias 9, 16, 23, 30 de julho de 2005, 

nas dependências do Solar dos galegos, no alto das escadinhas de da Calçada 

de São Duque, zona histórica de Lisboa. A Paulo Nogueira, que me apresentou 

Serginho em Portugal, e a Gilmar Santana, que o conheceu no Brasil, oferto 

este livro. L. R. 

 

Numa revisitação dos procedimentos do documentário-realista, com uma guinada de 

teor testemunhal, a narrativa de Ruffato joga com o estatuto da ficcionalidade ao inserir o 

próprio autor no sistema interno da obra com as iniciais L. R. Fica sugerido, então, que Sérgio, 

em família ou entre amigos Serginho, dá ao escritor Luiz Ruffato, pessoa física transformada 

em personagem ficcional, um depoimento sobre sua vida no período de quatro dias de julho de 

2005, enquanto ambos estão sentados numa escada qualquer do centro histórico de Lisboa. 

Assim como Ruffato, o protagonista também é de Cataguases. Com esse procedimento, o autor 

embaralha as fronteiras do real e do ficcional, bem como deixa entrever o paradigma ético que 

dá lastro ao seu projeto literário: colocar-se na mesma posição da figura tematizada por seu 

discurso. No jogo ficcional, o escritor L. R. e o narrador protagonista estão sentados lado a lado 

nos degraus da escada, representando um sujeito plausível, pertencente à classe pobre, inserido 

em uma sociedade também plausível, o contexto brasileiro contemporâneo estratificado em 

classes e o contexto da imigração brasileira em Portugal. 

Essa estratégia pode estar também relacionada ao jogo intertextual anteriormente 

mencionado. Ao analisar a nota introdutória do romance, Brandellero afirma que ela estabelece 

uma relação de homenagem com o procedimento poético de Pessoa, no que diz respeito à 

criação de seus heterônimos: 

 

Gostaria de propor que a busca de Ruffato pela criação de um espaço para 

esses personagens tradicionalmente esquecidos se dá através de um outro tipo 

de deslocamento, especificamente através do diálogo proposital com o cânone 

literário, que se evidencia mais claramente aqui no jogo intertextual com 

Fernando Pessoa. [...] Há no uso das iniciais L. R. desta nota inicial um duplo 

movimento de inscrição e de ocultamento da figura autoral, em sintonia com 

a construção do jogo ficcional que aqui se introduz. E parece ver na 

apresentação minuciosa deste narrador-personagem “ficcional” que R. L. 

articula uma homenagem a Pessoa, um exímio criador de textos como 

“construtos dramáticos” (BRANDELLERO, 2017, p. 16). 
 



115 
 

O primeiro verso do poema “Autopsicografia”, colocado como epígrafe inicial desse 

capítulo, insinua o procedimento poético de Fernando Pessoa na construção dos heterônimos24. 

Mas, diferentemente do poeta modernista, Ruffato não quer transcrever a voz de um dos seus 

muitos “eus”. Ao contrário, o romancista sabe-se diferente do outro, diferenças que são 

constituídas por categorias políticas, logo, categorias de poder, em que a língua e a literatura 

constituem, historicamente, espaços onde as lutas políticas são travadas. Nesse sentido, ao lado 

da homenagem ao poeta português, Ruffato deixa claro seu projeto estético: o de dar voz a 

Sérgio, um imigrante pobre que, apesar da mobilidade espacial, não tem mobilidade cultural ou 

política (RODRIGUES, 2012). Se Sérgio é estrangeiro em Lisboa, sua condição no Brasil e na 

literatura nacional também revela sua estrangeiridade, tanto no espaço físico quanto no espaço 

cultural. No romance, a retomada de vozes canônicas consiste numa estratégia narrativa 

producente de dar visibilidade ao subalterno também no espaço da literatura.  

O título do romance, segundo Maria Izabel Pires, exerce o papel de lembrar-se 

daqueles sujeitos pobres e excluídos que não formam uma massa politizada e que, por isso, não 

têm suas histórias narradas. 

 

O livro de Ruffato é de certo modo uma narrativa de aprendizagem, como 

acontece frequentemente com as histórias de migração, que, todavia, quer 

chamar a si o tom de documento-denúncia de uma história típica de imigração. 

O próprio título revela essa intenção documental, remetendo mais para um 

autor e o seu projeto de escrita do que propriamente para o conteúdo da 

história narrada (PIRES, 2014, p. 157). 

 

O romance tem início com o relato de como Sérgio conseguiu parar de fumar por seis 

anos. A partir daí uma série de infortúnios acontecem na vida do narrador personagem: a sua 

então namorada, Noemi, engravida inesperadamente e o casamento, pressionado pela família 

dela, precisa acontecer às pressas e à revelia do pai da criança. Quando Pierre nasce, a mãe 

enlouquece, fazendo Sérgio perder o emprego na indústria têxtil e, para piorar tudo, é 

processado por maus-tratos e abandono pela família de Noemi. Um dia, ao sentar em um bar 

para beber, o que é um costume observável por todo o país, Sérgio escuta alguém dizer que no 

exterior há chances de ganhar muito dinheiro. O dono do bar, seu Oliveira, por ser português e 

                                                           
24 Segundo Massaud Moisés (1998, p. 243): “Os heterônimos são, por isso, meios de conhecer a complexidade 

cósmica, impossível para uma única pessoa; o poeta não poderia, obviamente, multiplicar-se em número iguais 

aos seres já viventes e por vir. Em vista disso, multiplica-se em heterônimos-símbolos, como se lhe fosse possível 

chegar às cosmovisões arquetípicas, necessariamente pouco numerosas, nas quais se enquadrariam todas as 

cosmovisões particulares, incapazes de se expressar como tal”. É dentro dessa perspectiva poética que Pessoa 

constrói seus heterônimos: uma cosmovisão fragmentada em muitas cosmovisões particulares. Para Ruffato, os 

sujeitos estão constituídos a partir de condições históricas e sociais e não é possível compreendê-los fora desta 

relação com o outro, mas dentro de uma hierarquia social.   
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fomentar uma forte nostalgia em relação a sua terra natal, afirma que Portugal é o caminho mais 

seguro, sugerindo uma aproximação, por meio da língua, entre os dois países e seus sujeitos. A 

primeira parte, então, termina com essa euforia em torno da Lisboa imaginada, uma espécie de 

Eldorado que livrará os que para lá forem da insígnia e da miséria. 

Eis uma ilusão que o protagonista vai perceber assim que pisar o solo lusitano. Seu 

não-lugar de habitante de subúrbio de Cataguases vai se repetir, como em um espelho refletido, 

no seu não-lugar nas periferias de Lisboa, onde há um aglomerado de imigrantes de diferentes 

regiões do planeta. Nas palavras de Isabel Pires Lima (2014, p. 158), “[p]ela mão de Serginho, 

leem-se os espaços e as convivências típicas da imigração: a pensão barata, a prostituição, a 

droga, a contratação e o despedimento fácil, as máfias.” 

Em Marxismo e filosofia da linguagem, Mikhail Bakhtin (1995) afirma que a palavra 

é uma espécie de ponte que liga o eu e o outro. Palavra, nesse sentido, é utilizada como 

metonímia da linguagem como um todo que, para o teórico, sustenta a vida em sociedade. Sendo 

assim, se ausente de palavras, ou seja, de interação por meio da linguagem, o estrangeiro se 

torna segregado da maioria dos espaços de cidadania para habitar espaços de solidão e 

insulamento. Impossibilitado de socializar, a língua do estrangeiro se torna ininteligível, 

incomunicável. 

É na língua que as disputas políticas são também travadas. Segundo Ella Shohat e 

Robert Stam (2006, p. 283), a língua, como um campo de luta pelo poder, constitui um espaço 

de representação e também de apagamento do outro:   

 

Como campo de batalha, a língua constitui o local onde as lutas políticas são 

vividas tanto do ponto de vista coletivo quanto íntimo. As pessoas não adotam 

a língua apenas como código mestre, mas participam dela como sujeitos 

constituídos socialmente, cujas trocas linguísticas são baseadas em relações 

de poder.  

 

Nesse sentido, a voz de Sérgio está à procura de um espaço para si em um ambiente 

cultural pouco frequentado pelos sujeitos pobres que ele representa. Em seu país de origem, a 

língua pode até ser a mesma em todo território nacional, a língua portuguesa, entretanto, o 

dialeto, o sotaque, o conjunto de hábitos, os gestos, os espaços que ocupam e as relações que 

estabelecem distanciam e segregam os sujeitos de um mesmo país em sedimentações de classe, 

de raça e de etnia que nunca se misturam. Um exemplo dessa ausência de identidade unitária 

por meio da língua é o momento em que Sérgio aborda Sheila, uma prostituta goiana com quem 

se envolve em Portugal, e ela o reconhece mineiro só pelo jeito de falar: “Sheila, muito prazer 
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também”, “Quer dizer que você é brasileira?”, “Brasileiríssima. E você mineiro”, “Ué, como é 

que você sabe?”, “Só mineiro fala ‘Aqui’” (RUFFFATO, 2009, p. 61). 

Dessa forma, tomando a língua como referência identitária mais importante que o 

espaço físico em si (sugerida pela frase pessoana), percebe-se que Sérgio é estrangeiro e não 

fala a mesma língua que os portugueses, nem mesmo no Brasil fala-se o mesmo português. A 

voz de Serginho, então, é uma voz estrangeira tanto em Lisboa quanto no espaço cultural da 

literatura, na medida em que seu estilo de falar, transformado em estilização pelo autor, marca 

um espaço de resistência ora pela ironia ora pelo riso que, apesar de triste, dramatiza o encontro 

de um sujeito semianalfabeto, comum, desajeitado com o universo da literatura. Ao tentar 

pertencer aos espaços, físico e cultural que lhes são alheios, Serginho marca sua diferença e 

tenta construir para si identidade e visibilidade.  

Na segunda parte do romance, essa tentativa de se apropriar da língua do outro é 

marcada em negrito, fazendo saltar aos olhos do leitor sua dissonância. Mas ao mostrá-la Sérgio 

vai compondo sua imagem, mesmo que fragmentada, recorrendo, às vezes, a vozes de outras 

personagens como ele. Uma passagem emblemática dessa diferença por meio da língua é o 

episódio em que Sérgio é motivo de piada para os “Poetas” portugueses que frequentam um 

restaurante: 

 

Ao meio dia em ponto o seu Frade, o dono do estabelecimento, dispunha uma 

taça de vinho-tinto e uma cestinha de pão pro Poeta, como chamavam ele, 

baixo, magro, branco-branco, cabelo lambido escorrendo casposo nos ombros, 

olho castanho, desatento, encovado de pesadelo, vestimenta preta, calça, meia, 

sapato, casaco, só a camisa alvejada, amassada, e, calado, acomodava o copo, 

abria um caderno grosso, bebericava, distante, e a caneta-tinteiro, que dançava 

ao ar, meditativa, de repente pousava e rabiscava alguma coisa, possuída, e 

repetia isso até a uma hora, quando seu Frade pessoalmente colocava o prato-

do-dia na frente dele e falava, Como vai nosso Poeta?, sem aguardar a resposta 

que não vinha. Depois do almoço, que durava meia-hora, pouco mais ou 

menos, começavam a aparecer os discípulos, que, acotovelados em sua volta, 

berravam coisas inteligentes, aumentando a zoeirama de garfos e facas e 

pratos. Uma vez, seu Frade, que no final do expediente aderia à conversalhada, 

disse pro Poeta, apontando pra mim, “É brasileiro, o gajo”, e notei que ele 

tinha em alta conta no nosso povo, porque de imediato virou e pediu, “Enuncie 

alguma coisa, ó brasileiro, quero ouvir a música de tua fala”, e eu, que nunca 

cantei, expliquei, “Rapaz, sou passarim na muda!”, e ele, curioso, indagou da 

minha região, porque não compreendia patavina do meu sotaque, “De 

Cataguases, Minas Gerais, terra de gente ordeira e trabalhadora”, respondi, e 

ele gargalhou, e os comensais troçaram, e até eu ri pra agradar o Poeta 

(RUFFATO, 2009, p. 52-53, grifo do autor). 
 

A aura mítica que envolve a figura do Poeta, orbitada por seus discípulos, pela 

reverência com que é tratado e a grafia da letra inicial maiúscula, contrasta com o 
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questionamento inocente de Sérgio: “ponderei, preocupado, que, se o homem, já meio-passado, 

não terminasse logo tal obra, não corria o risco de morrer antes de usufruir do sucesso?” 

(RUFFATO, 2009, p. 51-52, grifos do autor). A resposta-pergunta do dono do restaurante diante 

da pergunta de Sérgio, inocente e pragmática, sobre a publicação do livro do poeta ainda em 

vida: “Ó energúmeno, quem liga pra isso?”, revela que só aos iniciados é dado a conhecer o 

privilégio da literatura e serve de metáfora para a falta de manejo do protagonista com esse 

universo, marcando seu lugar de estrangeiro.  

Destarte, o fato de o modo de falar de Sérgio consistir em motivo de piada para os 

Poetas expõe os estigmas que envolvem o ser brasileiro em Portugal, mas também demonstra a 

ironia de Ruffato ao denunciar a exclusão de certos grupos minoritários do espaço da literatura. 

O modo hostil e a zombaria com que os que se nomeiam “Poetas” tratam Sérgio traduz a 

arrogância dos mesmos, bem como deixa claro a distância que se coloca entre os intelectuais e 

o povo. É da voz de seu Carrilho, um português que também se sente deslocado tanto no Brasil 

quanto em Portugal, por isso tem empatia com os brasileiros, que temos a decifração do código 

literário. É pela voz dele que Sérgio é iniciado no universo da literatura. Tal iniciação se dá pela 

ironia: 

 

Um dia comentei com seu Carrilho, todo orgulhoso, que era amigo do Poeta, 

e ele deu de ombros, “Meu filho, todo mundo nessa terra é poeta, até eu sou”, 

no que fiquei boquiaberto, porque nunca nem tinha imaginado o seu Carrilho 

debruçado numa mesa, descabelado, tocaiando a inspiração, e continuou, 

“Poetas sem livros... todos...”, aí perguntei quem sustenta esses tipos, passam 

o dia inteiro à toa e sempre têm o de-comer, e ele explicou que aquele Poeta 

era descendente do marquês de Alva, “Tem sangue azul”, mas não tem 

dinheiro, só passado, “E vive mesmo no passado”, passeia pelos alfarrabistas 

batendo edições antigas de grandes escritores portugueses, pra depois, 

imitando a firma deles, autografar livros e revender, multiplicando o preço 

vinte, trinta vezes... Aquele caderno dele “Não é um rascunho de poesias”, 

mas um bloco de exercício de falsificação de assinaturas... E eu fiquei 

pasmado com tanta esperteza! (RUFFATO, 2009, p. 52, grifos do autor). 

 

Nesse sentido, Ruffato não insere personagens revolucionárias que querem subverter 

o sistema que lhes oprimem. Elas querem pertencer aos espaços sociais, culturais. Dessa forma, 

as hierarquias são tratadas na chave da problematização, como resultado da denúncia da 

exclusão e não da vontade de subversão. Para que haja subversão é necessário um conhecimento 

profundo das engrenagens sociais e políticas da macroestrutura que cerceia os sujeitos. Sérgio 

não consegue compreender de maneira profunda sua situação de estrangeiro. Nas palavras de 

Lima (2014, p. 158): “[p]elo viés da incapacidade de Serginho para ler o mundo, a realidade 

resulta denunciada como se se desse a ver sem o filtro crítico de uma subjetividade”. 
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Desde as duas epígrafes, a narrativa insere a tensão do sujeito com os lugares, essa 

angustiante condição de estar entre duas terras: o Brasil, a terra natal, e Portugal, a terra de 

destino. Tal sensação de mal-estar e angústia podem ser lidas desde a primeira epígrafe, um 

trecho de uma canção do grupo musical português Xutos e Pontapés: 

 

Sem me lembrar 

De ti eu vivo 

Em Lisboa  

A magnífica  

Xutos e Pontapés 

 

Segundo a leitura de Ramos e Cadore (2010, p. 150), o título do romance é 

desconstruído por meio da ironia já nessa primeira epígrafe, em que “na visualidade do poema 

e no desconhecimento da referência parece haver um quinto verso: ‘xutos e pontapés’. Essa 

última referência remete-nos mais facilmente à realidade representada pela narrativa”. O título 

do romance remete a uma frase que comumente estampa camisetas e outras “lembrancinhas” 

que turistas trazem para os que ficam no retorno das viagens. A denúncia da condição de 

exclusão que Sérgio sofre tanto em Portugal quanto em Cataguases constrói um sentido irônico 

para o título do romance.    

Como já foi dito, o tema da migração foi explorado outras vezes na história da 

literatura brasileira, como é possível lembrar com o conhecido poema “Canção do exílio”. Em 

Ruffato, porém, o tema aparece num viés que nega qualquer vestígio de inocência romântica 

que o texto de Gonçalves Dias expressa. Eis a transcrição do poema de Miguel Torga, que abre 

o romance de Ruffato como segunda epígrafe: 

 

Brasil onde vivi, Brasil onde penei, 

Brasil dos meus assombros de menino:  

Há quanto tempo já te deixei,  

Cais do lado de lá do meu destino! 

 

Que milhas de angústia no mar da saudade!  

Que salgado pranto no convés da ausência!  

Chegar. Perder-te mais. Outra orfandade,  

Agora sem o amparo da inocência. 

 

Dois polos de atracção no pensamento!  

Duas ânsias opostas nos sentidos!  

Um purgatório em que o sofrimento  

Nunca avista um dos céus apetecidos. 

 

Ah, desterro do rosto em cada face,  

Tristeza dum regaço repartido!  
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Antes o desespero naufragasse  

Entre o chão encontrado e o chão perdido.      

 

Como se sabe, Miguel Torga é um poeta português que passou parte de sua infância 

no Brasil. O poema de cunho biográfico revela a melancolia do eu lírico, ainda criança, diante 

da experiência do exílio. O eu lírico lembra-se do Brasil, terra do exílio, e o sentimento que 

emerge dessa lembrança é ambíguo, saudade e tristeza, lugar que remete à infância, amparada 

pela inocência e, ao mesmo tempo, sofrível: “Brasil dos meus assombros de menino”. Desse 

modo, a imagem da terra do exílio interpõe uma ambivalência: se o Brasil é o lugar do 

sofrimento e do luto é também a terra da inocência, da magia da infância, a terra encontrada 

não aliviará as angústias do eu, porque tanto o Brasil quanto a inocência foram perdidas nesse 

trânsito entre as duas terras. Amadurecer, conhecer o desconhecido e perder a inocência causam 

dor e sofrimento àquele que precisa fazer essa transição, espécie de rito de passagem forçado.  

Serginho também precisa amadurecer por meio do encontro com a dureza da vida em 

Portugal. As utopias fomentadas em torno da nova terra são todas destituídas e o Brasil recebe 

essa conotação de perda, de angústia, agora sem o amparo da inocência. Por não conseguir se 

estabelecer no país para onde migrou, Serginho volta a fumar, redundando o ciclo tristeza-

alegria-tristeza. Ainda na primeira parte do romance, a vida do protagonista, depois de um longo 

período de profunda tristeza e poucos e efêmeros momentos alegres, parece projetar uma 

guinada: parar de fumar, trocar a motocicleta, namorar a Noemi. “Mas foi parar de fumar, e as 

coisas degringolaram na minha vida” (RUFFATO, 2009, p. 21), afirma Serginho ainda nas 

primeiras páginas do romance. Depois dessa leve guinada, as coisas se descarrilam: vem o 

casamento forçado com Noemi, o nascimento do filho em condições precárias, a doença da 

esposa, a perda do emprego, o processo na justiça por maus-tratos, a perda do contato com o 

filho, a morte da mãe por desgosto.  

Nessa situação de desencanto, Lisboa aparece como a solução, o lugar que irá redimir 

Serginho de todas as agruras sofridas até então, não apenas no âmbito econômico, mas também 

pessoal. Ir para Portugal resgataria o sentido da vida do narrador em todas as esferas, visto que 

ele decide fazê-lo em um momento de profunda tristeza: 

 

Assim um domingo de manhã, sapeando a conversa-fiada dos pinguços no 

Beira Bar, mencionei meio impensado, quando me perguntaram “O quê que 

você vai fazer da vida agora, ô Serginho”, que cismava ir embora, “Pro 

estrangeiro”, e, antes que debochassem, o seu Oliveira, pano-de-prato no 

ombro, destampou outra cerveja e apoiou o intento, “O caminho é Portugal”, 

e, diante da admirada plateia, decantou as maravilhas do país pra onde estava 

seguindo, e que, se mais novo, até ele voltava, “O momento é de 
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reconstrução”, dinheiro não é problema, falta mão-de-obra, [...] “Lugar certo” 

pra quem não tem alergia a trabalho, e peguei matutando, caramba, passado 

dos trinta anos, e, refletindo bem, que de frutuoso entrevia pela frente?, “Eu 

vou é pra Portugal”, decidi, e, impressionados, os colegas me cercaram, 

parabenizando pela minha coragem, minha audácia, e já encomendando 

lembrancinhas pra quando eu viesse a passeio (RUFFATO, 2009, p. 25-26, 

grifos do autor).   

 

Aquele que está entre duas terras carrega consigo as memórias do lugar de onde veio 

e a expectativa pelo que virá. Essa condição de imigrante no romance estará pautada numa 

espécie de gangorra que remete ora à alegria, projetada na terra imaginada, sonhada (projeção 

amparada por certa inocência e utopia/alegria em forma de expectativa pela terra que busca); 

ora pela tristeza, vivenciada na terra agora conhecida, sem o amparo da inocência e do 

desconhecido. É sob essa duplicidade que o romance vai se estruturar.  

O primeiro capítulo, “Como parei de fumar”, projeta certa empolgação de conseguir 

realizar um projeto pessoal e ver o resultado do próprio esforço depois de uma série de eventos 

arrasadores. Na linguagem, essa projeção vai aparecer em forma de sumário25, em que a 

narrativa da vida de Sérgio até a tomada de decisão de ir para Lisboa é dita de forma rápida em 

torno das páginas 15 e 37, do total de 83 páginas, totalizando um pouco menos de 30% da 

extensão/duração da narrativa.   

O segundo capítulo, por sua vez, “Como voltei a fumar”, revela a tristeza de Serginho, 

muito maior agora, carregada do desengano de não conseguir realizar os sonhos projetados e 

da inutilidade do esforço. Nesse caso, a narrativa expande-se, quase como o oposto do sumário. 

Poderíamos falar aqui de cena26, em que o relato se demora mais nos detalhes, como se o 

narrador quisesse confirmar que cometeu um engano ao acreditar que a terra do exílio lhe daria 

guarida ou repouso. Tal gangorra pode ser observada na estrutura do romance, pois na vida de 

Serginho nada é constante, tudo se realiza como ciclos e quando o ciclo acaba parece que nada 

ficou construído no lugar. Não há um caminho de dificuldade, de ascese do herói e no final não 

há um prêmio ou vitória, não há luzes nem ascensão. 

O elemento tabaco – que divide a narrativa em duas partes, metaforizando a gangorra, 

na qual a vida de Sérgio se equilibra – também pode ser lido na chave da intertextualidade. O 

tabaco remete a Fernando Pessoa, pois remete a um de seus poemas mais famosos, “Tabacaria”, 

do heterônimo mais modernista de todos, Álvaro de Campos. Na leitura geral do poema, tem-

                                                           
25 Segundo Norman Friedman (1967, apud LAFETÁ, 2004, p. 77), o sumário “é a exposição generalizada de uma 

série de eventos, abrangendo um certo período de tempo e uma variedade de locais”. 
26 Para João Luiz Lafetá (2004, p. 77), “a cena, por sua vez, implica a apresentação de detalhes concretos e 

específicos, dentro de uma estrutura bem determinada de tempo e lugar”.  
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se duas figuras: a primeira é a do poeta angustiado em seu quarto “tocaiando” a inspiração, o 

sentido da vida, a metafísica. Em frente à janela do seu quarto, há uma Tabacaria que a todo o 

momento o chama para a realidade concreta das coisas. No final do poema, uma segunda figura 

aparece, um homem entra na Tabacaria. Trata-se do “Esteves sem metafísica” que o poeta 

observa. Além de o tabaco dividir a vida de Sérgio em duas partes, o desfecho da narrativa 

mostra o protagonista entrando numa tabacaria e voltando a fumar e isso remete ao poema de 

Pessoa. Segundo a leitura de Brandellero (2017, p. 17-18): 

 

Aprofundando-nos mais no diálogo que Ruffato estabelece com Pessoa, 

podemos identificar em “Tabacaria” algumas pistas para a origem do 

personagem de Serginho. Como é sabido, os versos que abrem o poema 

apontam para o sentimento niilista que parece tomar conta do eu – Álvaro de 

Campos: “Não sou nada / Nunca serei nada / Não posso querer ser nada” 

(Pessoa, 1987, p. 297). Apesar de Campos achar que a “metafísica é uma 

consequência de estar mal disposto” (Pessoa, 1987, p. 299), o poema todo é 

uma tensa, torturada, meditação sobre a morte e sobre o eu, a poesia e 

imortalidade, o dia a dia, o banal e o além. Olhando as ruas da cidade da janela 

do seu quarto, Campos visualiza “O Destino a conduzir a carroça de tudo pela 

estrada de nada”, e é no cigarro que ele encontra a “libertação de todas as 

especulações” (Pessoa, 1987, p. 299), a volta ao real. De fato, talvez possamos 

ver em Serginho um reflexo do “Esteves sem metafísica”, que Campos vê 

saindo da tabacaria em frente de casa e que o traz de volta ao real da 

materialidade, como lemos no final de “Tabacaria”: “Como por um instinto 

divino o Esteves voltou-se e viu-me./ Acenou-me adeus, gritei-lhe Adeus ó 

Esteves! e o universo / Reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança e o dono 

da Tabacaria sorriu” (Pessoa, 1987, p. 300).É significativo pensar a criação 

por parte de Ruffato deste personagem mineiro de Serginho a partir da 

releitura do canônico Esteves pessoano, sobretudo dentro do contexto da 

inscrição de personagens e lugares tradicionalmente excluídos do mapa 

literário brasileiro. 

 

Diante disso, o jogo intertextual com vozes canônicas serve para dar visibilidade a uma 

figura sem muita representação: “Serginho sem metafísica”. Como mostra Rita Olivieri-Godet 

(2012, p. 132), Ruffato demonstra em suas narrativas que “o Brasil é um país de deslocamentos 

humanos cuja história se confunde com a dos imigrantes pobres” e, apesar de todos esses 

deslocamentos de grupos marginalizados serem significativos ainda hoje, como uma alternativa 

de sobrevivência e da busca por uma vida melhor, esses grupos vivenciam de forma perversa o 

mito do Eldorado. O romance flagra um momento mais recente de migração, em que o Brasil 

oferece mão-de-obra barata para outras nações do mundo num contexto de globalização. De 

acordo com Regina Dalcastagnè, ao citar Euclides da Cunha, o problema da migração no país 

foi mal resolvido desde outros tempos, tanto estruturalmente quanto culturalmente:  
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Falando das grandes secas que assolaram o Nordeste no final do século XIX, 

Euclides da Cunha lembrava que a única preocupação dos poderes públicos, 

então, era eliminar das cidades os miseráveis que chegavam em levas, doentes 

e famintos. “Abarrotavam-se, às carreiras, os vapores” e mandavam aquela 

gente para a Amazônia, “expatriados dentro da própria pátria”, sem com eles 

enviar um só agente público, ou um médico. “Os banidos levavam a missão 

dolorosíssima e única de desaparecerem...” (E. Cunha, 1995 [1909], p. 276). 

Mais de cem anos depois, a migração interna é um problema mal resolvido no 

País. Mal resolvido mesmo em nosso imaginário cultural, de onde os 

migrantes continuam sendo banidos, seja por sua ausência dentro das 

representações artísticas que pretendem dizer do Brasil de hoje, seja por sua 

constante vitimização na cidade grande – a partir da construção de 

personagens migrantes que são tão exploradas, sofrem tanto nas metrópoles 

que parecem estar ali apenas para, em missão didática, esclarecer que esse, 

definitivamente, não é o seu lugar (2012, p. 138-139, grifos da autora). 

 

Dessa não superação do problema do espaço no Brasil, surge um poderoso discurso 

que desnaturaliza o fluxo migratório para as camadas mais pobres, apesar da migração ser uma 

constante em diferentes classes sociais. Só o pobre é visto como migrante, “o deslocamento das 

classes médias e das elites é entendido como algo natural e que não implica, necessariamente, 

em uma marca identitária” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 139). Essa compreensão do espaço do 

migrante contamina as produções culturais, ao mesmo tempo em que imprime no imaginário 

coletivo do país uma narrativa pretensiosa da situação do migrante. 

Nesse aspecto, segundo Appadurai, o contexto da globalização promoveu sentidos 

díspares para as migrações. Para os grupos privilegiados, as novas formas de deslocamentos, o 

livre comércio e o turismo, sobretudo, são vistos de maneira positiva. No entanto, quando 

grupos marginalizados migram, tais migrações são vistas como um grande problema para os 

países ricos, provocando o que o autor indiano chamou de incertezas sociais.  

 

A globalização é fonte de debates em quase todos os lugares. É o nome de 

uma nova revolução industrial (movida por poderosas tecnologias de 

informação e comunicação) que apenas começou. Por causa de sua novidade, 

ela põe à prova nossos recursos linguísticos para entendê-la e nossos recursos 

políticos para gerenciá-la. Nos Estados Unidos e nos mais ou menos dez países 

ricos do mundo, globalização é decerto o jargão positivo para as elites 

coorporativas e seus aliados políticos. Para migrantes, pessoas de cor e outros 

marginais (o chamado “sul dentro do norte”), porém, é uma fonte de 

preocupação quanto à inclusão, empregos e marginalização mais profunda 

(APPADURAI, 2009, p. 35). 

 

O questionamento de Appadurai parte do paradoxo da globalização, quando se criou 

uma utopia de um mundo sem fronteiras, possibilitando ao sujeito de diferentes classes e etnias 

mobilidade espacial. No entanto, há ainda uma grande produção de limpeza étnica e de formas 
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extremas de violência. Parte da resposta de Appadurai consiste na discussão das incertezas 

sociais27 geradas pela presença de imigrantes em determinadas localidades que ainda alimentam 

os velhos dogmas do ethos nacional. O ethos nacional, por outro lado, seria o conjunto de 

representações discursivas que identificam o sujeito como pertencente a determinada 

nacionalidade. No contexto da globalização, esse ethos ainda se verifica com muita força, 

mesmo nos países mais liberais. Nas palavras de Appadurai (2009, p. 14):  

 

Nenhuma nação moderna, por mais benevolente que seja seu sistema político 

e por mais eloquente que sejam suas vozes públicas sobre as virtudes da 

tolerância, do multiculturalismo e da inclusão, está livre da ideia de que sua 

soberania nacional se baseia em alguma espécie de genius étnico. 

 

No âmbito da narrativa, Sérgio vivencia essas experiências de não pertencimento, que 

também irão marcar a identidade do brasileiro como preguiçoso, trapaceiro e, no caso da 

identidade de gênero, os marcadores negativos são ainda mais estereotipados. Exemplo 

emblemático dessa segregação vivida pelo imigrante brasileiro em Portugal é o trecho em que 

Sérgio narra a situação de Sheila: 

 

Mas detestava aquela situação, a verdade é esta, deitar com desconhecidos em 

troca de trinta, quarenta euros, ir mais de uma vez pra cama numa única noite 

e outras jornadas amargas sem freguesia, fantasiava um emprego decente 

numa daquelas lojas da Baixa-Chiado, rua Augusta, rua do Ouro, rua da Prata, 

rua do Carmo, rua Garret, ou da avenida da Liberdade, gastava tardes 

rondando as montras, cobiçando o trabalho das empregadas de loja, 

invejando as europeias esverdeadas de tão brancas, a japonesada, só-sorrisos, 

arrastando sacolas entupidas de trens caríssimos, mas nem arriscava, 

passaporte irregular, visto de turista, se pegam deportam ela, sem ai nem ui, 

botavam ela numa avião e, adeusinho, nunca mais, além do quê, parecia que 

estava escrito na testa Prostituta, onde entrava, tratavam ela mal, aos chutos e 

pontapés, como se portasse sida, ou lepra, e então, conformada, recolhia no 

seu canto (RUFFATO, 2009, p. 66-67, grifos do autor).  

 

A estilização da voz do narrador personagem é marcada pelo tom da oralidade, com a 

qual constrói seu depoimento. O uso das vírgulas, das expressões típicas do registro oral (o 

modo de falar do mineiro é marcado com itálico e a apropriação do vocabulário lisboeta é 

marcada em negrito) e não do escrito, constrói uma sintaxe específica para o falar de Sérgio, 

                                                           
27 Segundo Appadurai (2009, p. 15), a incerteza social seria a maneira de ver dos nativos como uma forma de 

ameaça à identidade nacional, pela presença de imigrantes em grande escala. Disso advém a violência, a xenofobia 

contra imigrantes pobres, de cor, de culturas diferentes, mesmo em contexto de globalização. “Essa espécie de 

incerteza está intimamente ligada à realidade de que os atuais grupos étnicos contam-se às centenas de milhares e 

de que seus movimentos, misturas, estilos culturais e representações na mídia criam profundas dúvidas sobre quem 

exatamente faz parte de ‘nós’ e quem está entre ‘eles’”.    
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que salta aos olhos sua condição estrangeira tanto em Lisboa quanto no espaço da literatura. 

Em uma de suas entrevistas, Ruffato afirma que o seu projeto literário está associado à 

experiência pessoal de filho de lavadeira e pipoqueiro e de morador de cidade interiorana de 

tradição industrial. Para ele, essa experiência o levou a perceber, desde cedo, a configuração 

das classes sociais no Brasil, um país com uma herança colonial de mando e de manutenção de 

privilégios de alguns grupos ainda muito forte e atuante. 

 

Tive o privilégio de nascer numa pequena cidade do interior de Minas Gerais 

chamada Cataguases. Digo privilégio pelo fato de ter crescido num lugar de 

forte tradição industrial – onde os interesses de classe são bem demarcados, 

conformando-nos uma visão de mundo menos ingênua, mais pragmática. Num 

país onde até hoje as relações ocorrem no plano do clientelismo, fruto do nosso 

atavismo rural, creio que bem cedo percebi o que havia para além das 

diferenças semânticas entre uma mansão e uma mansarda (RUFFATO, 2011, 

p. 01). 

  

Esse lugar de fala reivindicado para si como aquele que dá voz aos subalternos, que 

privilegia o universo do “trabalhador urbano, os sonhos e os pesadelos da classe média baixa, 

esse recorte social indefinido, com todos os seus preconceitos e toda sua tragédia” (RUFFATO, 

2011, p. 02) encontra eco nas suas obras, sendo possível perceber que o seu intuito de 

representar as classes sociais menos favorecidas tem sido realizado significativamente.  

A Lisboa projetada antes da partida é utópica, em muito ela se distancia desta 

vivenciada por Sérgio. Um episódio lembrado por ele, transcrito na sequência, exemplifica a 

situação dos imigrantes nos bairros afastados do centro por toda a Europa, não só os brasileiros, 

mas muitos outros de diferentes nacionalidades, principalmente, das regiões mais pobres e 

excludentes: 

 

[...] perto do Natal, uma senhora negra, baixa e gorda, enfiada numa roupa 

estampada, cabelos começando a alvejar, desmaiou no decorrer de uma 

ligação, socorremos ela, apareceu uma cadeira, um copo d’água, um abano, 

quando voltou a si, socando os pés no chão, a jabuticaba dos olhos clamou seu 

desespero num português estropiado que ninguém entendia mas que todos 

adivinhamos, o desalento imigrante de quem não sabe que de nada serve essa 

vida se a gente não pode nem mesmo aspirar ser enterrado no próprio lugar 

onde nasceu (RUFFATO, 2009, p. 73).    

 

Dessa forma, então, o que se percebe é que a narrativa de Ruffato incorpora o problema 

da imigração para além das questões temáticas: a voz das classes populares representadas no 

romance se transforma em estilização por meio do narrador em primeira pessoa, da valorização 

da semântica e da sintaxe desses sujeitos; por meio da intertextualidade para dar visibilidade 



126 
 

dentro do espaço da literatura às figuras tematizadas; por meio da mistura das vozes, com a 

carência na demarcação do discurso direto e indireto; por meio da ausência de pontuação 

conforme as normas do registro escrito, configurando a voz narrativa ao ritmo da oralidade e 

do tom próprio do depoimento em que a história jorra à medida que o narrador se lembra da 

experiência vivida. No conjunto, esses recursos oferecem autenticidade à representação das 

classes populares no romance, ultrapassando o nível do conteúdo para se transformar em fatura 

estética. 

 

 

1.2 O imigrante e a clandestinidade 

 

De acordo com Stuart Hall, a identidade é marcada pela diferença e essa marcação não 

é dada pela natureza das coisas. Um sujeito é de tal forma porque ele não é de outra. Um sujeito 

é brasileiro porque ele não é jamaicano, russo ou espanhol. Tal identidade é construída, 

simbolicamente, pela cultura e pela história. Identidade e diferença são, desse modo, 

construções discursivas nas quais as significações formulam sistemas que podem naturalizar 

efeitos de sentidos simbólicos tanto para aquilo que é quanto para aquilo que não é. Em suas 

palavras: 

 

As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado 

histórico com o qual elas continuariam a manter uma certa correspondência. 

Elas têm a ver, entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, 

da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas 

daquilo que nós nos tornamos. Tem a ver não tanto com as questões “quem 

nós somos” ou “de onde nós viemos”, mas muito mais com as questões “nós 

podemos nos tornar”, “como nós temos sido representados” e “como essa 

representação afeta a forma como nós podemos representar a nós próprios”. 

Elas têm tanto a ver com a invenção da tradição quanto com a própria tradição 

[...]. Elas surgem da narrativização do eu, mas a natureza necessariamente 

ficcional desse processo não diminui, de forma alguma, sua eficácia 

discursiva, material ou política, mesmo que a sensação de pertencimento, ou 

seja, a “suturação à história” por meio da qual as identidades surgem, esteja 

em parte, no imaginário, assim como no simbólico e, portanto, sempre, em 

parte, construída na fantasia ou, ao menos, no interior de um tempo 

fantasmático (HALL, 2000, p. 109). 

 

É quando Sérgio sai do Brasil e vai para Portugal que sua identidade é questionada. O 

excerto que segue, retirado dos momentos finais do romance, sintetiza essa condição de não 

pertencimento. É quando Sérgio desabafa, pela voz de Rodolfo, um paraibano de quem fica 
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amigo em Portugal, e expõe o não-lugar das classes trabalhadoras no Brasil, bem como do 

imigrante pobre em Lisboa: 

 

O Rodolfo avivou a conversa, “Nós estamos lascados, Serginho”, aqui em 

Portugal não somos nada, “Nem nome temos”, somos os brasileiros, “E o que 

a gente é no Brasil?”, nada também, somos os outros, “Eta paisinho de merda!, 

terra da ladroagem e safadeza!”, ele, meio alto, quase-discursava, “Pra se dar 

bem, o cabra tem que ser político ou bandido, que é quase a mesma coisa, 

aliás”, porque o trabalhador, aquele que bate-cartão ou capina sol a sol, este 

morre à-míngua, “Tu conhece alguém, lá na tua cidade”, que, nascido pobre e 

honesto, esteja bem de vida, “Bem mesmo”, sem ter que preocupar em como 

pagar as contas no final do mês?, “Não, claro que não”, porque, nessa situação, 

só quem tem berço, famílias que exploram o Brasil desde sempre, e que pra 

isso fazem política, “Pra manter a pabulagem”, discorria, revoltado, “Na 

Paraíba, por exemplo, meia dúzia de sobrenomes mandam em-desde que o 

mundo é mundo, “Se ficasse lá, Serginho, virava marginal”, comprava uma 

carabina e saia caçando os ricos todos, “Ia morrer, eu sei, mas antes cometia 

uma insensatez” [...] “É ilusão, Serginho,” pura ilusão imaginar que uma-hora 

a gente volta pra nossa terra, “Volta nada”, a precisão drena os recursos 

(RUFFATO, 2006, p. 78, grifos do autor).     

 

O trecho deixa claro o quão difícil é o universo das classes populares no Brasil. É a 

partir dessa concepção de desenraizamento que as personagens de Ruffato se constituem. Estive 

em Lisboa e lembrei de você procura representar uma grande parcela de brasileiros que, sem 

recursos econômicos ou acesso à educação capaz de oferecer novas possibilidades de trabalho, 

são massacrados pelas condições miseráveis de sobrevivência no interior do país, fomentando 

a migração e a imigração para outros países. “Nós estamos lascados, Serginho”, fala que 

sintetiza também a “despossessão identitária” (RODRIGUES, 2012), tanto no sentido 

individual quanto no sentido coletivo, de classe e de povo. As personagens se dão conta de que 

não têm identidade em Portugal, pois são colocados numa massa de trabalhadores pobres, “os 

brasileiros”, e tal massa tem sua identidade marcada por estereótipos tais como desonestidade 

e preguiça. 

Do ponto de vista da etnografia, Machado (2006, p. 12) afirma que a construção da 

identidade brasileira no contexto imigratório de Portugal depende de algumas variáveis 

específicas: 

 

[...] lida-se não com uma, mas com várias identidades. As identidades 

brasileiras construídas a partir da experiência da imigração são distantes entre 

si, cortadas complexamente por: 1) questões de classe entre a população 

imigrante; 2) questões de temporalidade da imigração; 3) questões de gênero; 

4) questões de ascendência portuguesa (por sua vez diferenciadas por graus 

diferentes de ascendência); 5) questões de cor/raça; 6) questões de ocupação 
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no mercado de trabalho; 7) questões de origem regional; e finalmente, 8) 

questões de religião, entre outras possíveis. 

 

Como já foi mencionado na introdução desse trabalho, em Estive em Lisboa e lembrei 

de você é narrada em primeira pessoa a história da migração de Sérgio de Souza Sampaio, um 

brasileiro pobre, sem muita instrução, sem ascendência portuguesa. Movido pelo sonho utópico 

de que a cidade grande no “estrangeiro” daria toda sorte de realização (econômica, afetiva, 

pessoal, social), o narrador protagonista parte de Cataguases rumo à Lisboa. Mas, ao chegar à 

metrópole, ele não consegue pertencer a esse espaço, tornando-se solitário, clandestino, 

habitante de um entre-lugar e desenraizado, porque também não consegue mais retornar ao 

Brasil. A condição de Sérgio, então, marcará sua identidade por aquilo que ele não é: não 

pertence à elite econômica nem cultural, não tem espaço no mercado de trabalho, não é 

português nem tem ascendência portuguesa.  

Tal identidade é associada ao grupo de trabalhadores pobres que lotam e preocupam 

os grandes centros urbanos. Zygmunt Bauman (2009, p. 24) chama esses grupos de 

“supérfluos”, próximos demais da condição de underclass, uma subclasse não assimilável, que 

as elites econômicas e políticas querem ver longe de seus olhares: 

 

Hoje, apenas uma linha sutil separa os desempregados, especialmente os 

crônicos, do precipício, do buraco negro da underclass (subclasse): gente que 

não soma a qualquer categoria social legítima, indivíduos que ficaram fora das 

classes, que não desempenham alguma das funções reconhecidas, aprovadas, 

úteis, ou melhor, indispensáveis, em geral realizadas pelos membros normais 

da sociedade; gente que não contribui para a vida social. A sociedade abriria 

mão deles de bom grado e teria tudo a ganhar se o fizesse.  

 

Sérgio fazer parte desse grupo de supérfluos, tanto fora quanto em seu país de origem. 

Essa é o fator responsável pela sensação constante de ser estrangeiro em toda parte. O trecho 

que segue narra a saída de Sérgio de Cataguases e demonstra exatamente essa dificuldade de 

definir a sua condição, que não se encaixa nem como o turista nem como o viajante: 

 

[...] estacionamos na rodoviária, o meu cunhado, arrastando a mala nova, 

imensa, “Licença, licença”, informava, “Cuidado, meu povo, que essa aqui vai 

pra longe”, estacou na porta do ônibus pro Rio de Janeiro, vigilante, e a 

Semíramis disse pro motorista, “Leva meu irmão direitinho, heim, que ele está 

indo lááááá pra Portugal”, e, então, curiosos, os passageiros me cercaram, 

mesmo os que embarcavam pra outras localidades, Sereno, Santana, Glória, 

Astolfo Dutra, Ubá, Muriaé, Juiz de Fora, cutucando uns nos outros, “Quem?’, 

“Aquele ali, ó!”, e uma senhora portuguesa que ia pra Belo Horizonte, franzina 

e enfermiça na cadeira-de-rodas, implorou pra ser trazida à minha presença e, 

aos prantos, explicou que tinha nascido na serra da Estrela, chegou com 
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dezesseis anos, “Perdi a esperança de voltar”, me pedindo pra lembrar sempre 

dela, “Nossa senhora de Fátima te acompanhe, meu filho”, e, educadamente, 

solicitaram que eu ocupasse minha poltrona, estávamos atrasados, e no meio 

do tumulto a Semíramis clamou, “Esquece de dar notícia não, meu bem!”, 

cruzamos a ponte nova, flanqueamos a Industrial, atravessamos a Vila 

Minalda, e, numa curva, depois do Clube Meca, Cataguases desapareceu, e o 

senhor, sentado ao meu lado, respeitoso, perguntou se viajava a passeio ou a 

negócio (RUFFATO, 2009, p. 37, grifos do autor). 

 

Essas duas alternativas, para a qual apontam a pergunta do senhor que senta ao lado 

de Sérgio, não apresentam respostas. Elas são as palavras finais da primeira parte do romance. 

A segunda parte funciona, nesse sentido, como uma resposta à realidade do protagonista em 

Portugal. Em terras lusitanas, Serginho não chega ser um expatriado, tampouco um exilado, 

não viaja nem a passeio nem mesmo a negócio, haja vista que negociar pressupõe condições de 

aceitar ou não a oferta da outra parte. A personagem aposta tudo nessa viagem; se não conseguir 

trabalho por lá, nem mesmo terá condições de voltar ao Brasil. Invisibilidade, 

incomunicabilidade e rarefação de sentidos são situações comuns à identidade de Serginho. 

Dessa reunião de ausências, a sua identidade é marcada pela diferença, pelo acúmulo de 

fracassos. 

Segundo Edward Said (2003, p. 49), o exílio carrega esta condição de banimento, 

empreendido por forças institucionais para punir os dissidentes. Para o teórico, o exílio se 

constitui em um corte, uma cisão dolorosa entre o eu e o lugar de origem, uma fratura incurável, 

uma forma de solidão vivida fora do grupo: “O exílio, ao contrário do nacionalismo, é 

fundamentalmente um estado de ser descontínuo” (SAID, 2003, p. 50). O exílio é o oposto do 

nacionalismo, sentimento de pertencer a um determinado território e grupo, cujas regras de 

sociabilidade obedecem a um ethos coletivo. Afastado dos referenciais comunitários, o exilado 

habita um mundo de estranhos, vivendo angustiado e sozinho numa sociedade que não o 

compreende. Mas por estar afastado dela, o exilado não se constitui em um alienado e sua 

angústia deriva da compreensão ampliada e de fora que consegue fazer de sua situação. 

A forma de banimento que atravessa o exilado, nesse caso em que o desenraizamento 

se dá para além das fronteiras da terra natal, manifesta na exclusão de certos grupos sociais e 

étnicos de determinada localidade. O século XX produziu exilados em grandes escalas. Aos 

pobres, o deslocamento – ou banimento por forças institucionais segregadoras – se realiza de 

modo distinto daquele discutido por Said (2003). Por essa razão, o termo exílio não consegue 

recobrir as particularidades retóricas que a situação de Sérgio faz reverberar. Ela se desdobra 

numa espécie de desenraizamento tanto dentro como fora de seu país de origem, ressaltado pelo 

abandono do Estado: pela solidão da cidadania; pelo esgarçamento dos vínculos do grupo 
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familiar e pela insuficiência de outras instâncias da sociedade, cuja estrutura estratificada em 

classe e com históricos problemas de desigualdades na distribuição de renda, como se verifica 

no Brasil, expulsa para as margens a camada econômica e socialmente mais vulnerável.  

A dissidência, se caso ela existe no romance, estaria relacionada não ao 

questionamento de uma determinada força política, mas à marginalidade. Ela, a dissidência, se 

constituí como rejeito, dejetos sociais que parte das elites e da classe média querem ver longe 

de seu alcance, e que, pela sua resistência, insistem em ocupar espaços que são 

naturalizadamente alheios, inclusive o espaço da literatura. Se Sérgio se sente estrangeiro no 

espaço físico e social por onde transita, é possível perceber uma outra forma de estrangeiridade 

também no que diz respeito à sua presença e à sua narrativa no espaço cultural da tradição 

literária. O deslocamento desta massa de trabalhadores semianalfabetos para os grandes centros 

urbanos na contemporaneidade produz, nas sociedades que recebem tal massa, aquilo que 

Appadurai (2009) chamou de “incertezas sociais” e que será retomado um pouco mais a frente.  

De acordo com a leitura de Nelson Vieira (2016), a configuração do exilado em Said 

é apreendida a partir de diversos sentidos – diásporas, desterro, refúgio, expatriação, emigração 

–, mas, para ele, o exílio sempre está relacionado à realidade do desenraizamento e da 

necessidade de sobreviver em outra cultura. Para adaptar-se à cultura do novo lugar, o 

desenraizado tem na base de suas experiências duas condições inerentes: a criatividade e a 

tristeza.  

 

Por mais que tenham êxito, os exilados são sempre excêntricos que sentem sua 

diferença (ao mesmo tempo que, com frequência, a exploram) como um tipo 

de orfandade. Aqueles que realmente não têm lar consideram uma afetação, 

uma exibição de modismo o hábito de ver a alienação em tudo o que é 

moderno. Agarrando-se à diferença como uma arma a ser usada com vontade 

empedernida, o exilado insiste ciosamente em seu direito de se recusar a 

pertencer a outro lugar (SAID, 2003, p. 54, grifos do autor).     

 

Exatamente por se manter afastado, num lugar excêntrico do qual é possível perceber 

os fatos com mais distanciamento, o exilado pode ler a cultura do outro e a situação em que se 

encontra de forma não alienada: “não falo do exílio como um privilégio, mas como uma 

alternativa às instituições de massa que dominam a vida moderna. No fim das contas: o exílio 

não é uma questão de escolha: nascemos nele, ou ele nos acontece” (SAID, 2003, p. 57, grifos 

do autor). Diante disso, pode-se compreender a condição de Serginho por uma espécie de 

desenraizamento em sua própria terra. Portanto, ele, como muitos outros, é um migrante, 

impulsionado a sair de seu local de origem pelas precárias condições de vida que a comunidade 
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de Cataguases oferece àqueles sujeitos pertencentes às camadas mais pobres da sociedade. 

Sérgio, contudo, não se constitui em um exilado no sentido que discute Said (2003), que é 

considerado uma categoria nobre, haja vista sua capacidade de discernimento de si e do outro. 

Mesmo desenraizado, Sérgio continua alheio a sua condição de excluído, marginalizado, tanto 

no Brasil quanto na Europa.  

Como expõe a segunda epígrafe escolhida para esse capítulo, uma sensação de ser 

sempre estrangeiro impera em todo o romance, não importando o lugar em que a personagem 

se situa. O trecho a seguir é uma hipótese levantada por Sérgio diante de uma situação de 

exclusão, e pode ser tomado como metáfora de sua alienação sobre a realidade que o circunda: 

“[...] e é isso que me deixa cismado de que talvez os espíritas tenham razão mesmo, a gente está 

aqui neste vale de lágrimas é pra expiar os erros cometidos numa encarnação passada, porque, 

se não, qual outra explicação?” (RUFFATO, 2009, p. 67, grifos do autor). 

A explicação de uma ordem cósmica ou destino divino consiste num esforço da 

personagem em compreender a gangorra que sua vida projeta: tristeza e alegria, com um 

significativo predomínio da primeira, ao mesmo tempo aponta para a alienação da personagem 

em relação a sua marginalização no mundo do trabalho, do capital e da mobilidade política. 

Dessa maneira, Sérgio, pela sua dificuldade de compreender as estruturas sociais excludentes 

que afetam sua existência, não pode ser tomado nem no sentido de exilado de Said (2013), nem 

no sentido de estrangeiro28 de George Simmel (1993).  

Como compreender esse sujeito, então, que está fora de sua terra natal por vontade 

própria, um desenraizado, que ao mesmo tempo não consegue pertencer ao espaço de destino, 

tampouco compreender sua situação, tornando-se um desterritorializado? Como na análise feita 

no capítulo anterior, tem-se no de Sérgio, situações semelhantes ao migrante: carência de um 

vocábulo que consiga recobrir os sentidos dessa viagem no contexto do final do século XX e a 

ausência de mobilidade política do grupo em questão. A diferença está exatamente numa 

questão de escala: Sergio é um [i]migrante, está fora de sua terra num país estrangeiro, e está 

nessa terra de forma ilegal, espaço da clandestinidade, agravando ainda mais sua 

estrangeiridade. Ele não corresponde nem a um turista nem às vítimas das novas configurações 

dos estados-nações, como os exilados e os refugiados atuais.   

                                                           
28 O estrangeiro de George Simmel (1993, p. 03) também é tratado como não alienado pelo autor, que por se manter 

afastado, consegue uma objetividade própria de sua condição: “O estrangeiro não está submetido a componentes 

nem a tendências peculiares do grupo e, em consequência disso, aproxima-se com a atitude específica de 

‘objetividade’. Mas objetividade não envolve simplesmente passividade e afastamento; é uma estrutura particular 

composta de distância e proximidade, indiferença e envolvimento.” Sérgio sequer pode ser pensado nesses termos 

do estrangeiro de Simmel, porque seu afastamento da sociedade lisboeta se faz numa chave excludente e alienada.  
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A situação de migração está associada também à relação que o brasileiro estabelece 

com os espaços e como a estrutura social segrega as classes populares, tolhendo a maioria dos 

indivíduos de uma vida plena e digna. Representar esses sujeitos sem cidadania, sem um lugar 

para pertencer parece ser a preocupação constante da narrativa de Ruffato. Além da sua falta de 

compreensão da própria realidade, o que mais faz Serginho sair do Brasil e ir buscar uma vida 

melhor em outro país? Numa situação correlata à realidade brasileira dos últimos anos, por que 

brasileiros de todas as regiões do país saem de suas cidades natais, quase sempre de forma 

clandestina, rumo a outros países, perseguindo o sonho moderno de “vencer na vida”, o que, na 

maioria dos casos, tem o significado de ganhar muito dinheiro e nunca mais precisar trabalhar? 

Quando questionado por uma portuguesa no balcão de informações do aeroporto de 

Lisboa, Sérgio demonstra o interesse de enriquecer rápido e voltar ao Brasil ao mesmo tempo 

em que expõe sua clandestinidade e alienação: “[...] e, detetiva, a sobrancelha interrogou o que 

então me trazia à Europa, e delatei o desemprego em Cataguases, [...] e meu pensamento de 

trabalhar firme por um tempo, ganhar bastante dinheiro e voltar pro Brasil, comprar uns 

imóveis, viver de renda” (RUFFATO, 2009, p. 40, grifos do autor). É o mesmo motivo, com 

razão ou não, que Peixoto, um dos donos do restaurante que Sérgio trabalha por um ano, 

apresenta para demitir Sérgio e contratar um ucraniano em seu lugar: “eles querem realmente 

erigir uma vida nova, os brasileiros, sempre pensando em voltar” (RUFFATO, 2009, p. 81).  

A falta de planejamento e de projetos duradouros também se apresentam como 

elementos responsáveis por constituir laços culturais fracos. A ausência de unidade social e a 

falta de alteridade, quando o “eu” não se vê no “outro”, isto é, o “outro” tratado como extensão 

do “eu”, fazem com que as relações pessoais, profissionais ou mesmo de urbanidade sejam 

baseadas na cordialidade. No romance, isso aparece em vários momentos. Em um desses 

momentos, Serginho é induzido por Ivan Cachorro Doido a ver casas que serão compradas com 

o dinheiro que acumular em Lisboa, preferindo os bairros mais ricos de Cataguases: “Depois 

de conviver” com a civilização em Portugal, “A alta cultura”, não ia conseguir mais aturar o 

povo da Taquara Preta, sem educação, sem modos nem compostura, desclassificados” 

(RUFFATO, 2009, p. 32-33, grifos do autor). Isso corresponde a um sentimento de pertença 

carente, em que não se deseja mudar o próprio espaço, prefere abandoná-lo, configurando um 

sentimento de desenraizamento espacial e afetivo em relação a seu próprio espaço. Os sujeitos, 

quando enriquecem, não se veem mais no igual, antes precisam “negar suas origens para serem 

aceitos na sociedade” (RUFFATO, 2011, p. 03).     

Se é o desejo de uma vida melhor que faz Sérgio abandonar o pouco que lhe resta no 

Brasil, em Lisboa as coisas também não se encaminham bem, minando qualquer possibilidade 
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de realizar o sonho de conquistar alguns recursos econômicos e retornar ao Brasil. Quando 

consegue o emprego de garçom em um restaurante e começa a juntar algum dinheiro, Sérgio 

perambula por zonas de prostituição da cidade à procura de sexo fácil ou de um afago para sua 

terrível solidão. É nesse momento que encontra Sheila, uma brasileira que vive sob os domínios 

da máfia da prostituição. Isso selará de vez o fracasso de Sérgio. Por vontade ou não, isso não 

importa, é a paixão por Sheila que faz com que ele perca o foco do retorno ao Brasil e se vê 

num triste engodo ao ter de entregar o passaporte para um agiota como garantia de empréstimo 

de uma quantia significativa de dinheiro que Sheila supostamente devia à máfia. Depois disso, 

ele perde o emprego, muda-se para um lugar mais afastado, nunca mais encontra Sheila e, sem 

documento, vive fugindo da polícia em empregos inferiores. É nessa condição de profunda 

tristeza, quando Sérgio volta a fumar, que Luis Ruffato (L. R.) o encontra na escada da Calçada 

do Duque, zona histórica de Lisboa, e recolhe dele seu depoimento. Esse breve resumo do 

desfecho da narrativa serve para demonstrar a gangorra tristeza-alegria-tristeza, com 

predomínio da tristeza, mencionada anteriormente. 

De imigrante, Sérgio se transforma em clandestino. Nessa condição, ele se torna muito 

mais invisível e segregado. Leonardo Tonus (2015, p.141) faz uma análise da condição de 

clandestinidade de Sérgio e define as características que determinam essa situação: 

 

No universo da clandestinidade a experiência da alteridade é nula, uma vez 

que o não reconhecimento legal do sujeito nega-lhe a possibilidade de se 

tornar “outro”. Ao apagar os rastros deixados pelos espaços que transita, o 

clandestino prenuncia a figura do estrangeiro e se apresenta, assim, como uma 

não-figura cuja ausência legal certifica sua permanência temporária ou 

efêmera no espaço, desarticulando a tradicional oposição entre “lugares” e 

“não-lugares”. “Não-figura” do “sem-lugar”, ele habita os interstícios dos 

espaços antropológicos fomentadores de identidades (oponentes políticos, 

terroristas e anarquistas), bem como os “não-lugares” marcados pelas perdas 

dos marcos identitários (imigrantes clandestinos, refugiados ilegais e 

desertores). 

 

Desse modo, é possível observar as seguintes características na estrutura social 

brasileira: a segregação espacial, a terra cativa e a miserabilização da maioria dos brasileiros 

nos centros urbanos, com uma insignificante renda mensal de salário mínimo. Porque o Brasil 

apresenta altos índices de concentração de renda e uma educação incapaz de formar mão-de-

obra qualificada que possa inserir esses milhares de brasileiros no mercado de trabalho, 

aumentando ou persistindo o índice de pobreza, com um processo de industrialização e 

urbanização conservador. Se, por um lado, a urbanização e a recente globalização fomentam 

um imaginário coletivo que vê a cidade com a inocência da utopia, aos mais pobres a situação 
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de estrangeiro permanece como condição constante, independentemente dos espaços que os 

sujeitos ocupam. 

Desse modo, muitos são aqueles que não voltam à terra natal, como Serginho. Não 

retornam pelo fato de que sentem uma profunda tristeza em relação ao seu país de origem. No 

final da narrativa, Serginho parece não querer voltar ao Brasil, embora sinta saudade. Ele não 

retorna porque não consegue mais pertencer a esse espaço e, além disso, voltar significaria 

assumir o fracasso da partida anteriormente aplaudida. 

Alguns estereótipos são revisitados texto de Ruffato, ora para problematizá-los, ora 

para denunciar as condições miseráveis que acentuam certas características negativas, como 

por exemplo, as relações pessoais estarem pautadas em razões econômicas. Serginho nota este 

aspecto quando uma de suas namoradas abandona-o para namorar outro rapaz que tem uma 

vida financeira melhor que a sua. As relações humanas parecem estar pautadas no econômico: 

“a desilusão com a Karina me impingiu a certeza de que no Brasil vence o mais motorizado...” 

(RUFFATO, 2009, p. 22). Mais adiante, Serginho lembra também que essas relações não se 

sustentam, visto que Karina também foi abandonada pelo marido e o estereótipo é 

problematizado. Outro estereótipo colocado em pauta pelo texto de Ruffato é a de gênero. O 

que significa ser mulher no Brasil e ser brasileira em Portugal. É com a história de Sheila que 

essas questões serão levantadas: “Brasileira? Então é rameira” (RUFFATO, 2009, p. 62, grifos 

do autor). Essa constatação feita pela personagem Carrilho remete aos estereótipos em torno da 

identidade de gênero no âmbito da imigração brasileira em Portugal. No caso de Sheila, o 

desenvolvimento de seu relacionamento com Sérgio será desdobrado nos estereótipos em torno 

da identidade brasileira. 

Apesar de Ruffato construir o romance nessa espécie de gangorra alegria e tristeza, a 

ênfase está na tristeza e não na superação dela. Uma espécie de tristeza permanece nos dias 

atuais e, mesmo com a aceleração do processo de urbanização e modernização, as questões 

problemáticas que a personagem do romance suscita ainda não foram resolvidas. Os problemas 

parecem ser reeditados devido a esse ranço conservador e escravocrata persistente, já que há 

uma naturalização da exploração do outro. 

O mundo de Ruffato é o mundo sem saída, em que voltar a fumar revela a circularidade 

do movimento tristeza-euforia-tristeza, sendo a tristeza uma constante e a alegria efêmeros 

momentos. Não há respostas positivas na cidade ruffatiana, antes se apresenta como irresolução, 

diferente dos modernistas que viam na força do indivíduo e na modernização as respostas para 

o problema agrário do Brasil. Ruffato mostra que, mesmo numa sociedade modernizada e 

urbanizada, o ranço dessa sociedade estratificada em classes ainda se mantém.
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2. “NÃO SERÁ O BRASIL O MEU DESTINO FINAL”: o viajante em Flores artificiais 

(2014) 

 
A vida pode ser inverossímil, a arte não. 

Luiz Ruffato 

 

Afortunados os tempos para os quais o céu estrelado é o mapa dos 

caminhos transitáveis e a serem transitados, e cujos rumos a luz das 

estrelas ilumina. Tudo lhes é novo e no entanto familiar, aventuroso e 

no entanto próprio. O mundo é vasto, e no entanto é como a própria 

casa, pois o fogo que arde na alma é da mesma essência que as 

estrelas; distinguem-se eles nitidamente, o mundo e o eu, a luz e o 

fogo, porém jamais se tornarão para sempre alheios um ao outro, 

pois o fogo é a alma de toda luz e de luz veste-se todo fogo. [...] Ao 

sair em busca de aventuras e vencê-las, a alma desconhece o real 

tormento da procura e o real perigo da descoberta, e jamais põe a si 

mesma em jogo; ela ainda não sabe que pode perder-se e nunca 

imagina que terá de buscar-se. 

Georg Luckás 

 

Em É isto um homem? Primo Levi (1988) relata um terrível sonho que atormentava os 

prisioneiros dentro do campo de concentração. Depois de sobreviver, eles voltavam para casa 

e narravam aos outros os horrores que sofreram nos campos de extermínio. No entanto, os 

ouvintes levantavam e iam embora, recusando-se a ouvir a história dos sobreviventes. 

Analisando esse sonho de Levi, Jeanne Marie Gagnebin (2009) chama a atenção para um novo 

tipo de testemunha que precisa ser evocado na contemporaneidade, a fim de que a memória de 

tristes fenômenos, como da Shoah, não caia no esquecimento. Para além do par mortífero 

vítima-algoz, a terceira forma de testemunha seria aquela que não vai embora, mas que fica e 

ouve o relato do sobrevivente até o final. 

 

Testemunha também seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a 

narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem adiante, 

como num revezamento, a história do outro: não por culpabilidade ou por 

compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica, assumida apesar e 

por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do 

passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a ousar esboçar 

uma outra história, a inventar o presente (GAGNEBIN, 2009, p. 57). 

 

É esse tipo de testemunha que Luiz Ruffato explora como narrador no romance Flores 

artificiais, publicado em 2014. Essa narrativa resulta de uma coletânea de memórias narradas 

pela personagem Dório Finetto quando ele visita diferentes cidades do planeta, enquanto 

engenheiro consultor do Banco Mundial. Nessas viagens, o narrador encontra pessoas que lhe 

contam suas histórias e ele se prontifica a ouvi-las. O romance nasce dessas experiências de 
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ouvinte. A narrativa sugere um texto autobiográfico, mas a história de si vai se tornando 

rarefeita para dar lugar à história do outro, que são aquelas personagens que Dório encontra nos 

lugares por onde passa. 

No último capítulo de Flores artificiais, o narrador-personagem esbarra com um norte-

americano na baía do porto de San Juan Antiguo, em Porto Rico. A elaboração desse episódio 

pela memória do narrador é reconstituída de forma significativa para interpretar os sentidos de 

dois aspectos importantes desse romance: a narração e a errância. O trecho que relata esse 

encontro, transcrito em seguida, será importante para interpretar o texto literário ruffatiano e 

merece atenção por sintetizar os questionamentos que esse trabalho se propõe a responder: quais 

os sentidos da arte de narrar no contexto da contemporaneidade em que a experiência se tornou 

incomunicável? Quais os significados da errância e dos constantes deslocamentos nessa 

narrativa de viagens? 

 

A luz da manhã cingia a magnífica baía de San Juan Antiguo naquele sábado 

de maio. Impelido pela excitação da primavera, caminhava distraído rumo às 

estreitas vielas de San Juan Antiguo. [...] Estava parado, de pé, observando o 

movimento, quando percebi, vindo em minha direção, um americano típico, 

tênis, meias três-quartos, bermuda jeans, camisa florida aberta que deixava à 

mostra os cabelos brancos do peito e o cordão de ouro, boné azul do Texas 

Rangers. Ele disse algo, no peculiar sotaque sulista, que não alcancei mas que 

me pareceu amistoso. Respondi saudando-o com um meneio de cabeça, que 

ele de pronto correspondeu, aproximando-se e apertando-me a mão. Era um 

homem com seus sessenta e poucos anos, ótima forma física, devia praticar 

esportes. Disse seu nome, que não entendi, falei o meu, que custou a 

compreender. Perguntou para onde ia, Vamos na mesma direção, estou 

naquele navio lá, e apontou para um dos três ou quatro imensos transatlânticos 

ancorados no cais. Em seguida, indagou o que fazia em Porto Rico, e, quando 

expliquei que participava de um congresso, mirou-me com certo descaso, Sou 

aposentado, minha profissão é viajar. Você de onde é? Respondi, e ele 

emendou, Conheço seu país, Conheço São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, 

Fortaleza, Amazonas. Estive por lá cinco vezes. E gostou? Tirou o boné, e 

notei que cultivava certo embaraço por sua cabeça inteiramente nua, passou a 

mão na careca para limpar o suor, Muito boa a caipirinha... Mas não achei no 

Brasil o que venho buscando... Não será o Brasil o meu destino final... [...] 

Sou veterano do Vietnã, e em La Drang imaginei que fosse sucumbir, como 

milhares de compatriotas, então pensei que se saísse ileso daquele lugar eu 

dedicaria o resto do meu tempo a não fazer nada, apenas vagaria de um canto 

a outro, descobrindo paisagens e articulando amizades, porque as ilusões, meu 

amigo, essas abandonei nos campos de batalha, atoladas naquela mortandade 

inútil e sem sentido. Não sei quem me protegeu, se Deus ou Diabo, mas em 

1970 lembraram de mim, espetaram medalhas no meu uniforme e me 

devolveram para casa. Desde então já percorri todos os Estados Unidos, o 

Canadá, o México, a América Central e a do sul, menos a tais Guianas, e agora 

estou investigando o Caribe... Porque decidi que só vou morrer depois que 

descobrir uma paragem aprazível para ser enterrado, um cemitério bonito, com 

uma vista estupenda, num lugar seco, porque não gosto de umidade, mas que 

não seja o deserto, de temperatura constante, porque não gosto de frio 
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excessivo nem de calor excessivo... Enquanto não me deparo com esse lugar, 

vou adiando a morte... Deteve-se em frente ao Splendour of the Seas, apertou 

minha mão, Fico aqui, prazer em conhecê-lo (RUFFATO, 2014, p. 138-140). 

 

Primeiramente, é possível pensar nessa personagem que Dório encontra em Porto Rico 

como emblema para se refletir a relação conflituosa do sujeito com os lugares acentuada nas 

últimas décadas do século XX. Um ex-combatente de guerra no Vietnã, ao voltar para casa, não 

consegue mais pertencer a esse espaço e viaja compulsoriamente, resistindo à fixação e a tudo 

que estabelecer raízes implica. Nesse romance de 2014, o conceito de anomia discutido na 

introdução deste trabalho ganha relevância na forma da errância, na representação de um sujeito 

que não consegue firmar raízes em parte alguma, tornando-se solitário e permanecendo em 

constantes deslocamentos, haja vista os recursos econômicos e políticos de que o sujeito dispõe. 

Dório também é um sujeito anômico, que tem dificuldade em formular vínculos afetivos e 

sociais. De acordo com Robert Merton (1968, p. 237), é possível verificar diversos graus de 

anomia na sociedade: 

 

A anomia simples se refere a um estado de confusão num grupo ou sociedade, 

que está sujeito a conflito entre esquemas de valor, resultando em algum grau 

de mal-estar e num senso de separação do grupo; a anomia aguda é a 

deterioração e, no caso extremo, a desintegração dos sistemas de valor, o que 

resulta em profundas angústias. 

 

O motivo que impulsiona o ex-combatente à errância advém do desejo de encontrar 

uma “paragem aprazível para ser enterrado”, porque os Estados Unidos já não representam mais 

o lar ou a “pátria retórica”. O lugar onde se deseja ser enterrado é significativo para ele, porque 

ser enterrado pressupõe integrar-se ao espaço e, mais que isso, trata-se de uma integração 

definitiva por meio da morte. Por isso, toda relação com o espaço é subjetiva, não está associada 

apenas aos limites físico-geográficos, mas diz respeito também à retórica de sociabilidade que 

o lugar engendra e compartilha com seus habitantes.  

O segundo ponto importante constitui-se na busca pelo outro lugar, movida pela 

expectativa do que virá. Novamente, o lugar que se espera encontrar é projetado a partir de 

anseios subjetivos, um lugar ameno, de clima e sociabilidade amenos e sem conflitos. Não 

encontrando esse lugar, o sujeito se torna um errante: “Mas não achei no Brasil o que venho 

buscando... Não será o Brasil o meu destino final” (RUFFATO, 2014, p. 139). Dessa forma, a 

errância se constitui como a possibilidade da existência em um mundo eivado pela guerra. Ela 

ocorre em virtude da descrença que permeia a retórica que o lugar faz erigir: “porque as ilusões, 
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meu amigo, essas abandonei nos campos de batalha, atoladas naquela mortandade inútil e sem 

sentido” (RUFFATO, 2014, p. 139). 

Assim como a errância e, em diferentes graus, o sentimento de anomia também serão 

constantes em todos os capítulos de Flores artificiais. Há ainda essa capacidade de Dório para 

ouvir a história daqueles que ele encontra em suas viagens e, por conseguinte, a disposição para 

narrá-las, ou seja, dessa experiência de encontros efêmeros surge algo que vale a pena não 

deixar cair no esquecimento, que são as histórias desses seres anônimos. Dório Finetto é a 

testemunha que não vai embora. Ao vagar por diversos países nas últimas décadas do século 

XX, ele encontra pessoas de diferentes lugares do mundo e todas elas, de uma forma ou de 

outra, foram atormentadas pelo trauma, individual ou coletivo, que as tornaram seres errantes 

e em permanente conflito com os lugares.  

Dório reconta sua história em um livro como resultado, também, da tentativa de vencer 

um trauma pessoal. A errância assim como a narrativa são modos de resistir e continuar dando 

sentido à existência em um mundo sem utopias e em ruínas, sendo, para tanto, necessário um 

narrador que explora essas ruínas e retira delas o indizível e o inenarrável. 

Alinhavados os pressupostos interpretativos que dão lastro às questões referentes à 

errância e à narrativa no texto Flores artificiais, esse capítulo se organiza em torno de dois 

tópicos. No primeiro, pretende-se observar como são construídos os significados da arte 

narrativa tanto para Dório quanto para o projeto literário de Ruffato, “autoficcionalizado” no 

romance, num momento em que, como afirma Walter Benjamin (1987), decretou-se o fim da 

arte de narrar. No segundo tópico, propõe-se analisar a configuração do espaço na narrativa e 

os sentidos da errância do narrador-personagem que faz dele um tecedor de ruínas, um narrador 

que coleta suas experiências em um mundo caótico, perpetrado pela violência, pela catástrofe 

e pela dor. 

 

 

2.1 Para que viaja o narrador?  

 

O romance Flores artificiais problematiza as fronteiras do real e do fictício ao inserir 

o próprio Luiz Ruffato como uma das personagens. Dório Finetto, conterrâneo e contraparente 

de Ruffato, elabora alguns relatos de suas viagens pelo mundo como consultor do Banco 

Mundial. Intitulado “Viagens à terra alheia”, Dório escreve seus relatos e os envia à personagem 

do escritor, que reelabora essas experiências de Dório e nos apresenta como resultado o 

romance Flores artificiais.  
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Dessa forma, o romance é um “livro dentro livro” e organiza-se em duas partes. No 

conjunto, têm-se Flores artificiais: composto por uma apresentação inicial, na qual Ruffato-

personagem trata de seu projeto literário, da experiência de receber os relatos de Dório e da 

organização do romance. Na sequência, insere-se a carta de Dório, na qual ele expõe os motivos 

que o levaram a escrever os relatos de “Viagens à terra alheia”, concedendo plenos direitos a 

Ruffato sobre as histórias: “Dou inteira liberdade para o que decidir. Até mesmo para 

simplesmente jogar tudo no lixo” (RUFFATO, 2014, p. 14). Depois da carta é que se iniciam 

os relatos de Dório. Após essas narrativas, incorpora-se um memorial descritivo, no qual 

Ruffato esclarece detalhes sobre a vida de Dório e também afirma não se reconhecer.   

“Viagens à terra alheia” é composto por oito histórias: a primeira conta a história de 

Bobby e se passa no Brasil, quando Dório vive em Juiz de Fora e estuda engenharia; a segunda 

se passa em Buenos Aires, Argentina, quando Dório conhece uma francesa que busca um novo 

sentido para a vida em outro país; a terceira se passa em Dolores, Uruguai, onde Dório conhece 

um citadino por nome El Gordo, cuja infância fora marcada pela repressão da ditadura em seu 

país; a quarta se passa em Havana, Cuba, quando Dório conhece Nadia, uma mulher 

desesperada para fugir da miséria e da violência que permeia essa sociedade perpetrada pela 

repressão; a quinta se passa em Hamburgo, Alemanha, com Dório conhecendo Anka, uma 

mulher solitária, dona da pensão onde ele fica hospedado; a sexta se passa em Beirute, Líbano, 

onde Dório conhece Marcelo, um argentino que também viaja pelo mundo porque já não tem 

um lugar ao qual pertencer; a sétima se passa em Díli, Timor Leste, e Dório conhece Alexandre, 

cuja vida fora marcada pela miséria, pela violência e pela dor da perda; a oitava se divide em 

duas partes, o referido encontro com o norte americano em Porto Rico e, no Brasil, onde Dório 

está em seu apartamento, sozinho na virada do milênio, acometido de uma grave depressão. 

Depois de encontrado por uma vizinha é encaminhado ao hospital. 

Feita essa descrição geral da estrutura do romance, observa-se que, nessas partes que 

antecedem os relatos de “Viagens à terra alheia”, a narrativa é questionada em duas instâncias. 

Primeiramente, impõe-se à leitura do romance averiguar as fronteiras entre vida e ficção para o 

projeto literário de Ruffato, ficcionalizado como uma das personagens do sistema interno da 

obra. Trata-se de uma estratégia narrativa muito comum nos romances realistas: aproximar obra 

e realidade servia, como afirma Jack Goody (2009), para dar maior credibilidade à literatura 

enquanto conhecimento privilegiado do real, já que o estatuto de ficcionalidade era tratado 

como um aspecto negativo no romance do século XVIII e XIX.  

No entanto, os estudos teóricos e críticos mais recentemente divulgados adotam um 

termo especial para esse embaralhamento das fronteiras entre ficção e realidade que é a 
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“autoficção”. Trata-se da ficcionalização do escritor, pessoa com registro civil inserida no 

âmbito da ficção, tornando-se personagem da narrativa, numa mistura de autobiografia e 

romance. Segundo a perspectiva de Kelley Duarte (2010, p. 27), essa característica deixa 

entrever o papel da literatura na contemporaneidade de constituir-se como 

 

[...] um espaço de restituição e recomposição dos resquícios do vivido, da 

memória, em um período pós-guerra ou pós-trauma, a nova escritura do eu 

que emerge ganha dimensões terapêuticas de uma escrita reparadora, dando 

conta de um sujeito fragmentado e de uma nova percepção de si mesmo. 

 

Nas primeiras décadas do século XXI, essa estratégia também pode ser interpretada 

como resistência à morte da narrativa, decretada por um contingente significativo de estudos 

críticos do século XX. Quem primeiro alertou para o fim da arte de narrar foi Walter Benjamin, 

nos idos de 1935-1936, no texto intitulado “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai 

Leskov”. Para alcançar as proposições de Walter Benjamin nesse texto, talvez seja necessário 

compreender antes o contexto em que ele o escreveu. Trata-se de um ensaio de 1936, quatro 

anos antes de sua morte, momento em que Benjamin, alemão de origem judia, já pressentia o 

seu não-lugar tanto na academia conservadora quanto na Alemanha nazista. Desde 1933, Hitler 

já havia se tornado o chanceler da Alemanha e instituído o Reich, empreendendo uma “caça 

aos judeus” não só da Alemanha como em outros países pertencentes ao império austro-

húngaro. Noutras palavras, Benjamin escreve em um período tenso de entre-guerras. Apesar de 

ter se suicidado em 1940 e não ter vivido até o desfecho da Segunda Grande Guerra, já sentia 

as consequências da mesma: suicida-se na fronteira entre a França e a Espanha, tentando fugir 

da perseguição nazista. Segundo Gagnebin (2009), se Benjamin não tivesse cometido suicídio, 

teria morrido nos campos de extermínio. 

Feita essa alusão contextual, talvez torna-se mais compreensível a tese de Benjamin 

(1987, p. 197) nesse texto, ao afirmar a morte da narrativa: “É a experiência de que a arte de 

narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 

devidamente.” Na concepção do autor, os soldados sobreviventes voltavam da guerra mais 

pobres em experiências comunicáveis, porque a guerra é desmoralizante e a arte de narrar se 

associa com a transmissão de uma experiência edificante, em que aquele que narra tem um 

ensinamento a ser transmitido.  

Essa afinidade de Dório com a arte da narrativa remete às considerações de Benjamin 

sobre a morte da arte de narrar na modernidade. Para Benjamin (1987, p. 198), não há mais 

experiências comunicáveis. A sua tese é a de que: “No final da guerra, observou-se que os 
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combatentes voltavam mudos do campo de batalha não mais ricos, e sim mais pobres em 

experiência comunicável.” Nesse sentido, é possível observar que o norte-americano que Dório 

encontra é um combatente que voltou da guerra e a experiência que ele tem a comunicar é a 

experiência das ruínas, os traumas de um mundo caótico e bárbaro que não acolhe os sujeitos, 

mas que os expulsam e os segregam, restando-lhes a errância como resistência e como 

recuperação do vestígio de humanidade que a hostilidade do mundo lhes tolheu. O ex-

combatente vaga para encontrar um lugar melhor, para simbolizar as ruínas que a guerra legou 

e para vencer o trauma.  

O papel do escritor contemporâneo se confunde com o do narrador (Ruffato-Dório), 

ambos são incapazes de simbolizar a experiência da guerra e do trauma. Entretanto, eles se 

traduzem na figura da testemunha que não vai embora, que escuta o indizível, o insuportável 

relato do sobrevivente para, depois, como num revezamento, transformar em literatura, a qual 

não consiste na transcrição do real, mas na sua representação. Tanto Dório, a testemunha que 

escuta o relato de outras personagens traumatizadas e o narra para vencer seu próprio trauma 

individual, quanto Ruffato, personagem do escritor que se debruça sobre os relatos de Dório, 

são as respostas formais que a literatura consegue dar a esses questionamentos contemporâneos. 

Em certa altura do texto, Benjamin (1987, p. 198) afirma que “A arte de narrar está 

definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em extinção”. Se pensarmos no 

contexto de Benjamin, período entre duas guerras mundiais, de tensões políticas, de 

perseguições e, também, de conservadorismo da academia, é notável que não existem mais 

sabedoria e experiência comunicável nesse mundo. Que conselhos podem ser dados quando o 

mundo acabou de sair de uma guerra e já começa a empreender outra? Não há experiência 

comunicável, compartilhamento de sabedoria em um mundo de guerras, barbáries e horrores. 

Guerra esta feita por homens contra homens. Se o conselho tem a característica de obter um 

conhecimento, a fim de advertir sobre os erros e, por conseguinte, aprender com eles e evitá-

los, o contexto de Benjamin mostra bem o contrário: não há sabedoria na guerra. A crise da 

narrativa é, por extensão, a crise da Ciência, do saber, da religião e de muitas outras as verdades 

iluministas que fundaram o mundo moderno. 

Longe de querer afirmar o contrário de Benjamin, que a experiência na 

contemporaneidade é plena, Ruffato parece traçar uma terceira via para o problema da narrativa 

literária, reivindicando para ela o estatuto da ficcionalidade: a literatura explora aquilo que 

poderia ser. Eleva-se a capacidade do escritor de observar a experiência do outro e transformá-

la em estética. Como um profissional da linguagem, o escritor contemporâneo é um alquimista, 

converte textos de caráter referencial e as experiências alheias em linguagem literária. É o que 
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ele faz com os relatos de Dório: “mais que criador, atuo como organizador e editor” 

(RUFFATO, 2014, p. 10). 

Nessa relação Ruffato-Dório, há a delegação da voz e o narrador deixa de ser aquele 

que colhe suas experiências na própria vivência. Como um periscópio, ele observa e perscruta 

mais do que vive. Se interpretarmos essa estratégia narrativa à luz da tese benjaminiana, é 

possível afirmar que ela atesta em definitivo a decadência da arte de narrar. No entanto, a 

narrativa ainda continua viva, porque em plena atividade. O narrador modificou seu papel, não 

é mais o conselheiro que narra o que viveu e por isso tem um ensinamento a dar. Agora ele é o 

tecedor de ruínas que não conta mais as experiências grandiosas e edificantes, porque elas não 

existem mais, tampouco fornecem um repertório convincente nesse momento de crise das 

utopias. Ele prefere as memórias da dor, das experiências que não deram certo, das ruínas e dos 

restos. O narrador não tem conselhos a dar porque a experiência é a do trauma e ele parece não 

ensinar nada de grandioso, do mesmo modo que da guerra não se pode colher nenhuma verdade 

positiva ou edificante. Como afirma Theodor Adorno (2003): “Escrever poesia depois de 

Auschwitz é um ato bárbaro”. Da barbárie e do horror não se absorve nenhum ensinamento a 

não ser como evitá-los. O trauma é a sua linguagem, a aporia e o silenciamento tornam a 

experiência alijada de simbolização.  

Numa perspectiva freudiana, Gagnebin (2009, p. 51) define o trauma como uma 

experiência do choque que “fere, separa, corta ao sujeito o acesso ao simbólico, em particular 

à linguagem”. Em outras palavras, o trauma consiste nessa impossibilidade de atribuir um 

sentido, de dar uma resposta simbólica à experiência vivida, porque ela se faz demasiadamente 

dolorosa. Do trauma resulta a impossibilidade da narrativa, no sentido tradicional que resgata 

Benjamin (1987), de poder dar um conselho e ser ouvido. A narrativa tradicional apresenta 

também esse aspecto fundamental: ter quem a escute e atribua a ela um sentido relevante, como 

o exemplo que constrói Benjamin em outro texto, escrito em 1933, “Experiência e pobreza”: 

um vinhateiro conta uma história aos filhos no leito de morte e os filhos escutam a história do 

pai. A narração do pai é levada em consideração e os filhos aprendem a lição valiosa de que a 

riqueza estava no trabalho.  

Partindo dessa perspectiva da recepção da narrativa para que ela seja significativa na 

comunicação das experiências, o que há de utópico nessa tarefa empreendida pelo narrador 

contemporâneo, então, de narrar as ruínas, os traumas, o indizível? Que sentidos podem ser 

atribuídos nessas tarefas: tanto na iniciativa de Dório de escrever suas memórias quanto na 

tarefa do escritor Ruffato em ler e reeditar essas histórias? 
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A iniciativa de Dório de ouvir e de narrar as ruínas, então, seria uma forma de conviver 

com a solidão que escolheu e tentar dizê-la, num exercício doloroso, mas também de resistência 

ao esquecimento. Trata-se de uma árdua tarefa. Mas ouvir e narrar essas histórias de fracasso, 

sobre a dor dos outros e também as próprias são exercícios de memória necessários. A história 

pode ser reescrita e dela se aprender um conhecimento valioso através das testemunhas em suas 

diferentes variações: daquela que vê (testis) ou do sobrevivente (supertis) e, principalmente, da 

testemunha que ouve o insuportável relato e não vai embora. O escritor contemporâneo sabe 

que os conselhos perderam seu lugar, nem Ciência nem religião oferecem mais o inventário de 

verdades capazes de convencer e garantir a paz, a democracia e a liberdade. Mais que isso, esse 

narrador tem clareza de que as experiências são fornecidas por uma poderosa indústria cultural, 

que “alfabetiza pela imagem” (PELLEGRINI, 2008) e não pelo raciocínio lógico ou pela prática 

da reflexão. A técnica solapou a narrativa tradicional. No entanto, suplementando Benjamin, é 

possível resistir. Em um mundo em que grupos privilegiados são detentores da voz, sobrepõem-

se à voz dos subalternizados e operam o silenciamento; ouvir os vencidos e dar-lhes o poder de 

narrar seu lado dos fatos significa resistir e reinventar a arte de narrar.  

Gagnebin (2009, p. 49) afirma que o texto de Benjamin deixou muitas questões não 

resolvidas – a morte da narrativa é uma delas –, e que os contemporâneos precisam se debruçar 

sobre elas para tentar propor novas saídas: “O pensamento de Benjamin se ateve a questões que 

ele não resolveu e que ainda são nossas, questões que sua irresolução, precisamente, torna 

urgentes. Talvez nossa tarefa consista em colocá-las de forma diferente.” Como as personagens 

que Dório encontra nas viagens, Benjamin também está nessa condição de sem teto, sem pátria, 

exilado que, por razões diversas, não tem uma experiência edificante a comunicar. São histórias 

de fracasso e de dor: “uma narração nas ruínas da narrativa, uma transmissão entre os cacos de 

uma tradição de migalhas” (GAGNEBIN, 2009, p. 53).  

Tarefa dolorosa, mas necessária essa de narrar as ruínas, como no processo de luto, 

quando é preciso rememorar o passado para poder transformar o presente. Nas palavras de 

Gagnebin (2014, p. 54), o narrador contemporâneo se porta como uma 

 

[...] personagem das grandes cidades modernas que recolhe os cacos, os restos, 

os detritos, movidos pela pobreza, certamente, mas também pelo desejo de 

não deixar nada se perder (Benjamin introduz aqui o conceito teológico de 

apokastasis, de recolecção de todas as almas no Paraíso). Esse narrador 

sucateiro [...] não tem por alvo recolher grandes feitos. Deve muito mais 

apanhar aquilo que é deixado de lado como algo que não tem significação, 

algo que parece não ter importância nem sentido, algo com que a história 

oficial não sabe o que fazer. [...] Essa tarefa paradoxal consiste, então, na 
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transmissão do inenarrável, numa fidelidade ao passado e aos mortos, mesmo 

– principalmente – quando não conhecemos nem seu nome nem seu sentido.   

 

Tecedor29 de ruínas e não mais o conselheiro, eis a tarefa do narrador contemporâneo. 

A consciência desse narrador da inaptidão para dar conselhos, no sentido que defende 

Benjamin, é reiterada no título do romance, formado pelo substantivo “flores”, que remete a 

algo belo, e o adjetivo “artificiais”, que denota cópia, engano, equívoco, algo não autêntico. Se 

tomarmos “flores” como metáfora da experiência narrada no romance, é possível depreender 

do vocábulo a significação de que há uma experiência comunicável, mas é uma experiência de 

outro, apenas observada e não colhida na vivência dos fatos. O vocábulo “artificiais” faz 

lembrar a outro texto de Benjamin, “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. A 

caracterização de “artificiais” para qualificar a experiência narrada no romance ruffatiano, 

entendida como técnica, cópia, segundo a tese de Benjamin, retira do objeto de arte o seu caráter 

humano, uma experiência fabricada, típica da cultura do olhar, da percepção humana sem um 

sentido profundo que descaracteriza a função social da arte que é a politização.  

No entanto, se for possível promover uma politização por meio da arte, através da 

atividade terrível de ouvir o relato do sobrevivente, talvez seja possível resgatar o sentido da 

narrativa no contexto da contemporaneidade. Como defende Gagnebin, ao transformar o 

presente por meio da memória, a arte de narrar pode encontrar sua ressignificação e apontar 

para uma superação. A função do tecedor de ruínas é ser a testemunha, a terceira via de 

possibilidade, que, como no processo de luto, rememora o passado para não esquecer o presente. 

Mostrar as rasuras, o epílogo, os restos do processo falho da civilização humana no mundo 

contemporâneo, ocupando-se daqueles que a História oficial relegou e esqueceu, são tarefas 

caras ao narrador contemporâneo.  

A essa altura da discussão, vale ressaltar a segunda instância da narrativa incorporada 

no romance: os significados da escrita para Dório. Observa-se que mais uma vez a experiência 

que Dório narra advém de seu papel de ouvinte das histórias alheias, em terras também alheias. 

Em todas as histórias, perpassa-se o tom de pessimismo. O não pertencimento, a solidão e o 

desamparo são os vetores constantes em todas as oito narrativas, seja pela guerra, seja pela 

violência institucional estabelecida em diferentes lugares do globo, seja pela miséria que afasta 

e insula o sujeito, alijando-o de uma vida plena. Segundo Gagnebin (2009), só quem não teve 

uma vida plena deseja narrar sua biografia. A escrita é uma forma de resolver as pendências da 

existência. 

                                                           
29 A metáfora do narrador que tece foi pensada a partir do texto “O tecedor do vento” de Maria Outeiro Fernandes. 
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A narrativa de Dório pode ser interpretada nessa relação que estabelece Gagnebin. 

Como um exercício terapêutico, Dório escreve sua experiência em um momento de recuperação 

de uma profunda depressão. Ele narra para dar sentido à existência e continuar vivo. Na carta 

que escreve a Ruffato, a personagem conta ao escritor que na passagem do século, foi acometido 

de uma forte depressão e passou a se tratar com uma psicanalista. Os relatos de “Viagens à terra 

alheia” é o resultado do tratamento para vencer a depressão: 

 

Fiquei afastado do trabalho durante todo o primeiro semestre de 2000. Depois, 

passei a viajar para o Rio uma vez por mês, para a doutora Regina acompanhar 

o tratamento. Ao longo das nossas conversas, acabei sentindo vontade de 

escrever as coisas que contava para ela. Entre março de 2002 e dezembro de 

2009, aproveitei todas as horas vagas para pôr no papel as minhas memórias 

(RUFFATO, 2014, p. 13-14). 

 

As memórias evocadas por Dório estão impregnadas de solidão e, diante disso, ele 

escreve para comunicar ao outro essa dor e, por meio da enunciação, poder restabelecer as 

forças, vencer a tristeza e dar sentido à existência. A dor de Dório acontece por razões mais 

pessoais e está associada ao sentimento agudo de solidão: 

 

Sentei de novo na poltrona e comecei a pensar. O que tinha feito da vida? Não 

casei, não tive filhos, nunca mais tinha falado com meu irmão e nem com 

minhas irmãs. Não tinha amigos para conversar comigo. Quanto mais se 

aproximava a meia-noite, mais angustiado ficava. Lembrei da minha mãe, que 

morreu quando eu tinha dezessete anos. Lembrei do meu pai, que na época 

ainda estava vivo mas que eu não procurava há anos. Lembrei das mulheres 

que cruzaram meu caminho. Parecia que naquela sala vazia estavam todos os 

meus fantasmas (RUFFATO, 2014, p. 12-13). 

 

Tudo que Dório narra é resultado dessa memória rasurada que o distanciamento 

temporal modifica e transforma. No entanto, é preciso ressaltar que Dório é apenas uma 

personagem inventada por Ruffato, enquanto Primo Levi, citado no início deste capítulo, é um 

ser humano real, sobrevivente de Auschwitz, assim como Walter Benjamin, outra vítima de um 

regime de exceção. Diferente do testemunho, nesse ponto a narrativa literária prescinde dessa 

preocupação em ser fiel ao real. O romance ressente deste escrutínio ético que assombra Primo 

Levi.  

O romance tem, como afirma Marthe Robert (2007, p. 27), na sua organicidade essa 

condição de sugerir o real sem ser obrigado a ser fiel à realidade: “o romance nunca é verdadeiro 

nem falso, fazendo apenas sugerir um ou outro, isto é, dispondo sempre exclusivamente da 

escolha entre duas maneiras de enganar, entre duas espécies de mentira que apostam 
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desigualmente na credulidade”. Ao citar Pirandello, Ruffato inverte essas instâncias e o que 

aconteceu e o que poderia acontecer entrelaçam suas fronteiras. Ao ler as histórias de Flores 

artificiais, todas são plausíveis, críveis, retratando a situação desses seres errantes pelo globo 

terrestre, na mesma condição de tantos outros exilados, expatriados e outras categorias de “sem-

pátrias” que o século XX fabricou: Levi e Benjamin são exemplares nesse sentido. Muitos 

outros poderiam ser citados. 

Se tomarmos a emblemática frase de Adorno citada anteriormente, de não ser possível 

fazer poesia depois de Auschwitz, podemos observar que o crítico convoca os escritores a 

pensar a sociedade. Se nas primeiras décadas do século XX, a arte conquistou sua autonomia e 

a sobrevalorização do estético sobre o ético, como continuar se ocupando do estético, da 

estranheza da linguagem, em um mundo caótico que sucumbe em meio a horríveis guerras, 

duas mundiais para citar apenas as maiores, culminando na Shoah, e em outras barbáries que 

proliferaram durante o mesmo século por diferentes pontos do globo? É por esse universo em 

ruínas, prenhe de conflitos e povoado de escombros, que transita as personagens que Dório 

encontra e decide narrar suas experiências no romance. 

Como já foi referido anteriormente, “Viagens à terra alheia” compila oito histórias de 

personagens que Dório rememora e decide narrá-las. No próximo tópico, analisaremos apenas 

três delas, a fim de observar de que maneira se configura a viagem e a narrativa na 

contemporaneidade. 

 

 

2.2 O viajante e os sentidos do retorno 

 

No texto sobre o narrador, Benjamin (1987) constrói duas metáforas: a do camponês 

sedentário que conhece a fundo suas tradições e a do marinheiro comerciante, que colhe suas 

experiências das viagens que empreende e depois volta para sua terra. Em ambas as figuras, há 

um fator positivo na arte de narrar que consiste no compartilhamento de experiências, das quais 

pode-se retirar algum ensinamento. O narrador é, portanto, um conselheiro. Essa é uma 

característica imprescindível da narrativa tradicional. O conselho é a essência da narrativa, 

resultante de uma experiência vivida que produz a sabedoria. Se não se pode mais dar conselhos 

é porque a experiência se tornou incomunicável.  

Tomando as metáforas dos narradores de Benjamin, o viajante, ao retornar ao lar, 

sempre tem uma experiência a comunicar. Ulisses é o emblema mais bem realizado desse tipo 

de narrador, o aedo, que canta seus grandes feitos, isto é, a sabedoria que adquiriu ao se 
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relacionar com outros povos e outras culturas. Na Odisseia, a narrativa de Ulisses o transforma 

em um herói especial que tem algo também especial para contar. Isso faz com que ele também 

tenha quem queira ouvir seus relatos. A experiência da viagem confere a ele a autoridade da 

voz narrativa. Essa era a característica distinta do herói épico: viver experiências grandiosas 

por meio das viagens e voltar para casa com autoridade para narrar as suas glórias e os seus 

grandes feitos. Ulisses na terra dos Feácios é esse narrador aedo que tem muitos conselhos e 

sabedoria para transmitir. Diferença fundamental entre Ulisses e o narrador contemporâneo é 

que o segundo transita por escombros, a retórica da guerra não é mais edificante: “a guerra é 

desmoralizante” (BENJAMIN, 1987, p. 199). Levi, Dório e Ruffato são emblemáticos desse 

tipo de narrador contemporâneo.  

A primeira história da qual se ocupa Dório é a de Bobby, um inglês sem família nem 

qualquer outro tipo de vínculo com alguém no Brasil ou fora dele. Dório encontra Bobby 

quando ainda é um jovem estudante em Juiz de Fora e escuta dele os relatos de sua vida. Essa 

personagem nasce em 1929 e participa, direta ou indiretamente, dos eventos catastróficos do 

século XX. Há, na materialidade do texto ficcional, essa preocupação em trazer os 

acontecimentos do século XX como pano de fundo das histórias narradas. 

Na infância, Bobby vive um tempo no Brasil com os pais. Mais tarde, de volta à 

Inglaterra, em 1940, perde o pai que vai lutar na Segunda Guerra, a mãe enlouquece e ele vai 

morar com os avós: “Ele havia se acostumado, após ouvir o silvo dos petardos caindo dos 

aviões, a se esgueirar pelas ruas de Southampton em busca de metralhas entre os escombros” 

(RUFFATO, 2014, p. 26). Os laços primários são os primeiros a desmoronar nesse processo de 

desterritorialização. Quando termina a faculdade de química, vê-se perdido, sem ninguém no 

mundo. Incapaz de formar uma vida social, ingressa no exército inglês para lutar no Quênia. A 

atividade que Bobby exerce nessa guerra é a de exterminar todas as pessoas feridas que 

encontrasse pelo caminho: “Sua missão era esquadrinhar o campo de batalha em busca de 

feridos e executá-los sem piedade” (RUFFATO, 2014, p. 28). 

Depois dessa guerra, tornou-se mercenário em revoltas, na luta pela independência de 

outros países africanos. Para além desses “eflúvios revolucionários”, ele vai para os campos de 

batalha porque não tem mais para onde ir. Em 1964, de volta à Inglaterra, Bobby sente o desejo 

de reconstruir sua vida e retorna ao Brasil. O país está vivendo o início do processo de ditadura, 

mas Bobby é alheio a tudo isso. “O país respirava dias agitados, greves e manifestações políticas 

inflamavam as avenidas e as páginas dos jornais, mas ele mantinha-se ignorante das marchas e 

contramarchas. Gostava, nos fins de semana, de assistir no Pacaembu os jogos de time do 

Santos” (RUFFATO, 2014, p. 55-56). Esse resumo da história de Bobby simboliza o tipo de 
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experiência que o romance decide contar. São anônimos, medíocres, nem anjos nem demônios, 

mas, em todos os casos, seres perpassados pela violência, pelo desamparo e pelos 

deslocamentos. 

Até parece que a história de Bobby funciona como um prelúdio do que a vida de Dório 

vai se tornar no futuro: sem família, sem pátria, sem fé, sozinho e solitário. O que Dório decide 

narrar são os encontros de pessoas que, como ele, estão sozinhas no mundo. A solidão seria 

uma forma de autoidentificação. Dório, no romance, constitui-se pela narrativa do outro, pela 

alteridade, num jogo de espelhamento. É necessário observar que as histórias narradas não são 

escritas tão logo elas acontecem, mas são resgatadas pela memória. No trecho que segue, o 

narrador incorpora essas preocupações ao dizer a história do outro: 

 

Este é um arremedo de biografia, construída como pontes pênseis sobre 

abismos. Tudo que sei sobre Bobby, lembranças de lembranças, foi-me 

relatado de maneira caótica, com largos lapsos e imensas contradições. E 

costuro esses fragmentos, ouvidos há mais de trinta anos, com uma linha que 

não distingue mais memória e imaginação (RUFFATO, 2014, p. 24). 

 

Nesse ponto, é possível desconfiar da narrativa. Quando a memória resgata um fato 

acontecido, ela o faz por meio de uma subjetividade, que pode estar influenciada pelas 

experiências do narrador, instaurando uma impossibilidade de dizer o vivido de forma objetiva. 

Quando a memória falha é o momento de fazer a imaginação operar para preencher as lacunas. 

Essas lacunas são preenchidas a partir de marcas de uma subjetividade. No caso de Dório 

Finetto, sua subjetividade está marcada pelo sentimento de solidão e depressão e é a partir desse 

olhar distópico que a narrativa se constrói. Há uma relação de espelhamento entre a história de 

Dório e as histórias das personagens que ele encontra. Pelo menos essa premissa é observável 

na maioria das histórias narradas. O narrador abdica da centralidade de si, enquanto 

protagonista do relato, para se portar como ouvinte da história do outro. O narrador se omite da 

autoridade de narrar sua própria vida. Parece que a própria história torna-se vazia de sentidos e 

significados, como resultado da falência da capacidade de simbolizar o trauma.  

Em Ruffato, o narrador não tem uma experiência autêntica para contar ao leitor, exceto 

a de ser ouvinte da história alheia que, por sua vez, não apresenta grandes feitos. Ao contrário, 

são todas personagens cujas vidas são desprovidas de grandes enredos e das quais não se pode 

retirar ensinamento algum, para lembrar aqui o texto de Benjamin. São pessoas ordinárias com 

suas vidas ordinárias, sem experiências edificantes e sem lugar no mundo, exatamente por não 

se encaixarem em nenhuma lógica de sociabilidade ou porque são incapazes de dar respostas 

positivas ou altruístas em um mundo que se apresenta inóspito e sem saída. Não há saber 
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profundo para transmitir quando para as principais questões contemporâneas ainda não há 

respostas, quando o passado recente nem mesmo foi compreendido. Essa decadência da 

transmissão de um saber por meio da narrativa é transformado na opção formal do narrador 

testemunha que se exime de ser o protagonista das ações para ouvir a história do outro.   

Os lugares ambicionados por essas personagens, como Bobby, por exemplo, são os 

bares, os hotéis, as infindáveis viagens. “Preferia a solidão dos bares e botequins das redondezas 

da fábrica, onde todos os dias bebia duas cachaças e três garrafas de cerveja e mastigava tira-

gostos, antes de voltar para casa” (RUFFATO, 2014, p. 35.). Todos os encontros de Dório se 

dão nesses não lugares (AUGÉ, 1994). Por outro lado, essa condição de errante e solitário não 

é bem resolvida por Dório. Frequentemente, há a enunciação da vontade de ser o outro: o 

casado, que tem filhos, endereço fixo, família, vínculos afetivos e sociais, cuja ausência 

transtorna a existência da personagem, como pressuposto também da ausência de uma vida 

feliz: “Então, Bobby desejou também tornar-se urgente homem sério, pai de família, cidadão 

respeitável, e, envolto em repentina convicção, falou que achava-se prestes a deixar a Inglaterra, 

talvez em definitivo, rumo ao Brasil” (RUFFATO, 2014, 35). Como é possível perceber nesses 

fragmentos, Bobby não é uma personagem de objetivos fixos e estáveis. A incerteza e a 

mobilidade dos valores e das perspectivas são inerentes a essas personagens. Em outro trecho, 

o desejo de fixar-se é refutado: “Sentiu-se só, incapaz de cumprir um papel na sociedade, 

constituir família, filiar-se a algum clube, morrer enfastiado nos estreitos limites da ilha” 

(RUFFATO, 2014, 27). 

No final da vida, Bobby caminha de bar em bar pelas ruas de Juiz de Fora com sua 

mala de venenos para matar ratos. Não consegue construir nenhum vínculo duradouro em sua 

vida. Quando morre, é enterrado numa cova rasa e perde sua identidade para sempre, salvo pelo 

relato de Dório. Outro aspecto da empreitada do narrador de ruínas que é interessante notar é o 

fato de ele dar voz aos excluídos, aos anônimos. Empreita essa muito diferente daquela 

realizada por Ulisses e distante do significado que exerce a narrativa para consolidar um tipo 

de valor no mundo antigo. Como o norte-americano evocado no início dessa discussão, Bobby 

também é um ex-combatente de guerra e essa violência transforma-o num sujeito esvaziado de 

sentimentos profundos, incapaz de transmitir um ensinamento.  

Em quase todas as histórias, Dório demonstra a capacidade de empreender uma 

aproximação com pessoas também carentes de vínculos, pessoas em trânsito tanto físico quanto 

identitário. Em Ruffato, o trânsito no espaço geográfico está ligado a uma configuração 

subjetiva desse espaço, característico de uma identidade também instável e à procura de traços 

que a identifiquem. Na quarta história, intitulada “Uma tarde em Havana”, Dório encontra-se 
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com uma mulher chamada Nadia. Mais uma vez coadunam-se os traços da mobilidade. Nadia 

representa aqueles que até mesmo a busca por um outro lugar não é possível. Para fugir da 

violência e da miséria, ela se agarra à qualquer vestígio de possibilidade de fuga: “Eu atentava 

curioso para uma coleção de moedas raras, quando Nadia perguntou, de chofre, Quer casar 

comigo? Respondi jocoso... como é mesmo o nome dele? De quem? De seu pretendente 

brasileiro? Ofendida, afastou-se. Cabisbaixa, conservou-se ao largo, me aguardando” 

(RUFFATO, 2014, p. 97). Esse pedido súbito de casamento traduz o desespero de Nadia para, 

como um náufrago, agarrar-se a qualquer aceno de oportunidade de partir para outro lugar.  

Essa história tem como pano de fundo Cuba, aproximadamente no ano de 1980, 

momento de enrijecimento da ditadura empreendida pelo governo de Fidel Castro. A repressão 

e a violência institucionais estão presentes nesse capítulo como uma força panóptica que cerceia 

e silencia os sujeitos. Antes do encontro com Nadia, Dório passeia pelas ruas de Havana e passa 

por um homem manuseando uma enxada. Esse homem lhe pede sua camisa. O tom desse 

encontro é de insegurança, pois o homem teme a todo o momento uma vigilância anônima, mas 

atuante, que o narrador sugere sem escancarar para o leitor. Nadia também teme ser flagrada e, 

em vários momentos, suas ações são reprimidas por essa força controladora que alija os sujeitos 

de uma vida plena. Se o liberalismo e as propostas iluministas não fornecem mais um repertório 

de saberes validados socialmente como justo, próspero e feliz, tampouco, o socialismo toma 

seu lugar. 

Dório descobrirá com Nadia o submundo dessa cidade onde a miséria, o desamparo e 

a violência são as marcas recorrentes. Nas incursões turísticas, Nadia conduz Dório a um 

cubículo e lhe oferece o prazer sexual como moeda de troca, que ele recusa de forma enérgica, 

acentuando, assim, a situação de degradação humana e de desespero da personagem. Dório sai 

rapidamente e Nadia fica nua, em cima de uma cama fétida num ambiente inabitável e hostil. 

Ela representa aqueles que nem a errância se coloca como possibilidade, restando-lhe 

permanecer na miséria e na marginalidade. Esse episódio faz com que o narrador pense a 

respeito de si e se conscientiza daquilo que lhe falta: a ausência de vínculos, a condição de não 

pertencimento e de errante solitário, levando-o, ao final desse capítulo, refletir sobre sua própria 

vida: 

 

Quando, sem fôlego, voltei à tona, era apenas destroços, um homem que 

avançava célere para os sessenta anos e sabia que não ocupava o pensamento 

de nenhuma pessoa no mundo. Que quando retornasse para casa não haveria 

ninguém me aguardando, nem mulher, nem filhos, nem parentes, nem sequer 

um gato ou um cachorro. Que caso morresse ali, naquele momento, ninguém 

lamentaria minha ausência. E que, irredutível, a velhice afagava o tempo 



151 
 

malbaratado. O garçom depositou o mojito no tampo, agradeci, bebi um gole 

com sofreguidão, e pensei que necessitava urgente tomar um banho, um longo 

banho para me livrar daquela crosta grossa que se acumulava sobre minha pele 

(RUFFATO, 2014, p. 100). 

 

O episódio com Nadia desencadeia uma série de reflexões que faz com que Dório 

pense a respeito da sua existência e se conscientize do fato de não pertencer a nenhum lugar, 

mas ser um deslocado no sentido espacial e identitário. O que restou das viagens que ele 

empreendeu durante boa parte de sua vida? Apenas essa condição de ruínas, destroços, 

culminando no final da narrativa, quando volta para casa e não há de fato nem família, nem 

mulher, nem filhos, nem sequer um animal de estimação: 

 

Tenho conhecidos, colegas, correspondentes, não amigos, aquelas pessoas 

imprescindíveis, que contamos quando carecemos dividir algo importante ou 

sem importância, aquelas pessoas com quem, ainda que nos ausentemos por 

anos, conseguimos reatar conversas como se tivéssemos estado juntos na noite 

anterior. Que nos compreenda pelo olhar, pela postura, pelo tom de voz... Não 

pertenço a lugar nenhum, sou, sempre fui um estranho, um estrangeiro... Não 

me entreguei à vida – ela me largou num parque abandonado (RUFFATO, 

2014, p. 140). 

 

Ao voltar para casa, Dório não tem ninguém a quem contar sua narrativa. Diferente de 

Ulisses, ele só carrega consigo destroços, experiências traumáticas e desmoralizantes, um 

narrador sucateiro que se ocupa daquilo que desmoronou. O homem contemporâneo transita 

pela cidade moderna, palco dessas andanças e deambulações esvaziadas de sentido, para 

entender quem é, para encontrar-se e encontrar o outro. A falência da retórica da viagem é 

evidenciada pela ausência de ponto de partida e chegada, cabendo aqui a metáfora da deriva ou 

do nomadismo para compreender os sentidos da solidão na narrativa contemporânea. Sem 

grandes utopias, resta à voz narrativa o relato dos destroços, dos escombros, para que como 

propõe Gagnebin, seja possível rememorar o passado e não esquecer o presente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

(A contemporaneidade de Luiz Ruffato) 

 

Porque... porque ainda pode ter alguém lá... E aí... Melhor dormir... 

Vai... Vira pro canto... Vira pro canto e dorme... Amanhã... amanhã a 

gente vê... Amanhã a gente fica sabendo... 

Luiz Ruffato 

 

 

A epígrafe acima serve de mote para estas considerações finais. Trata-se de um diálogo 

entre um casal, retirado das páginas finais do romance Eles eram muitos cavalos. O fragmento 

serve de pretexto para pensar a contemporaneidade do escritor Luiz Ruffato a partir do que o 

filósofo italiano Giorgio Agamben (2009). O capítulo-fragmento final do referido romance 

encerra-se com duas páginas completamente negras, seguidas de um curto diálogo realizado 

por um casal que escuta alguém gemer a sua porta. Esse recurso imagético configura-se como 

um elemento estético para anunciar que a noite, por meio de suas trevas certeiras, caiu sobre a 

cidade de São Paulo naquela terça-feira, nove de maio de 2000, que o romance representa em 

suas quase cento e trinta páginas.  

Se a cidade que os olhos e os ouvidos do leitor acompanharam durante todo o dia dessa 

terça-feira aparece, assustadoramente, violento e de difícil apreensão, muito mais caótica e 

perturbadora será a noite com sua obscuridade inenarrável. Apesar de não ser narrada no 

romance, a noite é sugerida por essas duas páginas em negro. Após a chegada das trevas 

noturnas, um casal sussurra um breve e entrecortado diálogo. Alguém geme à porta. A mulher 

quer saber quem é, deseja ajudar ou matar a curiosidade. O marido, mais sensato, exorta a 

mulher e a orienta a não fazer nada, apenas esperar pelo outro dia, quando, sob as luzes da 

manhã, eles poderão ver e saber o que realmente aconteceu. 

Ao delinear a contemporaneidade, Giorgio Agamben observa que, para ser 

contemporâneo exige-se do indivíduo uma singular maneira de se relacionar com o tempo 

presente. O contemporâneo “adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias. Mais 

precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um 

anacronismo” (AGAMBEN, 2009, p. 59). Partindo da noção de contemporâneo de Friedrich 

Nietzsche em suas Considerações Intempestivas, de 1874, para quem só é possível compreender 

o próprio tempo a partir de uma postura de desconexão e dissociação em relação a ele, Agamben 

define o contemporâneo como um modo de ver o próprio tempo. 
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Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, 

aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas 

pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, 

exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais 

do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo (AGAMBEN, 2009, p. 

58-59). 

 

Para ampliar o conceito proposto, Agamben descreve duas metáforas: na primeira, 

retirada de um poema russo, observa-se que o novo século que nasce é uma fera com o dorso 

fraturado, por isso, pode virar-se para trás num doloroso e ensaguentado movimento e 

contemplar as próprias pegadas. Da mesma forma, essa precisa ser a postura do poeta ou do 

intelectual se quiser compreender o contemporâneo. É necessário contemplar o próprio tempo, 

encarar o século-fera nos olhos, mas também observar as suas pegadas, enquanto esse século 

segue seu curso irreversível. A segunda metáfora é a da visão no escuro: 

 

[...] contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele 

perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles 

experimenta contemporaneidades, obscuros. Contemporâneo é, justamente, 

aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a 

pena nas trevas do presente (AGAMBEN, 2009, p. 62-63). 

 

Tarefa complicada e arriscada esta de ver no escuro, soando como uma 

impossibilidade. Agamben se questiona a respeito disso e vai encontrar a resposta desse 

questionamento nas ciências médicas, especialmente na explicação da neurofisiologia.  

 

Os neurofisiologistas nos dizem que a ausência de luz desinibe uma série de 

células periféricas da retina, dita precisamente off-cells, que entram em 

atividade e produzem aquela espécie particular de visão que chamamos o 

escuro. O escuro não é, portanto, um conceito privativo, a simples ausência de 

luz, algo como uma não-visão, mas o resultado da atividade das off-cells, um 

produto da nossa retina. Isso significa, se voltamos agora à nossa tese sobre o 

escuro da contemporaneidade, que perceber esse escuro não é uma forma de 

inércia ou de passividade, mas implica uma atividade e uma habilidade 

particular que, no nosso caso, equivalem a neutralizar as luzes que provem da 

época para descobrir suas trevas, o seu escuro especial, que não, no entanto, 

separável daquelas luzes (AGAMBEN, 2009, p. 63). 

 

O que Agamben propõe é uma inversão: não se trata de ver o próprio tempo com as 

respostas prontas, mas vê-lo como se o mirasse pela primeira vez. Conseguir ver o próprio 

tempo numa atitude contemporânea é como ver no escuro. O presente vai ser observado, 

encarado a partir de uma perspectiva nova, que ainda não foi afetada por uma retórica 

considerada verdadeira e legitimada como única possível, por uma teoria canonizada. Luzes 
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também remetem a toda proposta iluminista e progressista, sob a qual fundou os principais 

projetos da modernidade. Ser contemporâneo é ter a capacidade de ver sem uma retórica 

constituída a priori como verdadeira e sem questionamentos: “Pode dizer-se contemporâneo 

apenas quem não se deixa cegar pelas luzes do século e consegue entrever nessas a parte da 

sombra ínfima obscuridade” (AGAMBEN, 2009, p. 63-64). 

Nessa proposição de Agamben, contemporânea seria a atitude da mulher do último 

fragmento do romance de Ruffato: querer levantar e ir ver o que está acontecendo lá fora, no 

escuro, sem as luzes do dia, sem saber a priori o que de fato aconteceu. É uma tarefa arriscada 

a de olhar as trevas do presente. Isso provoca medo, incertezas e inseguranças. A postura do 

marido é a de quem não consegue ver na obscuridade, daquele que não consegue ter uma postura 

contemporânea, pois está cegado pelas luzes que, já de antemão, assegurou que é inóspita a rua, 

muito mais ainda à noite.  

Partindo dessa metáfora, proposta por Agamben, de fixar os olhos no presente, 

observando as próprias pegadas e, ao mesmo tempo, de ver no escuro sem as luzes de uma 

teoria canônica predeterminada, é possível afirmar que a narrativa de Luiz Ruffato cumpre esse 

papel de encarar e problematizar, em vez de explicar as questões que se apresentam não 

resolvidas do tempo presente, questões que o século XX não transpôs e que se arrastam até esse 

início de século XXI. Encarar o século-fera recém-nascido sem esquecer suas pegadas, eis a 

tarefa do intelectual contemporâneo. Pegadas pressupõem um processo interdependente de 

temporalidades pretéritas e futuras. Esse presente necessita ser visto sem a iluminação de 

retóricas estáveis, constituídas a priori e a narrativa de Ruffato cumpre essa tarefa, em que os 

problemas não aparecem como resolvidos, para os quais a saída pode ser entrevista a partir de 

uma teoria canônica. Antes, esses problemas aparecem como conflitos em aberto que deixarão 

suas pegadas pelo século afora.  

No estudo aqui realizado, percebemos que Luiz Ruffato constrói sua obra a partir dos 

grandes problemas que se mostraram instransponíveis no século XX, em especial, os problemas 

referentes ao espaço, sobretudo, o espaço urbano e as tensões que se estabelecem nele, fazendo 

emergir sujeitos errantes, viajantes, migrantes, clandestinos. Todos esses nomes são comuns no 

século XX, porque, por meio de diversas formas de violência institucionais, compulsoriamente 

ou não, as pessoas foram desalojadas do seu lugar de origem e postas em trânsito para habitar 

entre-lugares. Ao centrar sua narrativa no tema do desenraizamento físico, mas também um 

deslocamento subjetivo, Ruffato expõe a gênese dos problemas que assolam uma grande 

parcela da sociedade brasileira, sem acesso à cidadania em seu sentido pleno. 
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Como se viu, em Eles eram muitos cavalos a narrativa se debruça sobre a cidade de 

São Paulo, locus que reúne os principais problemas da sociedade brasileira. Enigma de poetas 

e preocupação de administradores e intelectuais do urbanismo e de outras áreas. A cidade de 

São Paulo consiste, nos termos de Massimo Canevacci (2004), na cidade polifônica e tentacular, 

cujas dimensões não podem ser controladas ou administradas. Se em Eles eram muitos cavalos 

a postura de encarar as trevas do século-fera se desdobrou na representação da maior cidade 

brasileira, lugar onde se reúnem os principais problemas da contemporaneidade, suscitando a 

realidade tanto do Brasil como de muitas partes do mundo, em O Inferno Provisório tem-se a 

tentativa de se debruçar sobre as pegadas. A narrativa de Ruffato, em sua maioria, obriga o 

leitor a encarar a história do Brasil nos últimos cinquenta anos. 

Tanto no romance de 2001 quanto nos cinco romances do projeto Inferno Provisório, 

têm-se um procedimento narrativo de incorporar um narrador cuja postura se revela como um 

narrador em terceira pessoa, mas que não centra em si a focalização. Ao deixar a personagem 

ver o mundo, o narrador funciona mais como ouvinte e editor da história do outro, uma espécie 

de alquimista que transforma os relatos daqueles que estão excluídos do mundo da literatura, 

da leitura, do discurso da História oficial em discurso literário, no qual predomina o efeito 

estético e o questionamento sobre o já compreendido. Conforme a proposição de Roland 

Barthes (2005, p. 33), a literatura é por excelência o lugar privilegiado de encontro com o outro, 

um meio de dar sentido ao mundo, “um mundo estranho, aliás, já que a literatura o representa 

como pergunta, nunca, definitivamente, como resposta”.   

Em Estive em Lisboa e lembrei de você e em Flores artificiais, Ruffato coloca o ser 

brasileiro em contato com outras culturas e espaços. É o espaço alheio que ganha relevância, 

Lisboa para Sérgio e inúmeras cidades espalhadas por todos os continentes para Dório, 

respectivamente. Como se sabe, estar longe de casa impõe um exercício inerente de pensar o 

lar por meio do sentimento ambíguo ora de saudade, ora de ressentimento. Em outro romance 

do autor publicado em 2009, com o título De mim já nem se lembra, tem-se a voz de Célio 

Ruffato, que escreve para sua mãe antes de morrer em um acidente de carro, indo de Cataguases, 

cidade onde nasceu, para São Paulo, cidade para onde migrou, como muitos brasileiros no 

século XX. Esse texto não foi tomado como parte do corpus, haja vista os limites do tempo de 

pesquisa. Mas também é um romance que apresenta questões producentes para os estudos 

literários contemporâneos.  

O romances selecionados exploram a narrativa em primeira pessoa e todos eles 

inserem cada uma a sua maneira a figura do escritor Luiz Ruffato, como aquele que, podendo 

falar de dentro do sistema literário, opera um exercício de escuta do outro, sujeitos 
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marginalizados que estão alijados do direito de fala nesse e em outros campos do saber. Uma 

pesquisa realizada por Regina Dalcastagnè (2005) mostra que a maioria dos narradores e 

personagens representados na literatura brasileira contemporânea, numa relação homóloga aos 

escritores pertencentes ao cânone literário brasileiro, ainda consiste no homem branco, de classe 

média, urbano, cristão e heterossexual. Nesse sentido, a proposta de Ruffato em suas obras é 

compreendida por Dalcastagnè (2012, p. 31-32), em outro estudo sobre o lugar de fala do 

escritor, como um contra exemplo na representação do trabalhador brasileiro: 

 

No lugar dos intelectuais e artistas que circulam com desenvoltura por tantos 

romances e contos, ele [Ruffato] empurra para dentro da trama costureiras e 

operárias cansadas; em vez de traficantes sanguinários (e exóticos), traz 

ladrões baratos que tropeçam nas próprias pernas ou homens bêbados, 

envergonhados por não conseguirem sustentar seus filhos. Enfim, um bando 

de trabalhadores pobres, de desempregados, de migrantes fracassados que 

ignoram a placa de “não há vagas” e se instalam ali, onde “não é o seu lugar”. 

Eles entram e vão carregando consigo suas frustrações, seu cheiro de suor, 

seus objetos de plástico e suas mesas de fórmica, transportam sua vida mais 

íntima, impregnada de sonhos. Mas são indivíduos, que, com suas trajetórias 

pessoais, ajudam-nos a compor um painel mais plural sobre a vida no país nos 

dias de hoje.  

 

Apesar de estar dentro deste perfil dos escritores canônicos: homem branco, de classe 

média, urbano, descendente de italianos, nos romances de Ruffato, o “eu” que olha e decide 

narrar, seja por meio de narradores em primeira pessoa ou em terceira pessoa, não adota uma 

perspectiva autoritária em face do mundo, numa postura que se propõe a dar respostas fechadas 

aos problemas apresentados. Antes, a postura adotada pelos narradores de Ruffato se assemelha 

à visão no escuro, não repete verdades inquestionáveis, ao contrário, executa muito mais a 

escuta da narrativa do outro, sem assumir uma perspectiva pronta, cuja retórica dá, de antemão, 

a solução dos problemas.  

É possível encontrar nesse procedimento estético-ideológico dos romances ruffatianos 

a mesma postura do anjo de Paul Klee com suas asas abertas e olhos arregalados, tomado por 

Walter Benjamin (1985), em seu ensaio “Sobre o conceito de história”, como metáfora da 

postura do historiador e, por extensão, do intelectual de quaisquer campos do saber, que se 

propõe a narrar um fato histórico. É nesse exercício de escuta do outro, isto é, a partir dessa 

linguagem corporal não resignada e desse olhar assustado, como o Angelus Novus de Klee, que 

consiste a contemporaneidade de Luiz Ruffato.  

José Leonardo Tonus aponta para uma característica que endossa a tese da narrativa 

de Ruffato ser um exercício de escuta do outro que, em vez de adotar uma postura de explicação 
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da existência do outro a partir de uma resposta canonizada, prefere ouvi-lo, num exercício de 

escutar sua voz, despojando-se da autoridade narrativa em face do mundo. 

 

Ao centrar seu romance mais na capacidade de escuta do outro do que na sua 

representação, Ruffato desarticula, assim, o impasse a que se vê confrontado 

há anos o discurso sobre a alteridade nas letras nacionais. Ele posiciona 

explicitamente seus clandestinos num estado e num espaço limites de 

desamparo em função dos quais se opera, pela emergência de sujeitos 

enunciadores fragilizados e não-autorizados, a possibilidade da escuta da 

outridade (TONUS, 2015, p. 155). 

 

Dessa maneira, conforme o estudo aqui desenvolvido, foi possível chamar a atenção 

para o modo como o escritor Luiz Ruffato, por meio do universo ficcional que explora em seus 

romances, conseguiu problematizar as figurações do deslocamento, partindo do contexto da 

segunda metade do século XX. O jogo intertextual com vozes canônicas30 da literatura ocidental 

faz parte do projeto estético-ideológico do autor de inserir personagens excluídas no espaço da 

literatura, bem como sua própria voz, enquanto intelectual que estabelece empatia com o outro, 

a “testemunha que não vai embora” e assume para si o exercício de “escuta do outro”.   

Ao construir as personagens em conflito com os espaços, Ruffato está, mesmo 

ficcionalmente, tentando dar voz àqueles que não têm e incluí-los num discurso que não fora 

tão frequentado por essas figuras urbanas, pobres, migrantes, clandestinas. Como observa 

Benjamin (1987, p. 226) sobre o quadro de Klee, Angelus Novus: “Representa um anjo que 

parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua 

boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto.” Talvez não seja 

possível representar o outro, o subalterno pela voz do intelectual que não viveu os mesmos 

dramas. Entretanto, assumir uma postura na contramão dos discursos “naturalizados”, como o 

anjo da história de Benjamin, talvez contribua para que o silêncio em relação aos grupos 

subalternos seja paulatinamente superado. 

 

  

                                                           
30 Numa leitura geral das narrativas, tomadas como corpus nesse trabalho, é possível perceber que a 

intertextualidade foi trabalhada de maneira específica dentro do projeto particular de cada romance: o 

experimentalismo formal e os muitos cavalos de Cecília Meireles, em Eles eram muitos cavalos; as cartas de Rilke, 

em O livro das impossibilidades; alguns elementos da poesia de Fernando Pessoa em Estive em Lisboa e lembrei 

de você; e a referência às Flores do mal e aos Paraísos artificiais de Charles Baudelaire em Flores artificiais.  
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