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A vida do indivíduo, quando vista no 
seu todo e em geral, quando apenas 
seus  traços  mais  significativos  são  
enfatizados, é realmente uma 
tragédia; porém, percorrida em 
detalhes, possui o caráter de 
comédia, pois as labutas e 
vicissitudes  do  dia,  os  incômodos  
incessantes dos momentos, os 
desejos  e  temores  da  semana,  os  
acidentes  de  cada  hora,  sempre  
produzidos  por  diatribes  do  acaso  
brincalhão, são puras cenas de 
comédia.  Mas  os  desejos  nunca  
satisfeitos,  os esforços malogrados,  
as esperanças pisoteadas cruelmente
pelo destino, os erros desafortunados
de toda a vida junto com o sofrimento
crescente e a morte ao fim, sempre  
nos dão uma tragédia. Assim, como  
se o destino ainda quisesse adicionar
à  penúria  de  nossa  existência  a  
zombaria, nossa vida tem de conter  
todas os lamentos e dores da 
tragédia, sem, no entanto, podermos 
afirmar nossa dignidade de pessoas  
trágicas;  ao contrário,  nos detalhes  
da vida, desempenhamos 
inevitavelmente o papel tolo de 
caracteres cômicos.
(SCHOPENHAUER, 
2005, 414-415)



�����


Analisa-se  O cheiro do ralo e  O natimorto de Lourenço Mutarelli a partir da

perspectiva  do  romance  tragicômico,  que  reúne  o  jocoso  e  o  trágico  como

constitutivos da narrativa, fazendo com que o leitor não saiba, muitas das vezes, se

ri ou se compadece. Ou seja, são provocados sentimentos antagônicos, mas que

acabam por se complementar no decorrer da escrita de Lourenço Mutarelli.

Nas narrativas e dramaturgias contemporâneas não se encontra mais tanto

espaço para tragédias ou comédias como gêneros apartados. Se demonstra assim

em nosso contexto,  e  como veremos na literatura  de Mutarelli,  o  fim da grande

segregação entre o nobre trágico e baixo cômico.

Para sustentar  nossa argumentação,  comprovaremos que,  ao contrário  do

que fala George Steiner sobre a morte da tragédia, é possível encontramos uma

visão trágica em nossos dias, no entanto, reatualizada ao nosso contexto histórico-

social. O caráter sério próprio da tragédia, não se sustenta mais em nosso mundo,

onde não há mais nada que possa sobreviver a muita seriedade. Além disso nosso

tempo, não temos mais os nobres heróis de outrora, mas é cada vez mais a figura

do homem comum, do homem quotidiano, que vai sustentar o trágico. Um “homem

sem importância” que não pode ser chamado de “herói”, a não ser impropriamente,

pois estariam mais para os anti-heróis.

�	�	��	���)	��' tragicomédia; literatura brasileira; romance; literatura 

contemporânea; realismo grotesco; anti-herói
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It analyzes  O cheiro do ralo and  O natimorto of Lourenço Mutarelli from the

perspective  of  the  tragicomic  novel  that  combines  the  playful  and  tragic  as

constitutive of the narrative, so that the reader does not know, often, if it laughs or

pities.  In  the  other  words,  antagonistic  feelings  are  caused,  which  end  up  in

complementing themselves in the course of Lourenço Mutarelli's writing. 

In the contemporary narratives and dramaturgies it can not be found so much

room for tragedies or comedies as separated genres. It Is shown in this manner in

our context, and as we shall see in Mutarelli's literature, the end of the great division

between the high tragic and the low comic. 

To support our argument, we will prove that, contrary to what George Steiner

speaks about the death of tragedy, you can find a tragic vision on our day, however,

updated to our historical and social context. The serious aspect proper of the tragedy,

no longer holds in our world, where there is nothing more that can survive much

seriousness. Also, in our time, we do not have the noble heroes of yore, but it is

increasingly the figure of the common man, the everyday man, who will sustain the

tragic. A "man of no importance" that can not be called "hero", unless improperly,

because they would be more the antiheroes. 

*�+,����'
tragicomedy; brazilian literature; novel; contemporany literature; 

grotesque realism ; anti hero
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Lourenço Mutarelli nasceu em 1964, em São Paulo, onde cursou Artes Plásticas na

Faculdade de Belas Artes. Iniciando a carreira artística nos quadrinhos publicou diversos

álbuns, dentre os quais destacam-se Transubstanciação (1991), a  “trilogia de quatro” O

dobro de cinco (1999), O rei do ponto (2000) e A soma de tudo: parte 1 e parte 2 (2001),

relançada pela Companhia das Letras em volume único sob o título Diomedes (2011), e

Quando meu pai se encontrou com um ET fazia um dia quente (2011). 

O cheiro do ralo, lançado em 2002, foi seu primeiro romance. Nele, é retratado o

dia a dia do narrador personagem em luta contra o simbólico e fedorento cheiro do ralo e

na sua obsessão pela bunda de uma garçonete da lanchonete. 

Foi adaptado para o cinema em 2006, por Heitor Dhalia, tendo Selton Mello no

papel de protagonista e o próprio autor no papel de segurança, dando maior projeção à

sua obra.

Além dos romances  O natimorto: um musical silencioso (2004) – adaptado pelo

cineasta Paulo Machline em 2008, filme em que  atuou como protagonista –,  Jesus Kid

(2004), A arte de produzir efeito sem causa (2008) e Miguel e os demônios (2009), Nada

me faltará (2010) e recentemente  O grifo da Abdera  (2015), Mutarelli  teve suas peças

teatrais reunidas e publicadas n'O teatro de sombras (2007). 

O presente trabalho se ocupará dos romances  O cheiro do ralo e  O natimorto,

títulos esses que como os outros investem bastante nos diálogos e nos atos em si, o que

tem bastante a ver com a própria formação de quadrinista do autor. Ele próprio, em uma

entrevista ao programa Metrópolis da TV Cultura, diz que redige seu romance "como se

fosse uma história em quadrinhos, onde o único texto que existisse viesse através dos

balões" (MUTARELLI, 2010)  

Esse fato de suas narrativas girarem em torno da descrição de ações e a partir dos

diálogos  associa-se  ao  próprio  processo  de  dramatização  das  tragédias.  Nelas,  os

acontecimentos  se  dão  não  através  da  descrição  ou  narração,  mas  sim a  partir  das

próprias ações em andamento.

A  tragédia  consiste  na  imitação  poética  de  uma  sequência  concatenada  de

acontecimentos, em que são mostrados os seres humanos em estado de sofrimento por
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 via de suscitar compaixão no espectador. (SCHILLER, 1964). 

Notaremos  que  apesar  de  podermos  identificar  aspectos  da  tragédia  nos

romances, prevalece nas narrativas de Mutarelli, um distanciamento irônico, um tom de

paródia,  de comicidade,  que busca tirar  a seriedade dos acontecimentos.  Até porque,

afinal, é próprio do gênero romance não tratar tanto de ações e pessoas sérias e nobres,

o que seria mais característico do gênero trágico em sua essência. Não diria nem que não

são sérias as questões trabalhadas nos romances, mas a narrativas tendem a apresentar

uma  visão  e  uma  perspectiva  irônica,  tirando  assim  um  pouco  da  gravidade  dos

acontecimentos. 

No  modelo  narrativo  da  epopeia  e  dos  romances  modernos  tradicionais,  ao

contrário  do  que  ocorre  na  dramatização,  em que  são  postos  os  acontecimentos  no

momento em que se realizam, há uma perspectiva de distância temporal, pois o narrador

se intercala entre o leitor e os personagens.

As  narrativas  tradicionais  que  se  prontificam a  narrar  sobre  fatos  acontecidos,

transformam o presente em passado, enfraquecendo a perspectiva de participação do

leitor no que está sendo narrado. A forma dramatizada, que investe nas ações e diálogos,

tornam atual o passado. Em vez de narrar algo acontecido, narra-se algo acontecendo.

Quanto a essa presentificação da narrativa, os fatores apontados por Felipe Crespo  de

Lima em sua dissertação seriam a de que a linguagem romanesca ganha maior agilidade

com seus  diálogos  menores  como  reflexo  da  própria  sociedade  midiática,  em que  a

velocidade das informações se sobrepõe à descrição contemplativa, muito comum nos

romances  tradicionais.  Além  disso,  ele  aponta  para  a  influência  da  linguagem

cinematográfica para a constituição de uma narrativa mais enxuta e menos descritiva,

apelando mais para o visual e para a agilidade do cinema.

Um diferencial  bastante evidente da estética dos romances de Mutarelli  é a de

apostar na forma do drama em contraponto a maior aptidão do gênero romance para a

lírica. Foi a partir do verso lírico, da prosa do devaneio e da narrativa em primeira pessoa

em tom confessional que a literatura romântica teve suas maiores expressões (STEINER,

2008).  Em  contraponto  a  isso,  no  modo  dramático  preza-se  pela  alteridade  dos

personagens  dando  maior  perspectiva  de  impessoalidade  na  narração,  à  revelia  do

narrador tradicional, que trabalhava mais a partir da rememoração ou da tentativa de ser a

voz da autoconsciência da narração e dos personagens.
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Curioso será notar como se dará a abordagem da dissertação sobre os romances,

ao nos utilizarmos bastante de conceitos mais próprios do teatro para interpretar as suas

narrativas: como os de tragicomédia, tragédia, trágico, drama, melodrama. 

Podemos perceber que os romances de Mutarelli têm uma característica bastante

teatral. O narrador, como se fosse um dramaturgo, fica mais ausente da história. Ele fala

pouco e investe mais nas conversações. Na orelha de O natimorto, na edição da DBA, se

tem a descrição de sua narrativa como sendo de “um gênero estranho – algo como um

roteiro  de  HQ  sem  imagens,  que  se  aproxima  do  teatro,  do  roteiro  de  cinema”

(MUTARELLI, 2004).

Assim como nos roteiros de teatro em que se deve conter o que é dito pelos

atores  no  palco,  ou  seja,  os  diálogos  em si,  e  as  indicações  que  descrevem o  que

acontece em cena, que seriam as
 rubricas, as narrativas estudadas também se pautam

nessa  intermediação  entre  diálogos  e  indicações  de  cena.  Essa  semelhança  e

característica forte da forma de narrar de Mutarelli  dá a impressão de que a  narrativa

existe  independentemente  do  narrador.  Ao  focar  bastante  nas  ações,  torna  a

temporalidade  da  narrativa  presente,  ou  seja,  em  vez  de  se  pautar  a  partir  de

reminiscências de fatos acontecidos, apresenta os próprios fatos acontecendo. 

Notaremos durante a dissertação diversas outras aproximações das narrativas de

Mutarelli  à  perspectiva  da  tragédia  e  isso  tem  explicação. Defenderemos  que,  em

contraponto a uma opinião muito difundida, que remete a crítica de George Steiner em A

morte da tragédia, de que não seria mais possível a produção de tragédias , é possível

sim experienciar o trágico em nossos dias. Para provar que esse fenômeno não cumpriu

completamente seu ciclo, pontuaremos fatores históricos e sociais que corroboram para a

retomada de uma visão de mundo trágica, o que viabilizaria a produção de tragédias e a

recriação do gênero trágico.

Acreditamos que ainda hoje se fazem presentes as noções de destino, de mistério

entre  vida  e  morte,  além  de  mais  do  que  nunca,  ser  mais  latente  a  ideia  de  uma

fragilidade humana perante um universo não totalmente controlável e ordenado. Dessa

forma, seria  possível  sim a recriação do gênero trágico dentro das características de

nossos tempos. E os romances de Mutarelli  são permeados por essa visão trágica do

mundo, no entanto, acompanhados de um distanciamento irônico e paródico próprios de
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sua  escrita  e  da  poética  pós-moderna,  o  que  faz  com  que  a  caracterizemos  como

tragicômica.

Nas narrativas e dramaturgias contemporâneas não se encontra mais tanto espaço

para tragédias ou comédias como gêneros apartados. Se demonstra assim em nosso

contexto, e como veremos na literatura de Mutarelli, o fim da grande segregação entre o

nobre trágico e baixo cômico, com as obras trazendo pedaços de vida tragicômicas e

grotesco-burlescas.  Até porque “em nosso mundo, tenso até o ponto de ruptura, não há

mais nada que possa sobreviver a muita seriedade.” (MINOIS, 2003, 572)
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Nossa  abordagem  buscará  realizar  uma  leitura  da  obra  de  Mutarelli,  mais

especificamente de seus livros O cheiro do ralo e O natimorto, a partir da perspectiva do

tragicômico. Percebemos uma veia cômica bastante forte na escrita do autor ao tratar de

questões sérias e de dramas pessoais e isso é uma das características que nos permite

considerá-los como romances tragicômicos.

Enquanto  a  tragédia  tem  por  característica  tocar

na verdadeira e dolorosa essência da vida, de modo geral a comédia torna as coisas mais

leves.  A  tragédia  confronta,  a  comédia  escapa.  E,  no  decorrer  do  trabalho,

desenvolveremos essas duas nuances da escrita de Mutarelli,  que não se encontram

apartadas,  mas  em  consonância.  Daí,  a  dualidade  e  provocação  de  sentimentos,  a

princípio, antagônicos no leitor.

Uma leitura mais rasa poderia se ater ao caráter risível e grotesco de suas tramas

e personagens. No entanto, uma interpretação mais atenta nos dá a dimensão de sua

essência tragicômica. Em suas narrativas, há o confronto com sentimentos e questões

sérias da vida, ao mesmo tempo em que há o escapismo pela via do riso. Dessa forma,

se busca uma unificação entre o cômico e trágico, em vez da eliminação ou sobreposição

de  uma  das  tendências.  Mas  o  que  vem  a  ser  a  tragicomédia  e  quais  são  seus

primórdios?

Segundo Ronaldes de Melo e Souza, em O romance tragicômico de Machado de

Assis, a tragicomédia remonta ao período arcaico da cultura grega. Nesse contexto, a

tragicomédia era representada em homenagem ao deus do duplo domínio da tristeza e da

alegria, do rapto trágico da morte e do impulso festivo de vida, o funesto canto da tragédia

e do riso cordial da comédia (SOUZA, 2006).

A tragicomédia, segundo Victor Hugo no prefácio de seu livro Cromwell, é onde: 

o feio e o belo, o disforme e o gracioso, o grotesco e o sublime, o bem e o mal, a
sombra e a luz coexistem como parelhas que se harmonizam com a natureza
ambivalente  da  realidade  cósmica  e  com  o  caráter  dúplice  do  homem  que
congrega em si mesmo o corpo e a alma, a matéria e o espírito, o sensível e o
inteligível. (HUGO, 1976, 25-35) 
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Nas narrativas de Lourenço Mutarelli, encontramos a contradição dessas facetas

dialéticas  de  forma  bastante  contundente.  Os  heróis  de  Mutarelli,  se  é  que  assim

podemos os chamar,  além de poderem ser egocêntricos,  sádicos,  psicóticos,  também

apresentam fragilidades notáveis;  são fracos e,  embora o personagem principal  de  O

cheiro do ralo se mostre como sendo forte,  frio e  bem-sucedido financeiramente,  fica

latente o fato de haver presentes questões afetivas mal resolvidas.

Ao mesmo tempo em que acompanhamos dramas pessoais de nossos heróis, que

se mostram inábeis no convívio social, ambos estando em términos de relacionamentos, o

tom das narrativas ganha outros contornos. Há sempre a perda do caráter sério, sublime

e  de  superação,  pelo  rebaixamento,  pelo  riso,  pela  ridicularização  dos  nossos

personagens principais em seus caracteres grotescos.

O cheiro do ralo (2002) foi o primeiro romance do quadrinista Lourenço Mutarelli.

Livro indigesto, assim como o lanche que o protagonista comia em uma lanchonete de

quinta categoria e que acabaria por desencadear no cheiro insuportável exalado pelo ralo

da sua loja.  O protagonista, proprietário de uma loja de quinquilharias, que termina seu

noivado de forma aparentemente indiferente, pratica o comércio de forma sádica com

seus clientes. Obcecado pelo cheiro do ralo que vem dos fundos da loja e pela bunda da

garçonete do bar onde almoça todos os dias, o personagem principal naufraga, sendo

absorvido pelo ralo, que segundo suas palavras são “portais do inferno”.  (MUTARELLI,

2011, 79)

Em  O natimorto (2004) temos um homem em crise, que interpreta as fotografias

antifumo  dos  maços  de  cigarros  como  se  fossem cartas  de  tarô.  Casamento  infeliz,

impotência sexual e obsessão por pureza levam o protagonista a buscar uma mudança de

vida  radical.  Ele  passa  a  agenciar  uma  cantora,  cuja  voz  é  tão  pura  que  ninguém

consegue  escutar,  iniciando  com

ela um relacionamento conturbado. Ele se dispõe a se trancar para sempre num quarto de

hotel com a mulher que ele mal conhece. Novamente um desfecho trágico, assim como

no seu primeiro romance. O protagonista, após diversos delírios, acaba por evidenciar

toda a maldade que traz dentro de si, que já havia sido revelada pela tia do personagem

através das cartas de tarô quando este ainda era criança. 

Lourenço Mutarelli  escreve seus romances “com a pena da galhofa e a tinta da

melancolia”  (ASSIS, 1988, 21). Em suma, no gênero tragicômico, o jocoso e o trágico,
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mesmo  sendo  aparentemente  divergentes,  permitem  que  se  represente  tanto  o  riso

quantos as lágrimas, tanto o baixo quanto o alto, tanto o sublime quanto o grotesco. Há a

convergência de aspectos antagônicos que acabam por se complementar no desenrolar

da narrativa.

�

Já se definiu o homem como ‘um animal que ri’. 

Poderia também ser definido como um animal que faz rir. (BERGSON, 1983, 12)

O grotesco, o riso, a comicidade, a ironia aparentemente tomam conta do romance

O  cheiro  do  ralo e  nos  deliciamos  a  partir  das  desventuras  de  nosso  anti-herói1

protagonista que sente um grande gozo em humilhar as pessoas e em se utilizar delas

para a satisfação de seu próprio ego. De início, ao ler o livro, acabamos por nos ater mais

ao caráter grotesco e risível do romance. Como foi colocado anteriormente, acabamos

rindo da própria falta de caráter do personagem principal e dos seus vícios.

Henri Bergson nos traz que o riso é provocado pelos defeitos alheios e que esses

defeitos nos fazem rir mais pela insociabilidade, pela inadaptação da pessoa à sociedade,

do que necessariamente pela imoralidade dos atos (BERGSON, 1983). 

E para que esse riso seja provocado no espectador, necessita-se de uma certa

insensibilidade do público. Como diz Bergson, o cômico se dirige à inteligência pura e é

incompatível  com  a  emoção.  Se  os  desvios  de  caráter  fossem  apresentados  ao

espectador por via  de comover a simpatia e provocar o temor ou piedade do público

quanto ao personagem, não riríamos dele.

Os  desvios  de  caráter  do  personagem  são  bastante  recorrentes  durante  a

narrativa.  A título  de  exemplo,  cita-se  uma cena  em que  um cliente  vai  vender  uma

caixinha  de  música;  caixinha  de  música  essa  que  traz  toda  uma  carga  de  valor

sentimental, que o comprador, o protagonista, não se intimida em ridicularizar, dizendo

que é a musiquinha do caminhão de gás. O homem achou pouco o alor oferecido pelo

1 Mais a frente, no cap. 3, desenvolveremos a ideia do anti-herói.
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objeto, começando a discorrer sobre a importância e sobre a história daquela caixa. A

seguir transcrevo a resposta do protagonista: 

Então faz o seguinte. Arranco umas folhas do 
bloco.
Anote aí todas as histórias. Assim, quando eu for 
revender, quem for comprar vai saber. 
Vai saber que ela tem história. Vai poder até 
ler. Aí ela vai ser uma caixinha de música e 
de histórias.
Ele fica realmente sem graça. Ainda segura 
as folhas na mão
O senhor tá glosando da minha cara?
Glosando?! Ele diz.
Eu só vou aceitar essa mixaria porque 
preciso do dinheiro.
Saiba o senhor que essa caixinha foi de 
minha mãe.
E ela tocava essa música no piano. Tocava 
pra  mim....
Agora, quando ele quiser ouvir a música que 
a sua mãezinha tocava,
vai ter que esperar pelo gás. 
(MUTARELLI, 2002, 112-113) 

Como  podemos  rir  disso?  Como  rimos  de  tal  ato,  sendo  o  que  poderíamos

considerar  uma “barbárie  requintada”  de  nosso  anti-herói?  São  os  defeitos  de  nosso

personagem que provocam tal riso no leitor. O próprio protagonista, em uma passagem,

diz que existem os homens de vícios e virtudes e que ele seria um homem de virtudes.

(MUTARELLI,  2011,  161).  Essa fala,  como diversas outras  encontradas no livro,  vêm

carregada de forte ironia.

São as faltas leves de caráter que nos causam riso, porém é difícil delimitar o que

seriam faltas leves ou graves. Rimos de algumas faltas não por necessariamente serem

leves, mas pelo fato de considerarmo-las leves. Assim, os defeitos podem ser cômicos,

mas se julgarmos certos defeitos demasiado sérios a ponto de provocar comoção, não

riremos. 

Temos um exemplo disso numa cena em que a garçonete, dona da bunda pela

qual o nosso protagonista se apaixona, aceita dinheiro para mostrá-la: a bunda. A cena

chega a tal nível de grotesco, e o personagem chega a tal nível de degradação moral,

patologia e perversão que não conseguimos rir. Não diria que ela nos causa comoção ou

piedade, mas, de certa forma, julgamos aquilo demasiado sério para rirmos. Existe uma
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relação asquerosa e doentia por parte do personagem protagonista nessa obsessão pelas

nádegas da garçonete. 

Para  resumir,  dois  fatores  essenciais  que  provocam  a  comicidade  são  a

insociabilidade do personagem, o que Bergson chama de enrijecimento contra a vida

social; e outra, seria a insensibilidade do leitor, que não deve se comover para poder rir.

“O maior inimigo do riso é a emoção” (BERGSON, 1983, 12). 

À medida que o leitor crie uma relação de simpatia com o personagem, a ponto de

sentir pena ou ter compaixão para com os infortúnios dele, não pode haver riso. O riso

pressupõe um escapismo por  parte  do  leitor  quanto  às  questões sérias,  logo,  o  lado

emocional devendo ficar um pouco de lado. Bergson trata muito o riso como sendo um

exercício mais cerebral em contraponto ao emocional. O riso, para ele, pressupõe um

enrijecimento por parte do espectador, que não deve ser apanhado pela compaixão. 

Pode  não  haver  emoção,  mas  poderíamos  dizer  que  o  personagem cômico  é

alguém por quem nutrimos uma certa simpatia. Em alguns momentos, nos colocamos no

seu lugar, nos identificamos com ele, nos divertimos com o que há nele de risível e o

chamamos, em imaginação, para se divertir conosco:

Há sobretudo no riso um movimento de descontração. 
Rompe-se com as conveniências, com a lógica social e 
trata-se o espetáculo do riso como uma brincadeira, se 
desvencilhando do julgamento moral social do que seria 
certo ou errado, risível ou não risível, etc. Isso repousa 
da fadiga de viver. 
(BERGSON, 1983, 99)

O mesmo teórico aborda a relação do riso como uma prática social, que envolve a

ideia de pertencimento a um grupo, a uma cultura e seus costumes. O riso, dentro dessa

perspectiva de Bergson, exerce uma função social de punição, como se fosse uma forma

da sociedade se vingar das liberdades e dos vícios contra o que seria socialmente aceito.

Ele trabalha o cômico como tendo uma função de superação de preconceitos vigentes

que  a  sociedade  gostaria  de  eliminar,  com  um  objetivo  útil  de  aprimoramento  dos

indivíduos. 

Percebe-se  claramente  essa  relação  do  riso  como  uma  prática  social  pelas

narrativas de Mutarelli apresentarem um cunho moralizante, por exemplo, na caricatura

da bunda em O cheiro do ralo. Inseridos no contexto social brasileiro, em que temos uma
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objetificação  sexual  feminina,  a  partir  da  fetichização  da  bunda  do  corpo  feminino

bastante forte, entendemos que essa sátira visa condenar essa postura e não reafirmar

esse  comportamento  social.  A sátira tem,  segundo  Bergson,  uma  função  social  de

expurgação de preconceitos e vícios de uma sociedade.

Pode-se,  a  primeira  vista,  entender  a  questão  em  sua  narrativa  como  uma

reafirmação  desse  comportamento,  assim  como  encontramos,  por  exemplo,  nas

propagandas comercias das TVs e em programas de humor das grandes mídias.  No

entanto, a partir de uma leitura mais atenta da obra, sem se impactar com a violência

simbólica exercida pelo autor e, com a leitura de Bergson, chegamos a conclusão de que

existe  na  comédia  ou,  ao  menos  na  grande  comédia,  um viés  evolutivo  no  que  diz

respeito a se condenar atitudes ultrapassadas que devem ser eliminadas da comunidade.

Ainda dentro dessa perspectiva do riso como prática social, deve-se ressaltar que nem

sempre o ato de rir pressupõe um caráter progressista. Sabemos que o riso pode ser

utilizado de modo conservador, a fim de se reafirmar preconceitos. No entanto, como já

dito, não é o caso do que encontramos na literatura de Mutarelli.

Portanto,  duas  funções  essenciais  do  riso  que  Bergson  nos  aponta  e  que

encontraremos, principalmente em O cheiro do ralo, serão a dele como punição e outra

como forma de descontração, rompimento com as conveniências e com a lógica social,

próprios do realismo grotesco, segundo Bakhtin.

A  nossa  análise  do  riso  seguirá,  nos  romances  de  Mutarelli,  em  direção  à

perspectiva da descontração. Bergson afirma que a vida acaba ganhando um certo peso,

se nos deixarmos sempre levar pelo sentimento de solidariedade, ao nos colocarmos no

lugar do outro. Em contraponto, se nos afastarmos, assistindo à vida de camarote, muitos

dramas se tornarão comédia, como percebemos em nossa própria vida.

O riso é uma forma de libertação e ele se faz mais presente em O cheiro do ralo

através do que Bakhtin chama de  realismo grotesco. Este tem como traço marcante o

rebaixamento,  isto  é,  a mudança da perspectiva mais espiritual  e  ideal,  para o plano

material  e corporal.  Segundo o teórico, o realismo grotesco remonta à cultura popular

medieval, na qual eram bastante presentes elementos do “baixo corporal”, referentes à

área do sexual e do excrementício.  O procedimento padrão dessa cultura cômica é a

degradação. Puxa-se pra baixo aquilo que é instituído pela cultura oficial como sublime,
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espiritual  e  ideal.  Mas  essa  degradação  não  teria  somente  um  caráter  pejorativo  e

negativo. Segundo Bakhtin:

Degradar significa entrar em comunhão com a 
vida da parte inferior do corpo, a do ventre e dos 
órgãos genitais, e portanto com atos como o 
coito, a concepção, a gravidez, o parto, a 
absorção de alimentos e a satisfação das 
necessidades naturais. A degradação cava o 
túmulo corporal para dar lugar a um novo 
nascimento. E por isso não tem somente um 
valor destrutivo, negativo, mas também um 
positivo, regenerador: é ambivalente, ao mesmo 
tempo negação e afirmação. [...] o baixo é 
sempre o começo (BAKHTIN, 2010, 19).

O “baixo” material e corporal que encontramos na narrativa de  O cheiro do ralo

liberta as coisas e a vida da seriedade mentirosa, desconstrói as ilusões que nos dão

medo. Através do riso e da visão carnavalesca, elementos formadores do grotesco, há a

destruição  da  seriedade  da  ordem  estabelecida  socialmente,  abrindo-se  novas

perspectivas, novas possibilidades de pensamento. 

No primeiro livro que nos propomos a analisar, existe a quebra de um tom mais

sério,  há a desconstrução de discursos ditos verdadeiros, científicos,  e se encontra a

proposição  de  se  mostrar  o  ser  humano  como  obra  incompleta,  vide  a  questão  da

narrativa  girar  em torno  de  necessidades  fisiológicas,  o  que  nos  remete  ao  realismo

grotesco. Segundo este conceito, a representação do corpo centra-se nas imagens do

“baixo corporal”: a boca, a barriga, os órgãos genitais, ou excrementícios, como a bunda

de  O cheiro do ralo. O corpo está em processo; nunca completo. Ele está sempre em

dinâmica, através da representação dos atos de comer, defecar, urinar, masturbar-se, ou

seja, através dos orifícios que ligam o corpo ao exterior. 

Esse rebaixamento por parte do narrador se dá diversas vezes em  O cheiro do

ralo. Ele chega a pensar seu livro como um ''romance de amor”, algo a princípio elevado e

sublime, porém, como sabemos, o personagem não se apaixonou pela moça da bunda,

mas sim, pela bunda da moça; logo, ele trata de designar o livro como sendo uma “ode ao

cu” (MUTARELLI,  2011, 136). O narrador pega emprestado esses elementos chulos e

baixos, mais recorrentes da cultura popular, do “povão”, o que pode gerar a princípio uma

certa repulsa de um público burguês de classe média em busca de ideias mais elevados,
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e isto está bastante ligado à aproximação feita por Mutarelli de uma cultura cômica mais

popularesca, que investe muito nas piadas e no riso a partir do sexual e do excrementício.

Mikhail Bakhtin em sua consagrada obra A cultura popular na Idade Média e no

Renascimento,  associa  esse  caráter  baixo  cômico  do  realismo  grotesco  às  festas

populares da Idade Média, à alegria popular:

A orientação para baixo é própria de todas as formas da alegria popular e do
realismo grotesco. Em baixo, do avesso, de trás para a frente: tal é o movimento
que marca todas essas formas. Elas se precipitam todas para baixo, viram-se e
colocam-se sobre a cabeça, pondo o alto no lugar do baixo, o traseiro no da
frente, tanto no plano do espaço real como no da metáfora. (BAKHTIN, 2013,
325)

Para compreendermos como se dá esse rebaixamento no realismo grotesco,  e

identificarmos esse processo na escrita  de  Mutarelli,  citaremos um trecho do célebre

capítulo dos limpa-cus de Gargântua (Livro 1, cap. XIII) que, melhor que todos os outros,

revelam o  sentido  desse  movimento  para  baixo.  Neste  episódio,  o  jovem Gargantua

explica a seu pai que ele encontrou, depois de muitas experiências, o melhor ‘limpa-cu’

que existe. Nela, se traz para o “baixo” material e corporal, objetos que são utilizados nos

altos do corpo, mais próximos da alma:

 Eu me limpei uma vez com um cachecu de veludo de uma senhorita, e achei
bom, pois a maciez da seda me causou nos fundilhos uma voluptuosidade bem
grande. 
Outra vez com um chapéu dela, e fez o mesmo efeito. 
Outra vez com orelheiras de cetim carmesim, mas o enfeite de um monte de
bolinhas de merda que aí estavam me arranharam todo 
o traseiro, que o fogo de Santo Antônio queime o buraco do cú do artífice que as
fez e da senhorita que as usava. 
Esses mal passou, limpando-me com um boné de pajem, -bem emplumado à
suíça. 
Depois, cagando detrás de uma moita, encontrei um gato de março, e limpei-me
com ele, mas as suas garras me ulceraram todo o períneo. 
Disso me curei no dia seguinte, limpando-me com as luvas de minha mãe, bem
perfumadas de tabaco  
Depois limpei-me com sálvia,  erva-doce,  funcho,  manjerona,  rosas,  folhas de
abóbora, de couve, de beterraba, de parra, de malvaísco, de verbasco branco
(que faz o cu escarlate), de alface e com folhas de espinafre - tudo me fez muito
bem à perna -, de mercurial, de sanguinária, de urtigas, de consolda; mas tive
uma caganeira da Lombardia,  de que me curei  limpando-me com as minhas
bragas. (BAKHTIN, 2010, 326)
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Percebe-se um caráter denegridor, destronador e destruidor de tudo o que possa

ser  elevado,  espiritual  ou  ideal  nesse  trecho  de  Gargântua.  Esse  caráter  grotesco

segundo é próprio da cultura cômica popular se faz presente diversas vezes na narrativa

de  Mutarelli.  Nela,  principalmente  em  O cheiro  do  ralo,  encontra-se  esse  movimento

atrativo para baixo, com elementos próprios do corporal como a bunda da garçonete e a

fixação do personagem por ela, ou, ao mostrar os processos fisiológicos do herói, um ser

que  precisa  comer,  defecar,  que  se  masturba,  entre  outras  descrições  que  não

encontramos com tanta recorrência nos heróis da literatura.

Outra característica bastante aproximada com a literatura de Rabelais e essa ideia

do realismo grotesco de Bakhtin, temos em determinado momento de O cheiro do ralo,

em que o personagem diz que: 

na Idade Média o cu representava o Inferno. É isso. 
Eu sei que é. E o ralo é o cu do mundo.
O cheiro que aspiro vem do inferno. (MUTARELLI, 2011, 34)

Nota-se  nesse  trecho  uma  semelhança  muito  grande  com  o  que  aparece  em

Pantagruel, outro livro de Rabelais. Bakhtin analisa a cômica exclamação de Panúrgio,

“Vejo o buraco da sibila”  (RABELAIS apud BAKHTIN, 2010,  331),  quando a sibila  de

Panzoust  mostra  o  seu  traseiro.  O  Buraco  da  sibila  em  si  era  um  dos  nomes

popularmente  dados ao Inferno.  Segundo Bakhtin,  nas lendas medievais,  os diversos

buracos  nas  diferentes  zonas  da  Europa  eram  tratados  como  portais  de  entrada  ao

purgatório  ou  ao  inferno,  além  de  ganharem,  na  linguagem  familiar,  uma  conotação

obscena. 

Percebe-se assim que Mutarelli, principalmente em O cheiro do ralo, promove uma

retomada desse riso próprio do realismo grotesco e que está respirando toda essa cultura

que  remete  ao  riso  popular  da  Idade  Média,  sempre  imbricada  no  contexto  religioso

cristão  medieval,  assim  como  se  encontrava  nos  livros  de  Rabelais.  Nesse  tipo  de

literatura, nota-se que se pode provocar um alto riso com um riso baixo. A partir dessa

perspectiva, há um exorcismo do medo através do ato de rir, sem se negar o caráter sério

da vida e da morte, ou a existência do inferno.

24



��

Em O natimorto, o riso apresenta um caráter mais desesperador, em muitas das

situações. Num contexto permeado pelo niilismo e pelo absurdo, em que o homem vê

seus valores afundarem, resta o ato de rir como uma tábua de salvação, como ópio, como

uma polidez diante do desespero. 

Existe uma aproximação muito forte entre o absurdo cômico do romance com o

teatro do absurdo. “O absurdo cômico é da mesma natureza que o dos sonhos” (p.95),

nos diz Bergson. E não é justamente uma atmosfera onírica e surreal que se apresenta na

trama de O natimorto: um homem que agencia "a voz da pureza", dona de um timbre tão

perfeito, que só ele é capaz de escutar; um homem que busca se confinar em um hotel

com uma desconhecida para se proteger de uma realidade agressiva, permitindo a ela

que saísse apenas para comprar comida e cigarros; sem contar o fato dele achar poder

interpretar o destino através das imagens dos maços de cigarro. A partir de uma situação

absurda, representam-se de forma cínica e mordaz, as neuroses, a solidão e as angústias

do homem moderno.

Trata-se de uma narrativa menos baseada nos pressupostos realistas. Se em  O

cheiro do ralo podemos identificar que os acontecimentos se dão no grande centro de São

Paulo, em  O natimorto os fatos se dão num não-lugar, em um tempo não tão definido,

devido uma maior surrealidade do romance. Desvela-se o real como se fosse irreal, com

forte ironia, intensificando bem as neuroses e loucuras do personagem, culminando no

atrito, na crise e na desgraça.

O riso surge no romance muito mais pelo desvario das ideias do personagem O

Agente. A Voz acreditava que ele era muito imaginativo e que deveria utilizar suas ideias

no campo da ficção,  no entanto,  para ele,  a realidade é quem deve se curvar  à  sua

imaginação e às suas ideias. Uma vez formada a ilusão, O Agente a desenvolve “em

todas  as  suas  consequências;  move-se  nelas  com  a  segurança  e  a  precisão  do

sonâmbulo que vive o seu sonho. Tal é a origem do erro, e tal é a lógica especial que

preside” o absurdo. (BERGSON, 1983, 87). A partir desse movimento do absurdo cômico,

que como vimos está associado a um universo de sonho vivido na realidade é que se dá o
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riso no romance. O personagem não busca formular as ideias através das coisas, mas

sim, modelar as coisas através das ideias. Assim, se dá a associação dos maços de

cigarro às cartas de tarô. Ele explica logo no início sua teoria:

O Agente – Deixa eu me explicar…
O Agente – Eu fumo um maço de cigarro por dia.
A Voz – Eu também, um pouco mais, às vezes.
O Agente – Muito bem, essas figuras que eles estamparam para nos intimidar
me causam uma sensação estranha. Além de um óbvio desconforto.
A Voz — São horríveis, às vezes eu chego a pensar em parar de fumar só para
evitar esse confronto. 
O Agente — Você está certa.  Mas,  além desse desconforto,  elas  me fazem
pensar numa outra possibilidade. 
A Voz — Qual? 
O Agente — Quando eu era criança,  morava com uma tia minha que punha
cartas. 
A Voz — Sei. 
O Agente — Ela lia a sorte em velhas cartas de tarô, sabe? 
A Voz — Claro. 
O Agente — Pois então: aquelas cartas de tarô me causavam uma impressão de
estranheza,  um desconforto,  um quase medo...  Eu tinha uma sensação...  As
figuras daquele baralho me causavam uma sensação muito semelhante à que
sinto quando contemplo essas figuras de advertência impressas nos cigarros.
Me entende? E aí, como eu ia dizendo, eu fumo um maço por dia. Então, acho
que a imagem vai prenunciar, de alguma forma, o destino desse dia. Deu para
entender? (MUTARELLI, 2004, 12-13)

A voz da pureza acha a “ideia fascinante”, mas à medida que nota como O Agente

trata aquela “loucura”  com seriedade,  começa a mudar de pensamento. Entretanto,  é

justamente a persistência na ideia e na “loucura” que provoca o riso no leitor. A inversão

do senso comum e a obstinação na ideia fixa  são recorrentes  no Agente.  Ele  busca

moldar a realidade a partir de sua fértil imaginação, assim como se dá o cômico em D.

Quixote, grande referência do humor:

um personagem que segue sua ideia,  que a ela volta sempre, mesmo que o
interrompamos  sem  cessar!  A passagem  se  faria,  aliás,  imperceptivelmente
daquele que nada quer ouvir àquele que nada quer ver, e enfim àquele que só
vê o que quer. O espírito que se obstina acabará por curvar as coisas à sua
ideia,  em vez de  moldar  o  seu pensamento  pelas  coisas.  Todo personagem
cômico está, pois, na via da ilusão que acabamos de descrever, e D. Quixote nos
oferece o tipo genérico do absurdo cômico.  (BERGSON, 1983, 95)

Essa persistência na ideia fixa se apresenta principalmente nas associações dos

maços com as cartas de tarô, mas se faz presente também em diversas outras partes da
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narrativa, como num trecho em que O Agente começa a desenvolver a sua teoria sobre os

dentes, após ler na advertência antifumo da cartela de cigarro que “Fumar causa mau

hálito, perda dos dentes e câncer de boca.”:

A Voz – O que têm os dentes? [...] 
O Agente – É que uma vez eu estava folheando um livro que tenho, um livro com
fotos de personalidades. 
A Voz – E? 
O Agente – Você já viu alguma foto do Baudelaire? 
A Voz – Não sei, não estou lembrada. Por quê? 
O Agente – Porque ele parece um cara muito sério, digo isso pela impressão que
dá o retrato. 
A Voz – Imagino que ele fosse realmente sério. 
O Agente – Eu acho que ninguém é sério. Somos todos perversos. 
A Voz – Perversidade nada tem a ver com ser sério ou não. 
O Agente – Será? A Voz – Aonde você quer chegar? 
O  Agente  –  Nisso  dos  dentes...  [...]  Eu  penso  que  esses  sábios,  essas
personalidades do passado, eram muito vaidosos. 
A Voz – Vaidosos? 
O Agente – Eu acho que o Baudelaire posou com aquele ar sério, com aquela
cara de mau por vaidade. 
A Voz – E o que te faz pensar isso? 
O Agente – Eles deviam ser banguelas, desdentados. Por isso fechavam a boca,
por vaidade. Para não saírem caxinxas nas fotos. (MUTARELLI, 2004, 124-125). 

A Voz,  como  vimos,  pergunta  “E  o  que  te  faz  pensar  isso?”,  até  porque  o

personagem começa a fazer associações e concatenar situações que fogem do senso

comum. Embarca num clima nonsense, ao criar sua teoria sobre orgulho e a vaidade, a

partir  dessa análise dos dentes em personalidades do passado. O Agente só procura

então  no  mundo  exterior  um  pretexto  para  concretizar  suas  idealizações,  ao  buscar

afirmar seus pensamentos por meio de sua imaginação fértil e de sua lógica de sonho.

Segundo Berson, o riso nesse tipo de situação seria provocado pelo jogo de ideias

lúdicas, que provocariam um relaxamento das regras do raciocínio e do senso comum.

Para o teórico:

todo jogo de ideias poderá nos divertir, desde que nos lembre, de perto ou de
longe, os jogos do sonho. 
Assinalemos em primeiro lugar certo relaxamento geral das regras do raciocínio.
Os  raciocínios  de  que  nos  rimos  são  os  que  sabemos  falsos,  mas  que
poderíamos tomar por verdadeiros se os ouvíssemos em sonho. Eles falseiam o
raciocínio  verdadeiro  a  ponto  de  iludir  um  espírito  adormecido.  (BERGSON,
1983, 96) 

27



Mas o riso em O natimorto, como já havíamos falado anteriormente, é um riso mais

desesperador e menos de alegria. O riso em O cheiro do ralo tem um caráter mais festivo,

próprio dos elementos do realismo grotesco. Já em O natimorto o riso é mais sinistro e

mais doentio. Georges Minois trabalha em História do Riso e do escárnio sobre o caráter

do riso em tempos dominados pelo niilismo e pelo absurdo: 

O mundo deve rir para camuflar a falta de sentido. Ele não sabe para onde se
encaminha, mas vai rindo. Ri-se para agarrar-se a alguma continência. Não é o
riso de alegria,  é o riso forçado da criança que tem medo do escuro.  Tendo
esgotado todas as certezas, o mundo tem medo e não quer que lhe digam isso.
(MINOIS, 2003, 554)

A partir das constatações de nossa perpétua contradição, de nossas incertezas,

somente através do humor e da ironia é possível se ultrapassar o absurdo do mundo, do

homem e da sociedade. E Mutarelli parece saber disso, ao trabalhar o riso como uma

“desforra sobre aquilo que acabrunha e fere o espírito. Ele afirma a recusa do desespero,

uma maneira de crer no homem apesar do homem” (DUVIGNAUD apud MINOIS, 2003,

585). Em suma, o riso funciona como uma liberação que permite o homem superar o

absurdo, depois de ter consciência de que ele existe.
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Tratamos anteriormente do caráter cômico das obras. Mas, se formos perceber, a

escrita  de  Lourenço Mutarelli  trabalha situações trágicas,  intermediadas por  situações

ridículas e cômicas. O autor nos coloca e nos tira de um clima de tensão. Porque, se por

um lado põe na boca de seus personagens reflexões mais profundas e emotivas, por

outro lado, muda de tema, indo para uma realidade mais risível e grotesca. O efeito do

tragicômico sobre o leitor é de que este muitas vezes não sabe se ri ou se comove. Um

exemplo bem claro disso é uma cena em que o personagem principal de O cheiro do ralo

alcança uma certa sublimidade de pensamento, em que revela certa dignidade pessoal:

De todas as coisas que eu tive, as que mais me valeram, das que eu mais sinto
falta,  são as coisas que não se pode tocar.  São as coisas que não estão ao
alcance de nossas mãos.  São as coisas que não fazem parte do mundo da
matéria. Quer dizer, tirando o meu Rosebud. Nele, eu só não pude tocar porque
as mãos não alcançaram de fato.  (MUTARELLI, 2011, 110)

Primeiramente, devemos esclarecer que Rosebud refere-se à bunda da garçonete,

algo que será melhor explicado à frente. Ou seja, na mesma cena se apresenta uma certa

grandeza a que o homem aspira,  um certo desprendimento material,  no entanto, logo

após volta-se ao baixo material, a degradação em que o personagem se encontra e à

queda a que é conduzido, na medida que insiste em sua obsessão pela bunda. Há um

rebaixamento de questões sérias que como vimos anteriormente, provoca o cômico.  

Para melhor entender a perspectiva do tragicômico, agora, devemos nos ater às

seguintes perguntas: o que vem a ser tragédia? E o que caracteriza o fenômeno trágico?

Até para não utilizarmos aqui uma definição senso comum do que constitui a tragédia,

como normalmente o termo é usado na cultura popular.

A definição do significado do trágico tem ocupado bastante as preocupações de

diversos teóricos literários, no entanto, não temos um consenso sobre esse fenômeno.

Para tentar compreendê-lo, Albert Camus em uma conferência em Atenas, proferida em

1955,  buscou  primeiramente  compreender  como  a  tragédia  se  diferencia  do  drama

burguês  ou  melodrama.  Trata-se  de  um  bom  começo  para  tentarmos  entender  o

fenômeno  trágico  e  notarmos  sua  presença  na  obra  de  Mutarelli.  Ou  ainda  porque
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poderíamos  caracterizar  os  romances  de  Mutarelli  como  apresentando  manifestações

trágicas.

Camus trata a tragédia como sendo ambígua, ao contrário do drama que seria mais

simplista.  Explicando  melhor,  para  ele  as  forças  que  se  enfrentam  na  tragédia  são

igualmente legítimas, sendo cada força boa e má ao mesmo tempo. 

No  drama  ou  melodrama  somente  uma  das  forças  seria  legítima,  havendo  a

distinção entre bem e mal. O mundo constituiria um campo de batalha entre duas forças

antagônicas, com a vitória do bem ao final. O bem se mantém como força moralmente

superior, que resiste às provações impostas pelo mal.

No melodrama, apenas uma das partes envolvidas na trama é justa e justificável

lutando contra forças contrárias ao seu sucesso, ou seja, existem forças antagônicas que

se interpõem entre o herói e seus objetivos, enquanto que na forma trágica por excelência

todos são justificáveis e nada é justo. Por isso, os coros nas tragédias gregas davam

conselhos de prudência,  pois sabiam que dentro de um certo  limite todos têm razão.

Aqueles que, por cegueira ou paixão, ultrapassam esses limites, se precipitavam para a

catástrofe.

De  modo  geral,  não  existe  espaço  nas  tragédias  para  vilões,  polarização

maniqueísta  entre  bem  e  mal  ou  redenção  através  do  amor,  elementos  próprios  do

melodrama. Na tragédia, os personagens são responsabilizados por seus atos. A tragédia

desnuda e expõe a miséria humana, justificando-a na forma de necessidade, sabedoria

ou purificação. Em suma, a tragédia acredita na finalidade do mal. 

Hoje, através das narrativas literárias, teatrais e cinematográficas, principalmente

do cinema hollywoodiano, segundo Steiner, percebemos características ainda permeadas

pelos ideais românticos. O que faria com que não estivéssemos dispostos a encarar o

trágico em sua plenitude. Desafiando os fatos e a lógica, os finais das tramas continuam

sendo felizes. “Os vilões se reformam e o crime não compensa” (STEINER, 2006, 77). 

Existe uma demanda por parte de um público acostumado aos  happy-ends, que

reflete  no  próprio  processo de escrita  do dramaturgo,  roteirista  ou escritor.  Isso,  está

ligado ao próprio contexto moderno, que está longe de ter uma concepção trágica da

existência, sendo mais predisposto aos melodramas. “O aburguesamento do sentido de

vida,  a  atrofia  de  nossa  imaginação  no  racionalismo,  nos  vedou  o  acesso  a  uma

compreensão imediata e verdadeira do trágico” (LESKY, 2006, 51).
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No entanto, como será desenvolvido à frente, vários fatores contribuirão para o

ressurgimento de uma perspectiva trágica. E um dos focos de nosso trabalho será o de

demonstrar  como as narrativas de Mutarelli  se embebem do trágico,  porém, com um

distanciamento irônico e paródico.

O cheiro do ralo e O natimorto apresentam uma visão de mundo tragicômica e uma

compreensão  irônica  da  existência,  apontando  para  a  ambivalência  e  contradição  do

homem e de sua vida. A partir dessa perspectiva irônica e problematizadora do mundo, se

desconstrói o senso comum e as “verdades” estabilizadas socialmente. 

�

Os  personagens  de  Lourenço  Mutarelli  são  figuras  ambíguas,  complexas  que

carregam em si a tensão de forças antagônicas boas ou más como constituintes do ser.

Os monstros e a maldade não se encontram fora dos personagens, mas sim, dentro deles

próprios. As causas de seus infortúnios não são somente exteriores, como característico

do melodrama, e isso fica bem claro quando enxergamos o cheiro de O cheiro do ralo não

como  causa,  mas  como  consequência.  O  odor,  na  verdade,  é  bastante  simbólico,

funcionando como uma alegoria em relação às próprias questões pelas quais passa o

personagem protagonista e à sua podridão moral. 

Ao mesmo tempo, os personagens tanto de O cheiro do ralo como de O natimorto

não  são  essencialmente  maus,  pois  carregam  fragilidades  e  complexos  adquiridos

durante suas vidas. O que, inclusive, está bastante de acordo com a concepção do herói

trágico da Poética2, pois afinal, o homem que é vítima de queda trágica não deve ser nem

moralmente perfeito nem totalmente reprovável, segundo Aristóteles. Para Steiner, em A

morte da tragédia:

O  herói  trágico  é  responsável.  Sua  queda  está  relacionada  à  presença  de

enfermidade moral  ou de vício ativo dentro de si.  As agonias de um homem

inocente  ou  virtuoso  são,  como  observava  Aristóteles,  patéticas  mas  não

trágicas. (STEINER, 2006, 127)

2ARISTÓTELES, 384-322 a.C.; Longino; Horácio. A poética clássica� São Paulo: Cultrix, 2012.
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Existe uma cena bastante importante em O cheiro do ralo, na qual o personagem

acaba conversando com a faxineira   (veja em que situação frágil ele se encontra, tendo

de relatar seus infortúnios a uma pessoa estranha, que ainda por cima é sua funcionária;

afinal,  não tem mais ninguém a quem possa recorrer e se abrir).  Nesta conversa ele

revela  suas  questões  pessoais,  afetivas,  como  quando  fala  sobre  o  término  de  seu

relacionamento, sobre como antes não era do jeito que se tornou e que se enrijeceu a

partir do seu ofício. Afinal, teve que se endurecer para poder ofertar baixo pelo objeto dos

outros, objetos esses que geralmente tinham uma carga afetiva para quem os vendia:

É uma longa história. Só pra 
simplificar, é o seguinte:
Onde eu trabalho, tem um banheiro 
na minha sala, e vinha um 
cheiro                                  ruim.
E daí, o que isso tem a ver com a 
relação de vocês, ela reclama do 
cheiro?
Não. Não é isso. É que esse cheiro
me  deixava  confuso,  irritado...
Eu acabei descontando essa irritação nos 
outros, na minha vida, sei lá.
 o senhor não mandou
consertar? Às vezes é o sifão.
É. Eu fui deixando passar.
O senhor tem tanto dinheiro, isso 
não deve custar muito caro,
É. Eu fui deixando passar.
Eu não podia imaginar que o cheiro 
fosse me deixar assim, meio doente.
Eu reparei mesmo que o senhor 
anda  meio  amarelo...
A vida é assim mesmo. A gente vai 
deixando as coisas pra lá, e as 
coisas vão crescendo, crescendo. 
No começo a gente não quer brigar 
porque é coisa pouca, mas aí vai 
crescendo, crescendo. É que nem 
panela de pressão. Uma hora 
explode.
Olha você falou tudo. No meu 
trabalho, quando eu comecei, eu 
tinha que ser forte. Eu tinha que ser 
frio. Porque eu compro as coisas dos 
outros, e tinha que oferecer o 
mínimo possível, para ter o meu lucro.
E, no começo, eu ficava com pena 
das pessoas. Mas eu não podia ter pena, 

32



senão eu nunca iria chegar onde eu 
cheguei. Então eu fui ficando mais
frio. (MUTARELLI, 2002, 64-65)

   

Como pudemos perceber,  os  vícios  do  personagem foram adquiridos  por  uma

contração da vontade com o tempo, a partir do ofício totalmente inserido na sociedade de

mercado.  O vício  da  alma,  como nos diz  Bergson,  “assimila-se muitas  vezes a certa

curvatura da alma... existem vícios nos quais a alma se instala profundamente com tudo o

que carrega em si  de força fecundante...Vícios como esses são trágicos”(BERGSON,

1983, 12).

��

Nos dois romances, além da complexidade intrínseca, os personagens principais

são seres que se sobressaem da normalidade cotidiana dos modelos de vida, buscando

formas  alternativas  de  se  colocarem  no  mundo,  de  exercerem  suas  liberdades,  se

contrapondo à ordem preestabelecida. 

O  personagem  principal  de  O  cheiro  do  ralo exerce  sua  vontade  de  modo

desenfreado, a fim de alcançar seus objetivos de realização pessoal. A trajetória desse

personagem funciona  como uma paródia  do  filme  Cidadão  Kane.  Há  uma referência

explícita ao trenó de Charles Foster Kane, do filme O cidadão Kane, de Orson Welles em

O cheiro do ralo, na associação da bunda da garçonete a Rosebud. Mas o que vem a ser

Rosebud?

O cidadão Kane foi baseado na figura William Hearst, magnata, empresário das

comunicações dos EUA. Reza uma lenda que Rosebud era o nome que William usava

para se referir à parte traseira do corpo de sua amante. Rosebud, no filme de Welles, se

transformou no  objeto  de  desejo  de  Kane  e  no  filme  é  um pequeno  trenó,  que  traz

lembranças marcantes de sua infância. É a representação de sua memória e a última

palavra proferida por ele em seu leito de morte.

Mesmo após ter angariado um império de riquezas e poder, o protagonista anseia

pelo objeto da infância, que remete a um paraíso particular de inocência infantil, a um

ambiente de tranquilidade, segurança e de completude.  Existem diversos paralelos entre
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Kane e nosso personagem protagonista em  O cheiro do ralo,  inclusive o seu destino

trágico. Na verdade, podemos pensar no personagem de  O cheiro do ralo como uma

espécie de paródia de Charles Foster Kane, como já havíamos frisado. Ambos acumulam

objetos comprados, anseiam reconhecimento e poder, no entanto, por mais que alcancem

“sucesso”, progridam em suas metas, percebem o vazio que não pode ser preenchido,

afinal, apresentam diversas carências afetivas e questões interiores pendentes. 

A obsessão  pela  garçonete,  a  tentativa  de  reconstrução  do  pai  Frankenstein,

representam questões anteriores ao próprio começo da trama de  O cheiro do ralo. Só

temos acesso ao drama pessoal de nosso personagem a partir de seu término de noivado

e da passagem de uma situação de aparente equilíbrio para o caos. A partir desse fato os

problemas vêm à tona. E não é diferente na maioria dos romances, que se dão, no geral,

a partir  da crise pessoal de um personagem, em busca de algum sentido, de alguma

completude.

Em O natimorto,  O Agente evita o convívio social, se isolando completamente do

mundo e tentando viver de forma totalmente ascética. Ao buscar se proteger do convívio

social  e,  principalmente  de  si  mesmo,  sucumbe  às  forças  demoníacas  do  seu  ser,

submergindo à loucura, a medida em que aumenta seu tempo de confinamento. Nota-se

assim como Pascoal Farinaccio aborda em seu artigo, Espaços Claustrofóbicos na obra

de Lourenço Mutarelli, que os personagens do autor:

buscam  refúgio  em  lugares  fechados,  muitas  vezes  um  simples  quarto  que
possa servir  como um útero materno, uma proteção contra o mundo exterior.
Mas são tentativas que sempre redundam em fracasso, as quatro paredes em
fim de contas  compondo um espaço claustrofóbico.  Também nesses lugares
fechados não encontram a proteção desejada. Também neles pesa sobre essas
personagens a consciência de estarem perdendo a corrida coletiva dos que, de
uma maneira ou outra, conseguiram se adaptar ao atual estágio da sociedade.
(FARINACCIO, 2013)

Acontece que de formas distintas e semelhantes em alguns pontos, ultrapassam os

limites e regras impostos pela sociedade, e das advertências feitas a eles, se precipitando

para a catástrofe e os desfechos trágicos das narrativas. Perceberemos que uma das

principais  características que diferenciará a obra de Mutarelli  como portadora de uma

concepção trágica da existência é essa ideia da catástrofe final. Não haverá reconciliação,

sem a ilusão romântica ou religiosa de redenção e final feliz, ou seja, Mutarelli não é afeito
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à narrativas com happy-ends.
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Para  darmos  prosseguimento  e  aprofundar  nosso  estudo,  se  faz  necessário

entender melhor o que vem a ser a tragédia, além do manifestação do trágico. A partir

disso,  poderemos  criar  suposições  que  corroborem  com  a  ideia  da  possibilidade  do

fenômeno trágico nos nossos dias. Afinal, George Steiner, entre outros teóricos, pensou a

impossibilidade de produção de tragédias nos nossos dias..

No entanto, Albert Camus, que tem um discurso bastante aproximado na forma de

enxergar a tragédia e o trágico com Steiner, tenta levantar hipóteses que dariam suporte

para entendermos que estaríamos passando por um período trágico ou, ao menos, um

período potencialmente predisposto à recriação de tragédias. 

O termo “tragédia” foi usado em Atenas, no fim do século V a.C., para designar o

gênero literário que fundou o teatro grego: uma peça teatral cujo enredo questionava as

instituições  da  cidade-estado  por  meio  de  um  crescente  jogo  de  tensões  entre  as

personagens e que desencadeava, no espectador, sentimentos de terror e de piedade,

proporcionando-lhe a purificação (catarse) desses sentimentos. 

Devido à profunda investigação que faz da condição humana, a tragédia grega

permanece  atual.  A cultura  grega  nos  legou  conhecimentos  e  valores  que  marcaram

profundamente o pensamento ocidental.  Para os homens da Grécia Antiga,  a  vida,  o

conhecimento e a arte eram presididos por deuses, representantes de valores e forças

naturais  que  ora  ajudavam  a  humanidade,  ora  a  prejudicavam.  Os  homens  que

conseguiam reunir em si características que os aproximavam dos deuses eram chamados

heróis. 

Segundo a mitologia grega, os deuses interferiam na vida dos homens, punindo-os

por atos que considerassem abusivos,  sendo a noção de pecado desconhecida, afinal,

esse conceito é uma herança judaico-cristã. A relação com a culpa entre os gregos se

dava de outro modo. Entre eles, ela era interpretada como  hybris,  que representa um

atentado contra a ordem cósmica e social, o excesso, a desmesura. Contra a  hybris, a

expiação  justificadora,  a  fim  de  tornar  justa  a  existência.   

35



A intervenção divina objetivava reestabelecer a harmonia do universo, perturbada

por homens cuja ação extrapolava os limites da condição humana. Ultrapassar esses

limites  era  praticar  um  gesto  de  arrogância,  de  descomedimento,  a  que  os  gregos

denominavam hybris. A punição ora recaía sobre seu autor, o a sobre seus descendentes.

Os  poetas  trágicos  inauguraram o  questionamento  entre  o  homem e  a  ordem

divina. A tensão entre o homem e os deuses se torna um conflito, que será vivido na

própria pele, pelo herói trágico. Na tragédia, o homem passa a ser o centro da reflexão. É

denunciada a hierarquia e a finitude a que o homem está submetido pela ordem sagrada:

um mortal cujo destino está nas mãos apaixonadas dos deuses. O trágico, para os gregos

antigos, representava a tomada de consciência da experiência da  hybris. O homem se

entregando à desmesura, às paixões, furioso em transgredir suas condições finitas, que o

separa do divino. 

A partir  da  experiência  estética  teatral,  o  espectador  apreenderia,  assimilaria  e

compreenderia melhor certas mensagens, que de outra forma, poderia ser encarada de

modo bastante  fatalista.  Se  a  princípio,  a  hybris se  manifesta  como uma desmedida

criminosa; de outro lado, ela configura uma função renovadora, quando não francamente

redentora. 

A partir do desenvolvimento da ação trágica se daria a progressiva apreensão da

verdade – verdade no sentido de “manifestar-se”, “descobrir-se”, “desesconder-se” e não

pautada  somente  na  assimilação  de  conceitos,  que  seria  característica  da  atrofia  do

pensamento moderno racionalista. Barthes faz uma diferenciação entre a verdade da arte

em contraponto com a verdade filosófica e científica que é bastante interessante:

A ciência  é  grosseira,  a  vida  é  sutil,  e  é  para  corrigir  essa  distancia  que  a
literatura nos importa. Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca é inteiro
nem derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de
alguma coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas – que sabe muito sobre
os homens.  [...]  A literatura  engrena  o  saber  no rolamento  da  reflexibilidade
infinita:  através da  escritura,  o  saber  reflete  incessantemente  sobre  o  saber,
segundo  um  discurso  que  não  é  mais  epistemológico,  mas  dramático.
(BARTHES, 1977, 16)

Em de vez  de uma linguagem sistemática  argumentativa,  com a pretensão de

teoria, a linguagem poética se constrói a partir de um discurso narrativo e dramático. No

lugar de querer afirmar algo, a literatura, a arte, só tem pretensão de afirmar que sabe
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algo de algo. Ao contrário do discurso filosófico que encadeia e deduz, o discurso poético

não é uma “transposição organizada, mas oferenda, proposição sem leis” (BADIOU, 2008,

31).  Ao  contrário  da  transparência  presente  na  filosofia,  se  tem  uma  obscuridade

metafórica na literatura. 

Em  suma,  ao  contrário  da  lógica  do  homem  filosófico,  o  homem  trágico  não

estabelece um juízo de valor tão canonizado entre o que seria falso ou verdadeiro. O

trágico vive da tensão entre discursos e na medida em que se reconhece o universo dos

valores e dos homens como conflitual,  sem certezas absolutas, abre-se caminho para

uma visão problemática do mundo,  para a percepção de uma consciência trágica  da

existência.

�

Como  já  visto  anteriormente,  uma  tradição  de  críticos  literários  que  remete  à

George Steiner, nega que seria possível ainda a experiência da tragédia nos dias atuais,

afirmando que ela já cumpriu seu ciclo histórico e deixou de existir. Esse fenômeno só

teria sido possível em alguns momentos da história: em seu surgimento na Grécia antiga,

como exposto antes, desaparecendo durante a Idade Média, parecendo ter ressurgido em

outros momentos, como nos movimentos renascentistas, neoclássicos e com a retomada

no romantismo alemão. No entanto, a discussão sobre a impossibilidade da tragédia num

contexto moderno é de um debate acaloradíssimo, que vem de muito tempo.

Segundo consenso da maioria  dos críticos,  os maiores picos de manifestações

trágicas,  após  o  teatro  grego,  se  deram  no  século  XVI  elisabetano,  com  William

Shakespeare (1564-1616), no século XVII francês, com Pierre Corneille (1609-1684) e

Jean Racine (1639-1699), com Calderón de la Barca na Espanha do mesmo período e,

depois, tendo algumas poucas manifestações isoladas.

Portanto, não seria mais aceitável a experiência da tragédia hoje? Poderíamos falar

de uma tragédia moderna? Quais as condições encontradas por Steiner para chegar a

uma  conclusão  tão  taxativa  como  a  “morte  da  tragédia”?  Quais  as  argumentações

contrárias a essa inviabilidade proposta? 
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Para responder a essa questão,  se faz necessário,  primeiramente,  entender os

fatores  que desencadearam esses movimentos  em suas respectivas  épocas e,  após,

tentarmos compreender os motivos apontados por Steiner para chegar à sua conclusão. 

Segundo Camus, esses dois períodos de arte trágica se inserem em momentos

históricos de transição e de muita instabilidade e incertezas. Em efeito, as duas épocas

marcam uma passagem das formas de pensamento cósmico, impregnadas do divino e do

sagrado para outras formas, que se baseiam na reflexão individual e racionalista. Dessa

ideia também compartilha Raymond Williams, em seu livro Tragédia Moderna:

Tragédias importantes, ao que tudo indica, não ocorrem nem em períodos de
real estabilidade, nem em períodos de conflito aberto e decisivo. O seu cenário
histórico  mais  usual  é  o  período  que  precede  à  substancial  derrocada  e
transformação de uma importante cultura. A sua condição é a verdadeira tensão
entre o velho e o novo: entre crenças herdadas e incorporadas em instituições e
reações, e contradições e possibilidades vivenciadas de forma nova e vivas. Se
as crenças recebidas desmoronam, ampla ou inteiramente, a tensão, é óbvio,
está ausente; na proporção em que a real presença delas é necessária. Mas
crenças podem ser ativas e profundamente contestadas, não tanto por outras
crenças quanto por uma experiência imediata e persistente. Em tais situações, o
processo usual de dramatizar e resolver a desordem e o sofrimento se intensifica
até  o  nível  que  pode  ser  o  mais  prontamente  reconhecido  como  tragédia.
(WILLIAMS. 2011, 79)

O movimento de Ésquilo a Eurípedes, a grosso modo, se situa na passagem dos

pensadores pré-socráticos ao próprio Sócrates, acusado por Nietzsche de, ao lado de

Eurípedes, ter assassinado a tragédia. Já no período do século XVIII, de Shakespeare a

Corneille, se passa das forças obscuras e misteriosas da Idade Média para o universo de

valores individuais afirmados e mantidos pela vontade humana e pela razão. Por duas

vezes na história há uma mudança de perspectiva, com o triunfo da razão individual. O

ser humano troca uma visão cosmocêntrica por uma antropocêntrica. 

A tarefa  de  construção  de  uma  ordem,  de  uma  totalidade  que  respondia  aos

anseios  da condição humana,  conferindo-lhe  durabilidade e previsibilidade através do

discurso científico exigiu do homem moderno a suspensão da ideia de Deus. Assim, com

o  ser  humano  podendo  dar  sentido  e  tendo  controle  sobre  a  natureza,  com  um

progressivo desencantamento do mundo, com “Deus estando morto” como diagnosticado

por Nietzsche, a manifestação do trágico se extingue. A tragédia pressupõe um ato de

rebeldia à ordem divina. Não existindo Deus, não há o que se contestar. Ao mesmo tempo

que quando a ordem divina não merece contestação, como encontramos no contexto
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fortemente católico da Idade Média, admitindo somente o arrependimento, também não

existiria  a  tragédia.  Não há,  portanto,  nem tragédia totalmente religiosa,  nem tragédia

totalmente ateia.  A tragédia desapareceria nas épocas em que os ideais religiosos ou

individualistas  atingissem  a  predominância  no  espírito  humano,  pois  poria  fim  à

ambiguidade e à tensão provocadas pelas exigências universais e individuais em conflito

Segundo Steiner, os dramaturgos modernos não seriam capazes de criar tragédias

verdadeiras, porque também não existiriam mais obras fundamentadas no mito. Ou seja,

não existe mais um sistema de valores religiosos e coletivos que permeei o inconsciente

de um determinado grupo ou comunidade, uma mitologia fundamentando e apresentando

uma estreita relação entre o destino humano e o cosmos.

O sujeito moderno se prende a uma vida privada, apartada de um sentido público.

Ele se encontra solitário e desamparado em busca de uma plenitude de sentido. Segundo

Lukács, o romance é a maior expressão do desamparo transcendental da vida moderna,

pois  narra acontecimentos de homens em meio a uma realidade inessencial  e vazia,

destruída de uma necessária e espontânea relação com o todo, algo que era encontrado

nas tragédias e epopeias. Essa épica moderna, como trata Lukács o romance moderno,

só consegue descrever a busca pelo sentido, no entanto essa busca estaria fadada ao

fracasso segundo ele, pois se encontraria inacessível.

Ao contrário dessa incapacidade dos tempos modernos, por exemplo, no teatro

trágico elisabetano, em pleno século XVI com Shakespeare, a dramatização  se dava a

partir de uma ideia religiosa plena de sentido. Conceitos como graça, danação, purgatório,

queda,  inocência,  foram  elementos  que  permearam  o  teatro  shakespeariano  e

compuseram a visão de mundo que embalavam as suas narrativas trágicas.

Nota-se que na obra de Mutarelli há uma retomada desse universo medieval. Ele

trabalha  aspectos  aparentemente  retrógrados  que  permeiam  nossa  cultura  em  uma

narrativa tipicamente contemporânea e urbana. Basta notarmos as suas referências ao

inferno aos moldes medievais como o Inferno de Dante ou o inferno do quadro Jardim das
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delícias  terrenas,  de  Hieronymus Bosch3 em  O cheio  do ralo, pintor reconhecido  por

Mutarelli como uma de suas influências artísticas . 

Esse quadro de Bosch possui  uma visão escatológica,  ou seja,  escatologia no

sentido filosófico teológico do termo, ao tratar dos últimos eventos na história do mundo

ou do destino final do gênero humano. Ao se utilizar dessas analogias o narrador de  O

cheiro do ralo  demonstra uma visão permeada pelo ideário  religioso cristão da Idade

Média.  Nele,  para o caso de a humanidade afirmar a sua potência de vida de modo

desenfreado,  se  entregando  às  suas  vontades,  às  suas  delícias,  existiria  uma

contrapartida  de  castigos  eternos,  com  a  alma  correndo  perigo  caso  as  pessoas

3 Jeroen  van  Aeken,  cujo  pseudônimo  é  Hieronymus  Bosch,  e  também  conhecido  como  Jeroen  Bosch,  ('s-
Hertogenbosch, c. 1450 — Agosto de 1516), foi um pintor e gravador holandês dos séculos XV e XVI. Muitos dos
seus  trabalhos  retratam cenas  de  pecado e  tentação,  recorrendo à  utilização  de  figuras  simbólicas  complexas,
originais, imaginativas e caricaturais, muitas das quais eram obscuras mesmo no seu tempo.As obras de Bosch
demonstram que foi um observador minucioso bem como um refinado desenhista e colorista. O pintor utilizou estes
dotes para criar uma série de composições fantásticas e diabólicas onde são apresentados, com um tom satírico e
moralizante, os vícios, os pecados e os temores de ordem religiosa que afligiam o homem medieval. 
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continuem levando a vida desse modo.  A salvação estaria  na humildade,  no controle

dessa vontade, dessa potência, assim como Jesus pregava.

Não que com o que foi dito anteriormente, se pretenda afirmar que Mutarelli seja

cristão. O que se pode pensar é que ele se utiliza de um imaginário medieval cristão para

fundamentar sua obra. Para isso, se vale de estudos sobre temas próprios do período

medieval como ocultismo e demonologia, por exemplo; estudos estes que vêm a nosso

conhecimento através de suas entrevistas e por serem citadas em suas próprias obras.

Em O natimorto, ele se apropria da cultura do tarô. A maioria das fontes revela que

os  primeiros  baralhos  de  tarô  surgiram  também  no  início  do  século  XVI,  ou  seja,

novamente  estamos  inseridos  dentro  do  ideário  medieval.  O  tarô  se  utiliza  de  uma

linguagem arquetípica  que  permeia  o  inconsciente  coletivo,  sendo  o  mais  importante

caminho pelos místicos ocidentais para a leitura da sorte, divinação e autoconhecimento.

Os  símbolos  e  arquétipos  nos  abrem  para  recônditos  ocultos  em  nós  mesmos,  que

poderiam ser negados e reprimidos.

O narrador de  O natimorto chega a ser específico quanto à utilização do tarô de

Marselha, que é o mais famoso. Este que foi popularizado na França do século XVI e

desenvolvido por Claude Burdel por volta de 1750. Além disso, em determinadas partes, o

romance funciona quase como uma aula sobre tarô.
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Em O natimorto também se faz presente o ideário do inferno aos moldes medievais

como percebemos no quadro de Hieronymus Bosch, anteriormente. Em determinado 

momento, ao explicar sobre as imagens de tarô, O Agente diz:

Na carta do tarô, as criaturas não são muito definidas, são meio humanas meio 
animais. E é isso o que simboliza o inferno. O inferno, segundo a sabedoria do 
tarô, é o lugar onde não se distingue o homem do animal.

A Voz – Faz sentido. É como a moral judaico-cristã considera os baixos instintos 
do ser humano. Quando o instinto do homem é mais forte que sua razão ele se 
torna um pecador.

O Agente – Exatamente. E o pecador é condenado ao inferno.(MUTARELLI, 
2004, 54-55)

O que se percebe a partir dessa retomada de mitologias e arquétipos é a abertura

para uma concepção religiosa e mística da vida. Não religiosa no sentido de afirmação de

alguma fé. Mas, sim, no sentido dos questionamentos sobre o sobrenatural nas atividades

humanas, o que é próprio do trágico. Presencia-se a extrapolação do ideário moderno

secular, que não deixa de ter as suas mitologias também, como a própria fé irrestrita na

razão e na ciência.

Para Steiner, a morte do teatro trágico está diretamente relacionada ao advento da

cidade moderna, especificamente vinculada ao triunfo de uma classe média  bourgeoise

oriunda da revolução francesa, que, no século XIX, não se reconhecia participando de

nada  que  possuísse  qualquer  conotação  religiosa.  Ao  contrário  dessa  concepção

moderna, a tragédia traz “uma expressão da fase pré-racional da história; fundamenta-se

na  assunção  de  que  existem,  na  natureza  e  na  psique  oculta,  forças  incontroláveis

capazes de enlouquecer e destruir a mente” (STEINER, 2006, 193). 

Existe no ideário moderno uma relutância quanto a tudo que não seja racionalizado

e  esquematizado,  que  não  seja  racionalmente  apreendido  e   “cientificamente

comprovado”.  Afastando  qualquer  tipo  de  misticismo  ou  atividade  religiosa  como

características mais primitivas e obscurantistas, no sentido pejorativo das palavras, como

sendo retrocessos a níveis iniciais da evolução humana. Em O grifo de Abdera, Mutarelli

parece sintetizar essa crítica ao ideário moderno e a abertura a uma outra perspectiva:
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Vivemos uma vida que nos distancia do incomum. Nossa rotina foi se formando
para atentarmos ao mundo prático.  Desaprendemos a valorizar  os pequenos
sinais. Somos totalmente treinados para ser céticos. Tudo o que fazemos é nos
distanciar  de nós mesmos e de qualquer aspecto sobrenatural,  ou,  mais que
isso, sobrecotidiano. Rejeitamos qualquer coisa que fuja a esse mundo prático.
O que houve de espiritual ou místico agora se resume ao material. (MUTARELLI,
2015, 223-224) 

Percebe-se em Mutarelli uma contraofensiva com relação a esse conjunto de ideias

secular próprio da modernidade, que busca dar conta da existência somente a partir de

fatos naturais e da razão, se fechando para o sobrenatural. A partir de suas entrevistas ele

se  revela  como  místico,  após  experiências  em  que  diz  ter  sentido  “forte  presença

imaterial”4 ao  seu  lado.  Em  suma,  Mutarelli  é  um  indivíduo  religioso  no  sentido  de

acreditar que forças sobre-humanas atuem e guiem os destinos humanos, não no sentido

de ter dogmas bem estabelecidos e se prender a uma religião Ele, na mesma entrevista,

chega a falar que gosta de brincar ao dizer que está “fundando uma igreja de um homem

só”.  Esse  fator  biográfico,  recorrente  em  suas  entrevistas,  não  deixa  de  ter  a  sua

importância, afinal explicam o porquê de um ideário religioso e místico perpassarem suas

narrativas desde os períodos em que produzia quadrinhos. Até porque, como trabalhado

na  dissertação  Felipe  de  Crespo  de  Lima,  a  autoficcionalização  é  um recurso  muito

utilizado por Mutarelli  e por seus contemporâneos, o que descaracterizaria a ideia da

morte do “autor” de Roland Barthes, pois o autor regressa de forma intensa na obra a

partir da junção de fatos biográficos e ficção, confundindo o leitor quanto à veracidade dos

fatos, e problematizando inclusive o conceito do que é  o real. 

��

Outra questão bastante importante da argumentação a favor da morte da tragédia

de Steiner seria a de que a mentalidade voltada para a explicação científica do mundo,

bem  como  a  ética  cristã,  o  marxismo  e  o  racionalismo  possuiriam  uma  base

essencialmente otimista demais, buscando explicar ou remediar o sofrimento do homem.

Isso seria absolutamente incompatível  com o universo da necessidade cega retratado

4 MUTARELLI, Lourenço. Esquizofrenia mutarellica. Ideafixa, 19 ago. 2014. Entrevista a Caio Luiz.
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pela tragédia, no qual se apresenta um sofrimento que vai muito além da capacidade de

explicação e resolução por parte do ser humano. 

Há  no  fenômeno  trágico  a  queda  de  um  mundo  ilusório  de  segurança  e  de

felicidade  para  o  abismo  da  desgraça  ineludível.  Na  tragédia  propriamente  dita  não

teríamos nem a experiência do caos total nem de um cosmos interligado e com sentido

uno. Temos um “caosmo”, termo cunhado por James Joyce ao se referir à arte e bastante

apreciado por Deleuze (DELEUZE; GUATTARI, 1992, 263).

Para afirmar a extinção da manifestação do trágico no contexto moderno, Steiner

também é taxativo quanto à influência da ascensão do romantismo na consolidação do

drama moderno. Segundo ele, “a visão romântica da vida é não-trágica” (STEINER, 2006,

72). Existe, na visão romântica a partir de Rosseau, uma crítica à noção de culpa. Nessa

perspectiva,  há uma ideia  de que,  por  exemplo,  um sujeito  que comete  um crime,  o

comete por falhas em sua educação, por não saber distinguir  entre bem e mal.  Para

Steiner, “o rousseanismo fecha as portas do inferno” (p.72), ao eximir o ser humano de

responsabilidades.  Já  na  tragédia  autêntica  a  danação  é  real  e  as  portas  do inferno

permanecem abertas, afinal o herói trágico não pode se eximir da responsabilidade de

seus atos. Segundo Steiner:

é precisamente um “céu compensador” que o romantismo promete à culpa e aos
sofrimentos do homem... Devido ao remorso, o sofredor trágico é resgatado a
uma condição de graça...Na hora da crise mortal ou da morte próxima, a alma do
herói  romântico  é  “arrancada  da  agonia  maldita”.  De  repente,  ha  um
florescimento do remorso – que chega ao arrependimento. (STEINER, 2006, 73)

Na perspectiva romântica, se um personagem passa por um processo de rebeldia e

queda,  mas no final  é  salvo,  se redime e aceita  suas limitações humanas,  não há a

experiência trágica, segundo a concepção de Steiner, com a qual concordo. 

Por  isso,  apesar  de  toda  o  tensionamento  trágico  dos  limites  de  um  mundo

racionalmente  ordenado  presente,  por  exemplo,  em  Crime  e  castigo e  Os  irmãos

Karamázov de Dostoievski, não poderíamos considerar esses romances como tragédias

segundo a concepção de Steiner5. Afinal, a tensão cessa e há o retorno do ordenamento,

com os personagens encontrando redenção através do amor, do arrependimento e da

reconciliação, alcançando estados de graça, livres da sombra da danação. Prevaleceria

5     STEINER, George. Tolstoi ou Dostoiévski: Um ensaio sobre o velho criticismo. São Paulo: Perspectiva 2006. 
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ao final uma concepção religiosa e romântica. Romances do próprio autor como O Idiota

ou Os Demônios, podem ser considerados tragédias6, justamente por não apresentarem

reconciliação do herói ao final.

Conforme o conceito de George Steiner, em  A morte da tragédia, narrativas que

apresentam “finais  felizes”,  ao  contrário  de  tragédias,  seriam “quase tragédias”,  outra

palavra para melodramas:

Dramas de remorso não conseguem ser definitivamente trágicos. A fórmula fica
“próxima da tragédia”. Aos quatro atos de violência prática e de culpa, segue-se
o  quinto  ato  de  redenção  e  de  inocência  retomada.  “Quase-tragédia”é
precisamente o  compromisso de uma época que não acredita na finalidade do
mal.  Representa  o  desejo  dos  românticos  de  desfrutar  dos  privilégios  do
grandioso  e  do  sentimento  intenso associados  ao drama trágico,  sem pagar
inteiramente o preço.  Esse preço é o  reconhecimento do fato de que há no
mundo mistérios da injustiça, desastres por excesso de culpa, e realidades que
violentam constantemente nossas expectativas morais. (STEINER, 2006, 75)

Portanto, para haver tragédia, deve haver tensão entre o homem e a ordem divina,

sem reconciliação, com o transgressor devendo ser punido por sua audácia até as últimas

consequências. Essa seria a concepção de Steiner, com a qual compartilhamos e que

está diretamente relacionada a ideia do trágico própria dos estudos modernos. E esses

elementos podem ser encontrados nas narrativas de O cheiro do ralo, O natimorto e em

diversas outras obras de Mutarelli. 

Nos romances do autor, não há um ordenamento cósmico que permita pensar em

uma espécie de providência divina, promovendo uma reconciliação com os heróis e um

final feliz, nem o controle e explicação de um mundo que pode ser apreendido através de

teorias como no contexto moderno. 

Percebemos, enfim, que os portões do inferno parecem ter sido reabertos e que na

medida do desenrolar das narrativas, em vez de uma ordem ordenada, se evidencia uma

ordem desastrosa e caótica que se abate tragicamente sob os heróis, ou seja, temos o tal

“caosmo”.  

Ao  contrário  da explicação  científica  do  mundo,  bem como da  ética  cristã,  do

marxismo e do racionalismo, em que “tudo era clarinho limpinho explicadinho/tudo era

mais asséptico” (CHACAL, 2007, 12), num contexto trágico aprendemos que o sentido

6 Perceba que Steiner utiliza a terminologia de tragédia para tratar romances, como foi o caso das narrativas de
Dostoiévski  e  não  tratou-os  como  romances  com  elementos  trágicos.  Em  nosso  trabalho,  utilizaremos  a
terminologia adotada por Ronaldes de Melo e Souza do romance tragicõmico.
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está sempre em formação. Ou como nos traz Chacal ao final desse poema,  Como era

bom, a gente descobre “que é preciso/ aprender a nascer todo dia”

���

A ideia dos desfechos trágicos nos romances de Lourenço Mutarelli fica clara em

seu último romance publicado, O grifo de Abdera, romance esse que, como os outros, tem

um conteúdo biográfico bastante evidente. Neste livro, Mutarelli trabalha a questão do seu

próprio processo criativo e nos traz que:

Acho que já falei que todos os meus livros são o mesmo. É, de alguma forma,
sempre a mesma história. Um homem, que tem sempre a minha idade, sofre
algo que afeta de forma irreversível sua vida. A história geralmente começa um
pouco antes e o acompanha durante um período. Até ele morrer ou até a morte
ser iminente. (MUTARELLI, 2015, 253-254)

Em uma matéria no Estadão, nos tempos em que o autor ainda produzia somente

quadrinhos, aborda-se sobre essa questão de Mutarelli sempre matar seus personagens.

No entanto,  houve uma exceção,  o  detetive  Diomedes foi  poupado.  Mutarelli  diz  não

conseguir  matá-lo,  porque  "ele  tem  vida  própria.  É  um  perdedor,  mas  é  humano.”

(MUTARELLI,  2001).  No  entanto,  geralmente  não  acontece  dessa  maneira  em  seus

quadrinhos e romances.

 Na maioria de suas narrativas, assim como característico do trágico, o herói deve

passar  de  uma  situação  de  equilíbrio  para  uma  situação  caótica.  A tensão  trágica  é

instaurada pela desmesura do personagem e pela consequente punição deste. É sobre

essa passagem do equilíbrio para o desequilíbrio do herói que Lukács disserta no ensaio

Metafísica da Tragédia:

Almas desnudas mantêm solitários diálogos com destinos desnudos.  Umas e
outras perderam tudo o que seja sua essência mais íntima; foram extirpadas
todas as relações da vida para poder produzir a relação do destino; desapareceu
todo o atmosférico entre os homens e as coisas para que entre eles circule a
clara e dura luz das alturas,  que nada oculta,  a luz das últimas perguntas e
respostas. (LUKÁCS, 1985, 246) 
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Como pudemos perceber, em relação aos seus personagens, Mutarelli vai até as

últimas consequências. Na hora da crise mortal ou da morte próxima, a alma do herói não

é redimida, não há reconciliação. Lourenço Mutarelli é um autor que acredita na finalidade

do mal.  Desfruta dos privilégios do grandioso e do sentimento intenso associados ao

trágico, mas pagando ao final o seu preço. 

No entanto, há uma quebra do clima de tensão a partir da comicidade, o que nos

permite tratar seus romances como tragicômicos, como já havíamos antecipado. Existe

um  caráter  paródico  e  irônico  em  sua  escrita.  A sua  narrativa  não  passa  de  uma

reapropriação  de  elementos  trágicos,  que  sofre  um  processo  de  desconstrução  e

reconstrução a partir da ironia do autor, o que faz com que não tenhamos clima tão tenso

e sério. 

Ao contrário, a carga de humor prevalece na maioria das vezes. O humor serve

como uma forma de escapismo do caráter sério. Na tragicomédia, há uma espécie de

jogo entre o trágico, que busca aprofundar questões sérias da existência humana através

do confronto,  e  a  comédia,  que busca escapar  e se  vingar  da  vida pela via  do  riso.

Existem dois movimentos naturais despertados nos leitores que se complementam: o de

encarar a narrativa como uma tragédia, em que podemos nos compadecer, nos identificar,

sentindo e avaliando o destino do herói. Ou, a partir do riso da comédia, em que também

nos identificamos,  mas com seus defeitos,  vemos e criticamos a vida do homem, ao

avaliarmos os personagens em seus caracteres ridículos. 

São  sérios  os  dramas  pelos  quais  passam  os  protagonistas  dos  romances

estudados, o sofrimento ao qual são expostos os clientes de O cheiro do ralo, que tem

seus objetos depreciados e ainda são ridicularizados. É séria também a situação a qual

fica exposta A Voz em O natimorto, ao se associar e realizar um pacto com um maníaco

depressivo psicótico, sem saber a priori da situação em que está se metendo. 

No entanto, há um distanciamento irônico por parte do narrador quanto a essas

questões mais sérias de modo a provocar o riso. Se as situações e os caracteres fossem

apresentados  ao  leitor  por  interesse  de  comover  e  para  nos  compadecermos  dos

personagens, não riríamos. O riso pressupõe um escapismo, como já dito, por parte do

leitor quanto às questões sérias, logo, o lado emocional devendo ficar um pouco de lado.

E é justamente esse o movimento provocado pela narrativa de Mutarelli: ela induz o leitor
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a  não  sentir  compaixão  com  o  desenrolar  dos  acontecimentos,  ofuscando  o  caráter

trágico ali presente. 
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Segundo  Camus,  a  época  trágica  coincide  com  uma  evolução  do  homem,

consciente ou não, em que este se desprende de uma forma antiga de civilização, sem

ainda encontrar uma outra forma que a substitua.

Então, dessa forma, poderíamos esperar um renascimento da tragédia em nossos

tempos? Existem as condições necessárias para o retorno do trágico, ou para “a morte da

morte  da  tragédia”7,  como  imaginava  Nietzsche  em  seu  tempo?  Quais  os  fatores

disponíveis hoje para explicar a manifestação desse fenômeno nas obras de Mutarelli? 

Hoje, há um reconhecimento maior do ser humano em relação às suas fragilidades

e seus limites perante o mundo e seus destinos. Até pouco tempo atrás, a humanidade

tinha a ilusão de que poderia dar conta do todo somente a partir dos ideais racionalistas.

Um  mundo  sem  mistérios,  desencantado,  controlável  através  da  ciência,  livre  de

fatalidades, sem Deus ou autônoma quanto ao sobrenatural parecia algo viável. 

No entanto, chega um momento de crise da modernidade em que o homem já

duvida  poder  dominar  o  mundo.  Vivemos  em  um  momento  de  maior  tensão  e

ambivalência, que faz com que surjam as incertezas, a desesperança, os conflitos e o

declínio  da  onipotência  humana  que  marcam  o  mundo  contemporâneo.  A partir  daí,

podemos  pensar,  sim,  em  fatores  para  uma  retomada  do  trágico,  assim  como  nos

apontaram Albert  Camus e  Raymond Williams,  após um momento  de  descrédito  nos

pressupostos  racionalistas. Apesar  de alguns críticos  taxarem a “morte da  tragédia”  -

aliás, ultimamente os teóricos andam assassinando tudo em suas obras - o interesse pela

tragédia e pelo fenômeno do trágico tem se mostrado inesgotável. Segundo Rabelo, em

seu ensaio  O século XX e a tragédia do homem comum, que é bastante panorâmico

sobre as diversas teorias modernas da tragédia:

 

A própria realidade do século chamada de “era dos extremos” pelo historiador
Eric Hobsbawm, foi bastante marcada por circunstâncias em que a humanidade

7 EAGLETON, Terry, Doce violência: a ideia do trágico, 46.
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se viu várias vezes colocada em situações-limite, em estado de tensão e terror,
sujeita à violência em escala jamais praticada colocando em risco a existência
de nações e povos inteiros. Isso faz com que a permanente gravidade do viver
nessa época se aproxime bastante de algo que poderia ser classificado como
trágico. (RABELO, 2008)

O homem, apesar de sua racionalização e eficiência, se vê incapaz de controlar

forças  fora  de  seu  controle  consciente.  Os  deuses  e  demônios  não  desapareceram

absolutamente, ganhando apenas novos nomes e contornos. Decorrem desse contexto,

no qual estamos inseridos, complicações psíquicas, a necessidade de drogas e diversas

neuroses entre as pessoas. Segundo Jung:

o homem moderno não entende quanto o seu “racionalismo” o deixou à mercê
do “submundo” psíquico. Libertou-se das “superstições” (ou pelo menos pensa
tê-lo  feito)  mas  nesse  processo  perdeu  seus  valores  espirituais  em  escala
positivamente alarmante.

Suas tradições morais e espirituais desintegraram-se e, por isso, paga agora
um alto preço em termos de desorientação e dissociação universais.
(JUNG, 2008, 119)

 

Hoje,  as  forças  de  natureza  psíquica  e  de  natureza  externa  se  apresentam

demasiado desmesuradas e, somente através da razão, não se consegue mais dar conta

do todo. Depois de haver pregado a autossuficiência perante o transcendente, a sombra

de Deus e do demônio continua pairando na história. 

Utilizando a própria ideia da morte de Deus em Nietzsche8, como ele nos afirma,

matamos Deus, mas não conseguimos livrar-nos de seu cadáver. A humanidade havia

rechaçado  a  fatalidade,  mas  um  destino  hostil  volta  a  nos  demonstrar  nossas

incapacidades e nossos limites.  É nesse clima que podemos encontrar  uma essência

trágica do homem de nossos tempos, dividido entre a esperança absoluta e a dúvida

definitiva. O retorno dessa tensão explica a volta de uma concepção trágica, da tragédia

em si. Como nos traz Lukács, para a concepção trágica se fazer presente:

Deus tem que abandonar a cena, no entanto, deve seguir sendo um espectador:
esta é a possibilidade histórica da era trágica. E como a natureza e o destino
não careceram nunca tanto como hoje em dia de alma, como jamais as almas
dos  homens,  tão  sós,  percorreram  seus  abandonados  caminhos;  por  isso,
podemos voltar a ter uma tragédia; quando desapareceram da natureza todas as
sombras vacilantes de uma ordem amistosa para nós,  que nossos covardes

8 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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sonhos projetaram sobre ela para a própria e mentirosa segurança. (LUKÁCS,
1985, 246)

 No próprio romance O cheiro do ralo há questionamentos de cunho trágico, porque

ao  mesmo  tempo  em  que  nega  a  autossuficiência  humana,  também não  afirma  um

universo ordenado que permita uma total conciliação do todo. Essa relação fica bastante

clara em uma passagem na qual o personagem principal ironiza o projeto moderno de

autonomia humana e progresso:

Deus criou o mundo, mas fomos nós quem o tornamos confortável.
Humhum 
Com  todas  as  coisas  que  agora  o  mundo  pode  nos  oferecer.  Pense  nas
poltronas, macias e aconchegantes. 
Poltronas é uma coisa confortável mesmo. O senhor tem razão. 
E nossas roupas? Passa a mão nesse paletó aqui. Passa, pode passar. E então,
é macio? 

    É. Lisinho, lisinho. 
Nós somos o deus do conforto. 
É, mas a gente encheu o mundo de coisa ruim também. 
Como assim? Que coisa ruim? 
Ah, sei lá senhor. O lixo. O lixo, por exemplo. 
Você não entende? 
O quê? 
O lixo é bom. 
É? 
O lixo é o troco. 
É o troco, é? 
A gente faz o lixo para ocupar os desocupado. Pode ver, o que seria dessa gente
toda se não existisse o lixo? 
Eu não sei não senhor. 
Tem um monte de vagabundo. Tem um monte de gente desocupada.  É tudo
gente que não gosta de conforto. 
Eles não tomam banho, isso é verdade. 
É, eles são diferentes de nós. 
Eles são? 
Eles não se interessam pelas coisas boas da vida. 
Não? 
Não.  E  é  por  isso  que  inventamos  o  lixo.  Para  distrair  essa  gente  toda.
(MUTARELLI, 2002, 77-78)

Para se chegar a uma crítica dessa concepção materialista da história, em que o

homem-Deus assume o desígnio de instaurar uma espécie de Paraíso na terra através do

progresso,  muito  foi  preciso  acontecer.  Depois  de  tantas  experiências  históricas

traumáticas e críticas ao processo moderno, em que ainda se acreditava que a história

caminhava para um fim redentor,  se pode instaurar um novo momento em que essas
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concepções  chegam  a  ser  ridicularizadas  e  as  hipocrisias  sociais  são  acidamente

atacadas ironicamente pelo nosso personagem narrador.

Não que a partir daí, possamos dizer que o transcendente volte a dominar nosso

imaginário e nossas concepções de mundo. Mas a dúvida e a tensão voltam a tomar

conta de nossas visões. Assim, vivemos em tempos de mudanças e questionamentos de

paradigmas e concepções do mundo, enfim, vivemos em tempos trágicos.

O  saber  irônico  constitui  uma  forma  das  criações  literárias  contraporem  os

discursos canonizados em nossa tradição.  Isso fica claro em  O cheiro do ralo, nessa

crítica à morte de Deus e à busca do ser humano atingir o status divino, uma ideia muito

vendida  em  nossa  sociedade  de  bem-estar  social,  na  qual  a  ciência  e  a  tecnologia

atingiriam essa pretensão. A partir  de sua poética irônica, Mutarelli  busca desconstruir

esse tipo de discurso, ridicularizando as inconsistências de tais argumentações.

A narrativa de Lourenço Mutarelli permeia diversos meandros da vida humana e a

poética  tragicômica  tem  justamente  essa  pretensão  de  afirmar  a  coexistência  dos

contrários: da tristeza e da alegria, do rapto trágico da morte e do impulso festivo de vida,

o funesto canto da tragédia e do riso cordial da comédia. 

A poética  irônica  da  criação  literária  de  Mutarelli  serve  como  uma  forma  de

conhecimento em que as contradições se complementam. Ela não permite que nenhuma

verdade se solidifique e se perpetue e, por isso, o autor investe ferozmente contra tudo e

contra todos -  contra a ciência e contra a superstição,  contra o progresso e contra o

atraso, contra a razão e a desrazão-; mas investe, acima de tudo, contra o solo da própria

consciência.  

Essa via da ironia é algo bastante comum nos nossos dias, que são tratados como

tempos pós-modernos por diversos estudiosos, como Linda Hutcheon, Zygmunt Bauman,

Lyotard, entre outros. O mundo pós-moderno carece da fé em sistemas de verdade com

validação  extrínseca,  algo  que  caracterizava  o  mundo  moderno.  Segundo  Linda

Hutcheon:

[o]  pós-modernismo  questiona  sistemas  centralizados,  totalizados,
hierarquizados  e  fechados:  questiona  mas  não  destrói.  Ele  reconhece  a
necessidade humana de estabelecer a ordem, e ao mesmo tempo observa que
as ordens não passam disso: elaborações humanas, e não entidades naturais ou
preexistentes. (HUTCHEON, 1991, 65)
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Não que se negue totalmente os valores modernos e que se possa dizer que a

modernidade foi ultrapassada. Não há a possibilidade de tal opção. No entanto, há um

movimento  reinterpretação,  exame  crítico  sobre  as  concepções  fechadas  até  então

disseminadas pela tradição. Com isso, se nega a possibilidade do ser humano dar conta

do todo, tratando o conhecimento como sendo fruto de elaborações humanas, e não mais

como entidades naturais ou preexistentes, portadoras de verdades absolutas.

Vale aqui ressaltar que a ideia de uma pós-modernidade não significa dizer que há

uma substituição do moderno pelo pós-moderno no tempo histórico, afinal, não queremos

afirmar que a modernidade foi esgotada.  O conceito da pós-modernidade representa a

ideia de uma reação às teorias e às práticas da modernidade. Apresenta-se como uma

ruptura à era moderna clássica (que compreende o período da Renascença até fins do

século XIX), questionando valores como a crença absoluta na razão e no progresso.  O

pós-moderno funciona como uma concepção de algo que ainda não é, que poderá ser, ou

seja, uma possível mudança de paradigma futura. A contestação de valores modernos é

latente, e a termo pós-moderno, embora tenha sua própria existência questionada, explica

essa tensão imbrincada na própria modernidade.

�

A partir de uma leitura mais minuciosa dos romances de Mutarelli, é notável uma

dimensão mística e religiosa em sua escrita, vide a relação com o tarô em O natimorto e a

concepção de Inferno aos moldes medievais que encontramos em O cheiro do ralo,  tal

como tratamos anteriormente. 

Como já referido, o trágico surge da tensão entre o homem e a ordem divina. O

herói se rebela e nega a ordem divina que o oprime e, após, é destruído pelas forças que

tentou superar. Em  O cheiro do ralo,  o personagem principal exerce sua liberdade de

modo desenfreado, chegando a um nível patológico e obsessivo por dinheiro, poder e

pela bunda. Com o desenrolar da narrativa, não encontraremos reconciliação, mas sim a

queda do herói problemático. 

Em O natimorto, O Agente, personagem principal da trama, também busca exercer

sua liberdade de outra forma, porém, se contrapondo à própria vida e seu ordenamento
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através do isolamento em um “quarto que possa servir  como um útero materno, uma

proteção  contra  o  mundo  exterior”.  No  entanto,  à  medida  que  aumenta  o  tempo  de

confinamento,  percebe-se  uma progressão da perturbação  mental  do  personagem de

acordo com o ambiente fechado e claustrofóbico (FARINACCIO, 2013). Ao ficar frente a

frente com seus próprios “demônios”, e de ter seu pacto estabelecido com A Voz rompido,

O Agente  entra  em um processo de queda e  degradação psíquica  progressiva,  crise

depressiva,  que  desencadeia  um  surto  psicótico  que  culminará  no  planejamento  do

assassinato da cantora.

Como já dito, não existe uma tragédia nem com o elemento divino promovendo

uma experiência de reconciliação com um universo ordenado, nem com a negação total

dessa ordem divina. O trágico necessita de um movimento dialético. Segundo Camus:

O herói nega a ordem que o golpeia e a ordem divina golpeia porque é
negada. Deste modo, os dois afirmam sua existência recíproca no instante
mesmo em que ela é contestada. O coro apresenta a lição: que há uma
ordem divina,  que  esta  ordem pode  ser  dolorosa,  mas que  é  pior  não
conhecer que ela exista. A única purificação consiste em não negar nem
excluir  nada,  em aceitar  consequentemente  o  mistério  da  existência,  o
limite do homem. 
(CAMUS, 1955)

Mais a frente destrincharemos melhor como os personagens principais dos dois

romances  trabalhados  exercem  suas  liberdades,  deixando-se  levar  pela  cegueira  ou

paixão, ultrapassando certos limites e se precipitando para a catástrofe.

Porém, primeiramente, trabalharemos a relação da predição, dos vaticínios futuros,

dos alertas, das repreensões que nossos anti-heróis sofrem. Há nesse movimento, na

inserção de personagens ou elementos  repreensores,  um paralelo  com os coros  das

tragédias,  nos  quais  essa  voz  é  uma  voz  coletiva,  representando  uma  determinada

comunidade aconselhando sobre os descaminhos do herói trágico. 

��

Assim como Édipo é advertido pelo oráculo de Delfos sobre seu futuro,  em  O

cheiro do ralo e O natimorto também se faz presente a questão da predição, do vaticínio
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dos  infortúnios  futuros  e  dos  desfechos  trágicos  para  os  nossos  anti-heróis,

características que remetem à tradição da tragédia. É notável a inserção e manifestação

sobrenatural nos acontecimentos terrenos. 

No entanto, como bem nos fala Camus, “Não há Édipo sem o destino resumido

pelo  oráculo.  Mas  o  destino  não  alcançaria  toda  sua  fatalidade  se  Édipo  não  o

rechaçasse” (CAMUS, 1955). Ou seja, na tragédia existe a voz do coletivo e dos deuses

que dizem respeito à ordem, mas também precisa haver a rebeldia do herói, sendo a

contradição dessas forças complementares na tragédia.

O cheiro do ralo abre com o que podemos interpretar como uma predição e a

decaída e mudança de sorte  do personagem protagonista.  É como se notássemos a

presença de um coro como nas tragédias, uma voz do coletivo da sociedade alertando o

nosso anti-herói sobre as consequências futuras de sua conduta perante os outros. Um

cliente vai à sua loja para vender um relógio que havia pertencido a um professor Soran.

O nosso personagem desmerece o produto, afinal, o relógio nem possui mais a tampa.

Logo, se segue o presságio:

Ele fechou a cara.
Ele olhou novamente para o relógio. 
Ele falou que eu não estava 
entendendo a oportunidade que se 
abria pra mim. Ele falou que a 
sorte abre suas portas para todo 
mundo, pelo menos uma vez na 
vida, mas que, se a oportunidade é 
desperdiçada, a sorte cerra suas 
portas.
(MUTARELLI, 2011, 10)

Esse diálogo travado com o vendedor do relógio marcou o nosso protagonista, que

este ficou matutando depois:

Talvez eu devesse ter comprado. Ele disse que a porta da sorte se fecha. 
Parece que desde o dia que recusei o relógio, a porta da sorte se fechou pra
mim.
(MUTARELLI, 2011, 39)

Em diversas outras partes do romance aparece esse movimento do personagem

protagonista reexaminando fatos acontecidos, buscando algum sinal, algum indício sobre
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o seu presente. Ele tem consciência até certa medida das suas responsabilidades. Busca,

sobretudo, delegar a outros as suas questões, no entanto, tendo ciência sobre a essência

do cheiro, que vem dele e não do ralo. Tanto que em um momento de maior lucidez, ele

chega a dizer “Esse ralo a que eu mesmo dei vida. Esse ralo é para onde projetei esse

escuro que sou. Esse ralo é o que eu lhe emprestei” (MUTARELLI, 2011, 170).

Em  O natimorto, o personagem O Agente nos traz que sua tia, quando este era

pequeno, jogou as cartas do tarô para descobrir a sorte do então menino, quando se

segue que ela enxerga o lado monstruoso pronto a ser potencializado na criança:

Desmascarado,
no destino traçado
por imagens medievais,
tentei negar
minha natureza,
mas minha tia preferiu acreditar
no juízo que o baralho
fazia de mim.
O tarô não prevê apenas o futuro:
nele se grava
também o que se passou
Além disso,
na disposição,
na arrumação da mesa,
nas dez cartas dispostas,
a sétima carta tirada
representa
o consulente
e a nona revela
suas emoções interiores.
Ninguém
engana
o jogo.
O tarô 
é um jogo
que sempre 
perdemos.
O jogo
do destino
…
Você sabe o que ver 
nos olhos de quem você mais ama
medo?
Medo 
do monstro
que você não conseguiu esconder
Somos 
o que somos, 
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seremos
as consequências.
(MUTARELLI, 2004,139-140) 

 O misticismo presente na narrativa, provindo da cultura do tarô, permite avaliar

que existe um destino que pode ser previsto. O destino manifesta-se e se concretiza por

meio de seu porta-voz: o oráculo. Diante da profecia, o herói toma conhecimento de sua

tragédia e se dispõe a escapar de sua sina.

Se até certo ponto se pode ter uma noção sobre os fatos subsequentes, isso não

implica controle sobre as forças que agem tanto externamente quanto internamente no

indivíduo.  Apesar de sabida a predisposição,  apesar do oráculo realizado pela tia,  as

forças não são controladas e caminham para o desfecho previsto.

Ao fugir do próprio destino, se corre ao seu encontro. No caso de Édipo, por mais

que tentasse evitar a confirmação da profecia dos oráculos, quanto mais  insistia em fugir,

mais próximo ficava de seu destino; e quanto mais buscava desvendar o assassinato de

seu pai, mais as revelações o definiam como o legítimo culpado. Assim também acontece

com O Agente, que quanto mais se protege, mais se fere (MUTARELLI, 2004, 95), além

de a medida em que tenta se controlar, mais pode ferir. O mesmo homem guarda em si o

melhor e o pior das qualidades humanas e nada pode fazer para mudar o seu destino. Na

peça Woyzeck de Büchner, o personagem nos diz que “Somos marionetes cujos cordões

são manipulados por poderes desconhecidos” (BÜCHNER apud BROMBERT, 2004, 36).

Aí, reside a essência do herói trágico, ou no caso de Woyzeck, do anti-herói trágico, como

o caracteriza Brombert.

��

A presença dos oráculos na literatura não é de agora. Desde os primórdios, na

Ilíada de Homero, temos a aparição do oráculo de Dódona, um local de culto a Zeus, em

que se praticavam rituais de premonição para reis e guerreiros.

Os oráculos gregos constituem um aspecto fundamental da religião e da cultura,

pois eles são a resposta dada por um deus a uma consulta,  geralmente referente ao

futuro. Estes oráculos só podem ser dados por certos deuses, em lugares determinados,

56



pelas  pessoas  determinadas  e  respeitando-se  rigorosamente  os  ritos:  a  obtenção  do

oráculo se assemelha a um culto.

A forma mais conhecida de predição do futuro para nossa sociedade brasileira é o

papel dado às cartomantes e ciganas que, desde o início do século XIX, aportaram no

Brasil. E é desse tipo de oráculo que Mutarelli se utiliza em sua narrativa.

Vale notar uma diferenciação do tratamento dado aos oráculos na Grécia clássica e

o desprestígio das cartomantes e ciganas na nossa sociedade. Se antes desempenhavam

um ofício oficial e religioso na Grécia Antiga, os oráculos em nossa cultura se encontram

marginalizados como superstição tanto nos tempos medievais de uma poderosa Europa

católica, quanto pelos tempos modernos de uma poderosa Europa burguesa, racional e

positivista. Assim, os oráculos, de oficiais passam a ser marginais e descreditados.

Não obstante, deve-se enxergar um movimento diferente com relação aos oráculos

das cartomantes em O natimorto de Mutarelli, no que diz respeito ao que se encontrava

na literatura brasileira anteriormente. Se de Machado à Clarice, encontram-se oráculos

esvaziados, como no conto A cartomante e no romance Esaú e Jacó de Machado, e em

Clarice com seu romance  A hora da estrela, em  O natimorto de Mutarelli, o oráculo se

mostra pleno de sentido e se cumpre ao final da narrativa.

Em suma, a partir da leitura dos dois romances de Mutarelli, nota-se a presença de

elementos  semelhantes  aos que eram encontrados nas tragédias  clássicas  gregas:  o

oráculo e os coros das tragédias. 

Os coros nas tragédias gregas davam conselhos de prudência, pois sabiam que

dentro  de  um  certo  limite  todos  têm  razão.  Aqueles  que,  por  cegueira  ou  paixão,

ultrapassam esses limites, se precipitavam para catástrofe. E não foi de outra forma que

nossos anti-heróis por mais que conhecedores ou, ao menos, alertados de um destino

infortuno, exerceram suas liberdades em contraponto às regras sociais vigentes.

“Coro” é um termo que provém do grego chorós, que, na Grécia Antiga, designava

um grupo de dançarinos e cantores usando máscaras que participavam ativamente nas

festividades religiosas e nas representações teatrais. Na tragédia clássica antiga o coro

funcionava  como  um  personagem  coletivo  que  tinha  a  missão  de  cantar  partes

significativas do drama, sendo de sua competência também criticar valores de ordem

social e moral e, por outro lado, tinha ainda o papel de espectador ideal ou voz da opinião

pública.  De  início,  o  texto  do  coro  constituía  a  parte  principal  do  drama,  ao  qual  se
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interpolavam monólogos e diálogos. Com o desenvolvimento da tragédia, o coro fixou-se

como  uma  parte  secundária  do  desenrolar  dramático,  geralmente  reservada  ao

comentário  público.

A função original do coro nas tragédias é a de funcionar como um espectador ideal

que se responsabiliza pelo equilíbrio das emoções e pela moderação dos discursos. Em

geral, tinham o papel de comentadores das ações dramáticas no decorrer da peça: às

vezes encorajando os atores ou dissuadindo-os de passos temerários e até repreendendo

neles alguma atitude de insolência.

Quem cometeu a  hybris  que atenta contra os deuses e contra a  polis,  quais as

razões que levaram o herói a tais atitudes, o que acontece a quem comete tais crimes,

são algumas das missões a que o coro é chamado a dar resposta, como conhecedor

supremo das leis divinas e humanas. A voz do coro é a passagem da sabedoria dionisíaca

da tragédia, cujo efeito mais imediato, sobretudo na visão de Nietzsche em O nascimento

da tragédia é  a  sensação  de unificação dos  homens entre  si,  e  dos homens  com a

sociedade e com a natureza: esse é o tal sentimento que transforma o abismo que antes

tornava homem e mundo antagônicos, e agora os une com o vigor e a força da natureza. 

Esse paralelo com o coro surge sobretudo em  O cheiro do ralo.  O personagem

principal,  como a maioria  dos personagens dos romances modernos,  trabalhados por

Lukács9,  são individualizados,  apartados do coletivo,  problemáticos e fragmentados.  A

presença  do  coro  no  romance,  representado  principalmente  pelos  clientes  do

personagem, funciona com esse propósito de reinserção do homem individualizado na

sociedade. 

Encontramos em algumas partes de  O cheiro do ralo repreensões e alertas ao

herói. Existe uma parte bastante importante do romance em que um homem vai vender

um violino:

Ele entra.
Põe o violino em minha mesa. Não fala nada. Nem “boa tarde”. Fico em silêncio,
afinal o silêncio é dele. Então ele fala: Quanto? Chuto tanto. Ele coça a barba.
Esse violino deve ter história, chuto. Ele me olha. Seu olhar me incomoda. Ele
pega o violino e sai.
Mas, antes de fechar a porta, solta:
Aqui cheira a merda.
É do ralo.
Não. Não é não.

9 LUCAKS, A teoria do romance. São Paulo: Editora 34, 2000.
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Claro que é. O cheio vem do ralo.
Ele entra e fecha a porta.
O cheiro vem de você.
Olha lá. Levanto e caminho até o banheirinho.
Olha lá, o cheiro vem do ralinho.
Ele ri coçando a barba.
Quem usa esse banheiro?
Eu.
Quem mais?
Só eu..
Ele continua com o sorriso no rosto, solta:
E então, de onde vem o cheiro?
(MUTARELLI, 2011, 18)

Após uma nova repreensão, mais a frente da narrativa ele se pega novamente

pensando sobre as palavras do cliente do violino:

Lembrava do que o  homem disse… Acho que foi  o  que levou o  violino  pra
vender. Pensei num círculo vicioso. Ele disse que o cheiro era meu. Ele disse
isso na minha cara. O pior é que isso de certa forma, me atingiu.
(MUTARELLI, 2011, 47).

E  quantas  não  foram  as  vezes  em  que  disseram  que  ele  estava  amarelo.  O

personagem fica  incomodado  com os  enunciados  de  seus  clientes,  de  que  ele  está

amarelo, de que o cheiro do ralo, na verdade, possa vir dele. Algo que temia desde o

início. Na verdade, ele só não quer “que eles pensem que o cheiro do ralo” (p.19) é dele,

como várias vezes faz questão de avisar aos clientes que entram em sua loja de que o

cheiro “é da fossa. Vem do ralo. Do ralinho do banheiro” (MUTARELLI, 2011, 28). 

 Curioso é que Chevalier e Gueerbrant em Dicionário de símbolos afirmam que o

amarelo é uma cor “anunciadora do declínio, … da aproximação da morte.” (2009, 41).

Entendemos com o que foi exposto que a morte do anti-herói não se deu por falta de

alertas e repreensões. Isso se deve muito mais à forma como lidou com o problema. O

problema estava ali,  o cheiro do ralo,  que vinha dele; mas o fato de não assumir os

próprios erros e delegar seus problemas a terceiros, acabou fazendo com que o problema

persistisse e se ampliasse. Não adianta “tapar buraco” com areia, cimento e cascalho,

sem resolver o problema de encanamento antes, sem fazer o “serviço direito”, sem trocar

o sifão. E é sobre isso que o encanador o alerta no diálogo a seguir:

Bom, o papo tá bom, mas o negócio é o seguinte.
Vai ter que quebrar tudo.
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Então eu vou dizer o que é que você vai fazer.
Arranca a privada e cimenta o buraco.
Eu tô falando. Leigo é foda.
Se eu cimentar essa merda, vai entupir os canos todos.
E aí vai ser merda pra tudo que é lado.
Pelo prédio inteiro. Tá entendendo?
Eu não quero saber o que vai acontecer depois.
Eu estou falando o que você vai fazer?
É isso o que você quer?
Então vamos fazer direito. Eu quebro o piso, interrompo o ramal, deixo só esse
lateral, que é o ramal do prédio que leva ao esgoto.
Aí, cubro o piso.
Se o senhor quiser, isso vira um quartinho ou tipo um closet.
É você quem não entende.
Quanto isso vai me custar?
Eu preciso fazer um cálculo arrancando o vaso ou cimentando o buraco.
O senhor só ia gastar menos, agora.
O senhor não resolve seu problema assim.
Se fizer assim, depois vai ter que pagar o prejuízo dos outros.
Porque assim como o senhor quer, a merda vai voltar.
Aqui ela não volta.
Aqui não! Mas vai vazar em tudo o que é andar.
Mas aí o problema é deles. (MUTARELLI, O cheiro do ralo, 77-78) 

Como dito,  o  problema da merda e  do cheiro  funciona  como uma espécie  de

alegoria para as questões pelas quais passa o protagonista. Existe uma relação simbólica

em relação ao problema de encanamento, do cheiro, da necessidade de troca do sifão.

Como mesmo fala o encanador “O senhor não resolve seu problema assim”, somente

cimentando  o  buraco.  E  ele  alerta   “assim como o  senhor  quer,  a  merda  vai  voltar”

(MUTARELLI, 2011, 77-78).

Sobre essa questão da podridão, e do fedor, encontra-se um paralelo forte com um

filósofo do judaísmo, que trabalha a imagem do mau cheiro a partir da corrupção e perda

de valores éticos guiando a humanidade:

Mas por que seria repelente a ideia de que a humanidade é um
mau cheiro de ambição, que sobe aos céus? Mais ainda, por
que  uma  civilização  resplandecente  de  riquezas  e  de
interesses inconfessos precisaria sair correndo nauseada? Por
que as  mentes se deterioram quando as  raízes  dos valores
apodrecem? O que há de errado em viver em uma selva de
incitações, de estímulos? De viver com voracidade? Por que a
repugnância é a consequência da ambição?

O desespero e a repugnância – que o cheiro podre de uma
vida dedicada à satisfação excessiva dos próprios desejos –
também deveriam ser  explicados  como uma autoindulgência
disfarçada? (HERSCHEL, 2006, 232-233)
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Nessa passagem, Heschel associa o mau cheiro a uma decadência de valores.

Quando dizia que o cheiro do ralo é uma alegoria, queria dizer que esse cheiro representa

a podridão, a corrupção desse personagem que se entrega totalmente às suas vontades,

aos vícios, à sua gana de “chegar onde chegou”, custe o que custar, que se aplica em

detrimento  da  não-vontade  dos  outros.  Os  princípios  éticos  e  morais  são  totalmente

relativizados  em prol  de  uma  satisfação  individual.  Sobre  essa  relação  metafórica  O

próprio Mutarelli, em entrevista a revista de psicanálise Ide, nos diz que:

O ralo é metafórico. Quando escrevia o livro, vinham muitas imagens, que são
ícones.  Como  o  ralo,  buraco  para  onde  vão  os  excrementos  –  os  nossos
excrementos – que se relaciona com o inferno, com meu interior. São símbolos
nada agradáveis, mas estão muito ligados ao interior, ao que a gente come e, de
alguma forma, não quer cheirar ou enxergar. É um olhar para o que a gente às
vezes vê – a gente sempre vê, aliás, e sente o cheiro, mas tem muitas coisas
assépticas que ajudam a suavizar. (MUTARELLI, 2008, 174)

�

Devemos ter em mente que o nosso herói funciona como uma espécie de bode

expiatório.  Na  tragédia  grega,  os  conteúdos  da  encenação  eram  antes  de  tudo  os

sofrimentos do bode divino, Dioniso, e o lamento do cortejo de bodes que com ele se

identificavam. O herói trágico tem de carregar a “culpa trágica” da comunidade da qual faz

parte. O herói, no teatro grego, comparecia para expiar a culpa do Coro — representante

do  povo  —,  tendo  como  objetivo  a  redenção  do  público  de  seu  próprio  sentimento

inconsciente  de  culpa.  Na  realidade,  a  rebelião  contra  as  leis  divinas  e  humanas

presentes no personagem de O cheiro do ralo, representam as nossas próprias “culpas”.

Ele funciona como uma personificação de males que negamos e reprimimos em nossa

sociedade.

A culpa da qual ele possui responsabilidade, a sua arrogância e revolta contra as

leis divinas ou civis e códigos éticos que vigoram na sociedade, são representativos dos

nossos crimes, arrogâncias e revoltas; o seu microcosmo ficcional, reflete o macrocosmos

social contemporâneo E a própria loucura que se evidencia nos personagens de Mutarelli

escancaram  verdades  reprimidas.  No  HQ    Desgraçados (1993)  do  autor,  um  dos
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personagens que é psicanalista cita uma frase do dramaturgo Antonin Artaud que vem

bem a calhar sobre essa ideia da culpa expiada pelo herói:  “Um louco é também um

homem  a  quem  a  sociedade  não  quis  ouvir  e  a  quem  quis  impedir  a  implosão  de

insuportáveis verdades” (MUTARELLI, 1993, 57). 

Apesar de o mau cheiro entranhar o ambiente e causar cada vez mais males tanto

no trabalho quanto em sua vida pessoal, não se busca solucionar o problema, apenas se

tapa o buraco. Ou, melhor, ele prefere culpar a bunda, ou encontrar causas externas:

Círculo vicioso não é. Pensei, vejo a bunda que me alimenta. , alimenta os
sonhos que não tenho.  O preço para poder ver é comer o lixo daquela
comida. A comida sempre cai mal. Senddo assim, o ralo fede. Ou seja, a
bunda faz o ralo feder.  Mas não é isso.  Isso não funciona assim.  Pois
mesmo antes que eu pudesse perceber a bunda, o ralo já fedia. Disso, eu
tenho certeza. (MUTARELLI, 2011, 47)

Tudo começa quando ele se apaixona por uma bunda, pelo menos, isso ele supõe.

Percebam que as causas dos problemas são sempre externas segundo sua concepção,

pelo  menos  assim  ele  tenta  arejar  sua  consciência.  A  bunda  é  de  uma  bonita  e

supostamente ingênua funcionária de lanchonete da qual não sabemos o nome, que “era

a  mistura  de  pelo  menos  outros  três./  Seu  pai,  sua  mãe  e  algum  astro  de  TV”

(MUTARELLI,  2011,15).  Ele  acredita  que  pode,  inclusive,  comprar  sua  bunda.  

Essa relação é o ápice da coisificação com que o homem lida nas relações sociais

de forma extremamente materialista. A personagem, quando ouve o pensamento alto do

protagonista sobre querer pagar para ver a bunda dela, fica extremamente desapontada,

até porque, pelo que parece, ela começava a nutrir alguma certa esperança, mesmo que

pequena  por  ele.  Ali,  por  mais  casual  e  fugaz,  algum  tipo  de  relação  estava  sendo

estabelecida. Ela fica indignada e se sente ultrajada:

Eu pagaria para ver sua bunda.
Quanto?
O quê?
Caralho, eu falei.
Quanto, seu safado?
O quê, quanto o quê?
Quanto você paga pra eu te mostrar a bunda?
Engulo seco. Será que eu falei ou será que ela leu os meus      

     pensamentos? Fala, vai.
Agora eu quero saber, quanto?
Chutei alto.
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Então é essa tua tara? Diz, é a tua fantasia?
Não. Essa é a minha realidade.
Sai! Sai daqui, seu cachorro!
Só porque você tem dinheiro pensa que pode tratar qualquer    

     mulher como puta? Você não percebe que eu te mostraria de graça?    
     Sai daqui, seu cachorro, senão eu sou capaz e meter a mão na sua 
     cara. (MUTARELLI, 2011, 52)

Percebe-se que há uma necessidade de se manter relações de poder pautadas em

dinheiro. O protagonista faz questão de repetir várias vezes que não possui sentimento

algum por nenhuma pessoa e as suas relações necessitam se pautar pelos parâmetros

de compra e venda.  Vivemos numa sociedade penetrada em toda sua totalidade pela

economia  e  pela  questão  financeira.  O  capitalismo  e  sua  ideologia  se  entranha  nas

próprias relações, que deixam de ser naturais e se tornam artificiais, pautadas em uma

relação de consumo.

Segundo  Marx10,  o  fetichismo  da  mercadoria  é  um fenômeno característico  da

sociedade  capitalista,  uma  forma  que  penetra  todas  as  esferas  da  vida  e  influencia

diretamente  as  relações  entre  os  homens.  O  que  é  específico  deste  processo  é  o

predomínio  da  coisa,  do  objeto  sobre  o  sujeito,  o  homem.  E  assim  se  encontra  em

Mutarelli a ideia da coisificação. Quando alcançado o objetivo de compra, nada mais resta

a não ser a procurar por novas bundas. Ele poderia tê-la de “graça”, a custa apenas de

sentimentos e intimidade, mas ele não quer casar com a bunda, ele quer apenas comprá-

la.  Porque,  se  não  logo

“vem as cobranças...  Mulher é tudo igual.  Não adianta você ser sincero. Elas sempre

querem mais. E aí logo mandam o convite pra gráfica” (MUTARELLI, 2011, 46).

E assim é numa cultura  consumista  como a  nossa,  que  favorece  o  produto
pronto  para  uso  imediato,  o  prazer  passageiro,  a  satisfação  instantânea,
resultados que não exijam esforços prolongados, receitas testadas, garantias de
seguro total e devolução do dinheiro. A promessa de aprender a arte de amar é a
oferta (falsa, enganosa, mas que se deseja ardentemente que seja verdadeira)
de construir a “experiência amorosa” à semelhança de outras mercadorias, que
fascinam e seduzem exibindo todas essas características e prometem desejo
sem ansiedade, esforço sem suor e resultados sem esforço. (BAUMAN, 2004,
11-12)

10 LUKÁCS, György. História e Consciência de Classe. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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Acredito que Bauman retrata bem em Amor líquido a forma como as relações estão

imbricadas numa ideologia de consumo em nossos tempos. Após a fantasia e fetichização

da bunda como “tábua de salvação” (MUTARELLI, 2011, 170), mais uma coisa a bunda se

torna./Como tudo, como as coisas que tranco ao lado” (MUTARELLI, 2011,173). 

 Sabemos  que  o  caso  de  nosso  protagonista  é  mais  sério,  pois  ele  não  visa

estabelecer nenhuma outra forma de relação que não seja a mercantil, hierarquizada a

partir da compra. Já sabemos que por trás disso, existe uma gama de questões afetivas

mal resolvidas. A partir do momento em que se encontra numa posição de detentor de

valor monetário, esse personagem se coloca numa posição de força e poder, em que não

se expõem suas fragilidades. No entanto, quando aparece uma mulher casada, que com

todo seu poder de sedução consegue se utilizar justamente de suas vulnerabilidades, as

coisas  mudam.  O  insensível  encontra  sempre  um  outro  mais  insensível,  o  esperto

encontra sempre outro mais esperto. Assim, como será visto no capítulo 3, o personagem

sofrerá na pele o que havia cultivado, colhendo o que havia semeado.

Voltando ao papel do coro, como já havíamos tratado anteriormente, ele não serve

apenas para repreender. Também funciona para dar conselhos e encorajar o nosso herói.

Assim foi na cena da empregada, já citada antes, em que ela tenta o ajudar ao dizer “E

por que o senhor não mandou consertar? Às vezes é o sifão” (p.62). E quantos não foram

os  clientes,  além  do  próprio  encanador  que  aconselharam  a  troca  do  sifão,  que  o

alertaram sobre ele estar amarelo, o que em nossa cultura popular indica aspecto doentio.

Existe também a cena em que um mendigo aponta para ele e diz “É merda pra tudo que é

lado, doutor!”. No entanto, mais à frente outro mendigo o encoraja: “Todo labirinto tem

uma saída” (MUTARELLI, 2011, 32).

Apesar de tudo isso, das repreensões e dos conselhos, o destino já parece estar

traçado, não existindo mais caminho de volta. Segundo Lukács:

a alma do homem trágico é surda para todos os preparativos, e quando soa a
voz do destino, tudo se transforma repentinamente… Também a resolução do
homem trágico frente a morte, sua alegre serenidade ante a morte o seu ardente
entusiamo pela morte são só aparentemente heroicos… os heróis que morrem
na tragédia – assim mais ou menos escreveu um jovem trágico – estão mortos
muito antes de morrer. (LUKÁCS, 1985, 253)   
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E é justamente essa resignação que se encontra no final de O cheiro do ralo. De

alguém que aceita seu destino com até alguma certa dignidade pessoal, algo pouco ou

quase nada recorrente durante a narrativa:

Penso em tudo o que um dia comprei.
Penso em todas as coisas que me colecionaram.
A morte é dura.
A morte é cura.
A morte cura e machuca.
A morte dói.
Eu sou dor.
Dói.
Dói muito.
Tudo é dor.
Tudo é dor no nada.

Por Welles solto um Rosebud.

Penso no olho do meu pai.
Penso em dar um último beijo.
Beijaria cada uma das coisas que eu juguei ter tido.
Sinto que perco tudo.
Tudo o que nunca foi meu.

Nesse mim que nunca fui eu.
Beijaria a bunda, como se fosse a única.

Pai. Dessa vez, não perdoe!

Não há luz.
Era tudo mentira.
Deste lado ninguém espera por mim.
Ninguém me guia.
Pois o caminho não dá pra errar.
Caio.
O caminho é a queda.
A queda me traga.
Como um ralo.

O silêncio é a língua que eu falo.

E então tudo o que não existe surge.
Enquanto o que existe se apaga.

Eu não quero ir.
Mas o abismo me engole.

Eu não quero ir.
Eu queria ficar. (MUTARELLI, 2011, 179-180)
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Existem  vários  fatos  a  serem  ressaltados  nessa  cena  que  preferi  citar

integralmente. Como já havia adiantado, existe uma noção de dignidade pessoal afirmada

na morte do herói, que acaba por alcançar um estado de sabedoria e desprendimento

material, ao, por exemplo, dizer “Sinto que perco tudo./Tudo o que nunca foi meu” (p.179),

saindo de estado de alienação próprio da cultura de consumo ao se dar conta de que na

verdade  os  objetos  que  achava  possuir,  acabam  por  possuírem-no.  Outro  aspecto

importante a ressaltar é que no momento da morte é onde a vida é afirmada, pois o

personagem mesmo  diz  “Eu  não  quero  ir./Eu  queria  ficar”(p.180).  Essa  cena  lembra

bastante o que se dá no capítulo O delírio de Memórias póstumas, em que Brás Cubas

em seu sonho, na iminência de perder a existência, fala para Pandora ao se referir à vida:

“a cousa é divertida e vale a pena, - talvez monótona – mas vale a pena...Vamos lá,

Pandora, abre o ventre, e digere-me; a coisa é divertida, mas digere-me” (ASSIS, 1988,

37). 

Contudo, mesmo na morte trágica do anti-herói há toda um caráter zombeteiro e

irônico. Daí, novamente ressaltar-se a característica tragicômica da escrita de Mutarelli. O

personagem reproduz a  morte  do  Cidadão  Kane ao “soltar”  o  Rosebud,  assim como

acontece no filme de Welles;  também relembra novamente  a  bunda,  ou  seja,  há  um

rebaixamento do caráter sublime da cena; além de se comparar a ninguém menos que o

próprio Cristo ao parodiá-lo, dizendo: “Pai. Dessa vez, não perdoe!” (p.180).

��

Em O natimorto, a ideia da advertência se dá através de imagens das cartelas dos

cigarros  Cowboys Lights.  O Agente acredita que “a imagem irá prenunciar, de alguma

forma, o destino” do dia (MUTARELLI, 2004, 13), sendo ele, então, regido pela força da

carta. Á princípio como uma brincadeira, ou ao menos assim pensava A Voz, que achava

que ele deveria escrever sobre aquilo, explorar mais suas ideias, no entanto, no campo da

ficção, não na vida real.

Quando ela compra a cartela que vem com a imagem do Infarto, O Agente associa

ela  à  carta  do  Diabo:
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“O Agente – O Diabo não é uma carta boa. O Diabo só pode ter um significado
bom se vier invertido.
O Agente – Quando lhe entregaram o maço, você reparou se lhe entregaram
para baixo?
A Voz – Não reparei.
O Agente – O Diabo significa ruína. Sujeição. Subserviência.

Ela ri.
Não de alegria.
Ela ri.
Quase de arrependimento. (MUTARELLI, 2004, 55)

Quando ele pergunta se ela recebeu o maço invertido, nós rimos muito mais pela

ideia fixa do personagem que gera o absurdo cômico. Temos “um personagem que segue

sua ideia, que a ela volta sempre!”, o que provoca o riso, segundo Bergson (BERGSON,

1983,  87). No entanto,  apesar  do absurdo da situação da ideia fixa do Agente,  mais

absurdo  ainda  é  quando  A  Voz  realmente  embarca  em  sua  “loucura”,  ao  ficar

impressionada com a situação: 

Eu ri porque talvez você seja o Diabo.
O A gente – Eu?
A Voz – É, você.
O Agente – Então, eu sou o Diabo?
A Voz – O que você me propões exige que eu seja subserviente, exige a minha
total ou parcial sujeição e me distancia do mundo, no momento em que meu
talento  está  sendo  reconhecido,  e  isso  resultaria  em ruína.  Foi  isso  que  eu
pensei. Foi disso que eu ri
…
Achei,  como  você  me  disse,  que  talvez  a  imagem  fosse  uma  advertência.
(MUTARELLI, 2004, 63) 

`Percebe-se que A Voz acaba comprando realmente a ideia da interpretação dos

maços de cigarros. Tanto é que em determinado momento, passa a usar uma cigarreira

para não poder ver as imagens. Quando isso acontece, há a quebra de um dos contratos

que estavam sendo estabelecidos entre os dois personagens. Indignado com a situação,

o Agente a questiona, e ela explica:

A Voz – Eu cansei dessa brincadeira.
O Agente -  Que brincadeira?
A Voz – Você sabe.
O Agente – Eu não sei.
A Voz – Isso estava me incomodando, essas coisas de desvendar meu dia.
O Agente – As imagens visam te ajudar, preveni-la.
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A Voz – Você leva suas ideias muito a sério.
O Agente – Se você não acredita, por que escondeu a imagem sem ao menos
ver qual era?
A Voz – Essa coisa estava me incomodando, me impressionando.
…
A Voz  –  É  muito  antinatural  essa  coisa  de  querer  adivinhar  o  destino,  ele
imprevisível.
O  Agente  –  Se  você  não  tentar  interpretá-lo,  eu  garanto  que  ele  vai  te
surpreender muito mais. (MUTARELLI, 2004, 106-107)

Percebe-se que segundo a concepção do Agente não só seria possível prever o

futuro,  saber  o  que está  traçado pelo  destino,  mas também, em sua convicção,  não

haveria possibilidade de se fugir ao inevitável. Isso ele nos fala em uma cena anterior num

de seus diálogos com A Voz:

“A Voz – Mas você disse que o tarô era justamente uma advertência, para que
possamos de certa forma evitar o infortúnio.
O Agente – Mas há males inevitáveis.
A Voz – Entendo.
O Agente – E o que veio no maço que você me comprou?
A Voz – Curiosamente, a mesma figura, a mulher grávida.
O Agente -  Está vendo, não podemos fugir do nosso destino.
A Voz - Então você acha que tudo está predestinado?
O Agente – Eu penso que não se foge ao inevitável. 
(MUTARELLI, 2004, 71) 

Apesar do absurdo cômico com relação às imagens dos maços, com o desenrolar

da  narrativa  os  presságios  dados  pelas  interpretações  das  cartas,  acabam por  fazer

sentido. Não se pode negar o fato de que os oráculos em O natimorto não são esvaziados

de sentido. Eles se cumprem, ao contrário do que encontra-se nas narrativas de Machado

de Assis e de Clarice Lispector, como já havíamos ressaltado. Tanto que a última imagem

interpretada  pelo  Agente  antes  dos  trâmites  finais  do  romance  é  associada  à  Torre.

Segundo ele:

A Torre representa mudança de forma total e súbita.
Acontecimentos inesperados,
falência,
fim,
mudança terrível,
queda,
ruína,
perda,
perda de estabilidade,
calamidade.
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Invertida,
representa aprisionamento,
opressão contínua.
Estar aprisionada a uma situação infeliz.
Definitivamente, a imagem representa a Torre.
Mas, como havia prometido,
não falo nada. (MUTARELLI, 2004, 119)

Assim como as cartas jogadas pela tia do Agente haviam revelado e predito o a

natureza  monstruosa  que  ainda  não  havia  se  revelado  e  que  irá  se  evidenciar  no

desfecho trágico, a partir da interpretação do maço pelo Agente, mesmo a situação sendo

absurdamente cômica, também temos um oráculo pleno de sentido, que não se encontra

esvaziado. A Voz foi  ridicularizada, humilhada, agredida, as pessoas “riram e atiraram

tomates”, algo que O Agente temia desde o princípio: “Esse era o meu medo. Tomates.

Que tipo de mundo é esse?” (MUTARELLI, 2004, 143).

��

Como viemos desenvolvendo, em essência, o trágico reside na oposição entre a

liberdade e a necessidade de lutar contra um destino implacável: de um lado, na tensão

entre a consciência grave do limite humano e, de outro,  na desesperada tentativa de

ultrapassá-lo. O herói demonstra sua liberdade ao lutar contra o destino e sucumbir diante

da força divina. Quando o herói trágico perde a liberdade ele está comprovando o uso

dessa liberdade:

Um mortal, destinado pela fatalidade a ser um criminoso, lutando contra a
fatalidade e no entanto terrivelmente castigado pelo crime que foi obra do
destino! O fundamento dessa contradição, aquilo que a tornava suportável,
encontrava-se  em um nível  mais  profundo  do  que  onde  a  procuraram,
encontrava-se no conflito  da liberdade humana com o poder  do mundo
objetivo, em que o mortal, sendo aquele poder um poder superior – um
fatum -, tinha necessariamente que sucumbir, e, no entanto, por não ter
sucumbido sem luta, precisava ser punido por sua própria derrota. (...) A
tragédia grega honrava a liberdade humana ao fazer seu herói lutar contra
o poder superior do destino: para não ultrapassar os limites da arte, tinha
de  fazê-lo  sucumbir,  mas,  para  também  reparar  essa  humilhação  da
liberdade humana imposta pela arte, tinha de fazê-lo expiar – mesmo que
através do crime perpetrado  pelo  destino.  (SCHELLING apud  SZONDI,
2004, 29)
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Pode-se enxergar  em ambos os romances trabalhados a ideia de personagens

desintegrados  por  forças  que  não  podem  ser  completamente  compreendidas  ou

superadas estritamente pela razão. A tragédia tem como característica um acontecimento

irreparável, provocado por um Deus castigador, um destino cego, solicitações do inferno,

ou fúria bruta de nosso sangue animal (STEINER, 2006).

Em ambos os casos, o herói passa, basicamente, de uma situação de equilíbrio

aparente para uma situação caótica e a tensão trágica instala-se pela ruptura da medida e

pela consequente punição que o homem procura,  em vão,  compreender.  No caso da

tragédia, este combate trava-se entre o homem – criatura transitória e fraca – e o Destino

que sobre ele pesa, com sua força poderosa e sobrenatural. 

Geralmente, a tragédia de destino se apoia na objetividade de causas externas,

mas num contexto mais moderno, a punição pode se exercer pelo próprio princípio da

subjetividade. Não existiriam necessariamente forças morais exteriores ao sujeito, sendo

o acontecimento irreparável, provocado pela própria interiorização subjetiva do caráter. O

profundo  sentimento  da  dualidade  intrínseca  da  natureza  humana  coloca-nos  em

presença de uma desunião interior, que faz com que o homem se debata entre o bem e o

mal que coexistem nele mesmo. Se há o conflito, de interpessoal torna-se intrassubjetivo.

Em  O cheiro do ralo,  percebe-se uma punição provinda de forças exteriores ao

sujeito. Não que dentro dele não haja esse debate interior de caráter. Mas nesse romance

específico é como se o inferno viesse visitá-lo. Como o próprio personagem narrador nos

diz “Hoje o inferno saiu pelo ralo” (MUTARELLI, 2011, 125).

Essa fala  se  dá após a cena em que a garota viciada,  uma de suas clientes,

aparece, se despindo para ganhar dinheiro, prática já realizada outras vezes entre ela e o

protagonista, para que ele se masturbe assistindo-a. Acontece que nessa cena, ele estava

desprevenido. Como a “mocinha da recepção” não estava para controlar a entrada, várias

pessoas  acabaram  ingressando  em  sua  sala  de  trabalho  desordenadamente:

Todos juntos na minha sala. Todos olham a peluda pelada. Todos falam alto.
Todos  gesticulam.  Todos  falam que  eu cheirava  o  ralo.  Todos falam que  eu
abusava da moça peluda. Entram mais. Todo falam que eu exploro os pobres.
Todos estão muito tensos. Um me empurra para trás. Eu os empurro também.
Tudo foge ao controle. Um me acerta a cabeça. Acho que foi o do candelabro.
Outro me chuta no peito. Não entendo mais nada. Já não tenho mais força. O
sangue  tinge  minha  vista.  Acho  que  vão  me  linchar.  Estou  tonto.  Enjoado.
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Atordoado.  Todos querem bater.  Ainda consigo ouvir  o  disparo.  E então tudo
cessa. (MUTARELLI, 2011, 124)

O tiro salvador foi  dado pelo segurança que aparece para dispersar a multidão

ensandecida. Quando interrogado pelos policiais, o personagem é perguntado:

E a moça pelada, o que você me diz?
Moça pelada, que moça pelada?
Os outros, das outras lojas dos prédio, alegaram que na correria saiu, daqui,
uma mulher pelada.
Ah!  Isso  eu  nem  vi.  E  como  ela  era,  era  bonita?
Dizem que parecia o Diabo.
E  que  outra  aparência  poderia  ter?
Era  o  próprio.  
Era o inferno. (MUTARELLI, 2011, 126)

Essa  mesma  mulher  possuía  o  “M./Como  em  Düsseldorf”  tatuado  nas  costas

(MUTARELLI, 2011, 98), referencia feita ao filme O Vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang.

Após ver o M, o “logotipo das trevas” tatuado nas costas dela, o personagem diz que

“Tudo faz um estranho sentido” (MUTARELLI, 2011, 98). Neste momento, protagonista se

dá conta de seu destino trágico,  que acabará sendo exercido pelas mãos da própria

garota viciada ao fim da narrativa. A cena final do tiro desferido pela garota é citada a

seguir:

Ela entra.
Ela treme.
A cada dia, mais.
Balanga.
Traz um saco.
Um desses sacos de embrulho, de papel pardo.
Desses que a gente não vê mais.
Agora tudo se embrulha em sacolinhas de plástico.
Essas sacolinhas fazem um barulho irritante. As de plástico.
Esses sacos não.
Ela enfia a mão dentro dele.
Agora até o saco treme.
Ela conserva a mão mergulhada.
Fala, criatura, o que trazes pra mim?
Eu trouxe uma coisa que é do senhor.
Ah, é?
É. Trouxe a única verdade.
Não brinca?
Ela aponta o saco pra mim.
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O saco treme.
A cabeça balanga.
A mão trêmula está dentro do saco.
Eu trago a sua verdade.
Adivinho o que o saco guarda.
Eu trouxe uma coisa que só serve em você.
Abaixe isso!
Não posso.
Então o saco faz BUM. (MUTARELLI, 2011, 178).

Em  O  natimorto, a  ideia  de  forças  sobrenaturais  atuando  sobre  um  indivíduo

independente de sua predisposição fica bastante clara com relação à possível previsão

das cartas de tarô. O Agente desde criança está predestinado a um futuro tenebroso e

obscuro, segundo as cartas jogadas por sua tia. 

Além disso, existe também a relação da associação dos maços de cigarro com as

cartas  de  tarô  pelo  protagonista.  Apesar  de  aparentemente  começar  como  uma

brincadeira, ou, pelo menos, assim pensava A Voz, o personagem O Agente realmente

cria um sistema de associação das imagens das cartelas de cigarro com as imagens do

tarô de Marselha, acreditando nos rumos traçados pelos maços.

No  entanto,  ao  contrário  do  que  acontece  em  O  cheiro  do  ralo,  em  que  o

personagem por mais que tenha desmanchado o noivado, continua inserido dentro de um

contexto  social  através  do  trabalho,  em  O  natimorto,  o  protagonista  busca  um  total

isolamento. Ele rompe com todo o seu mundo – sua esposa infiel, sua casa, seu trabalho,

ou com qualquer meio pelo qual possa interagir com a sociedade – ao se confinar com A

Voz  em  um  hotel.  Sua  condição,  que  compartilha  com  tantas  outras  figuras  das

dramaturgias modernas e contemporâneas, é o isolamento, a solidão estéril e destruidora,

que  lembra  O  Inferno,  romance  de  Strindberg,  autor  admirado  por  Mutarelli  e  cujo

romance é citado em O cheiro do ralo. Sua interação com o mundo exterior se resume

aos diálogos com A Voz. Não é de se estranhar que a presença da nossa ideia do coro

encontrada em O cheiro do ralo, não seja tão presenciada na narrativa de O natimorto. A

tentativa e a possibilidade de poder ser alertado sobre questões futuras se dá a partir das

imagens  dos  maços  de  cigarro,  afinal  “as  imagens  do  tarô  não  deixam  de  ser

advertências” (MUTARELLI, 2004, 14), como nos diz O Agente.

 Em vez de confrontações e conflitos intersubjetivos de personagens dotados de

vontades e paixões antagônicas, como fica bem latente nas cenas do protagonista de O

cheiro  do  ralo e  seus  clientes,  o  debate  em  O  natimorto se  demonstra  mais
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intrassubjetivo. A narrativa gira em torno do ponto de vista do Agente, permanecendo em

seus  conflitos  e  questionamentos  individuais,  que  são  interrompidos  apenas  pela

presença da Voz, que vive numa espécie de “regime semiaberto”, sendo a única com a

qual  ele  estabelece  relação.  A grande  colisão  dramática,  como  é  marca  do  trágico

moderno, se dá pelo conflito dentro do próprio homem ao presenciar a perda total de sua

identidade pessoal. Trágico da condição humana, que consiste em não ver no espelho a

não ser esse “fantasma sem substância” ou a personificação do Mal. Essa situação pode

ser  melhor  enxergada  num  trecho  em  que  o  narrador  protagonista  dialoga  com  um

aforismo11 de Nietzsche. A passagem vem a seguir, deixando-se claro que a menção ao

filósofo é velada e zombeteira (o “tapa-banguela”):

Você sabe
o que acontece
quando fitamos o abismo.
O tapa banguela
assim falou.
O que ele não disse
é que, quando olhamos o abismo,
nos encontramos.
Eu sou o monstro.
Sou o monstro
destruidor 
de castelos
de areia.
Assassino 
do cão.
(MUTARELLI, 2004, 135)

 

Ao fitar o abismo, nos encontramos, e nesse encontro existe o mal. Essa ideia do

mal em Mutarelli está totalmente ligada ao mito da Queda de Adão e Eva. O ser humano

ainda é refém do Pecado Original, que desvela a face nua e crua da imutável condição

humana. Tudo, sem exceção, está subordinado à constatação da realidade incontornável

do Mal. 

Prevalece um debate conflitual interno entre a sanidade e a loucura, entre bem e

mal,  entre  doçura  e monstruosidade,  entre  o  ideal  de pureza e  a podridão cada vez

maiores, à medida que vai aumentando o tempo de confinamento. O conflito dramático

apenas se torna interpessoal  quando A Voz se faz presente e se dão os diálogos.  À

11 Trata-se do aforismo 146 de Além do Bem e do mal: “Quem combate monstruosidades deve cuidar para que não se
torne um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você.”
(NIETZSCHE, Friedrich, Além do bem e do mal, 70)
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medida que A Voz não consegue atender às expectativas e começa a romper com o pacto

estabelecido ao princípio de proteção mútua, O Agente, que, como já ressaltamos, se

encontrava num processo de desintegraçãomental agravado pelo tempo de confinamento,

começa a planejar a morte da Voz,  inspirado pela apatia e indiferença com que uma

garota come um pássaro no quadro O Prazer de Magritte:

O Agente – Você já viu um quadro de Magritte que tem uma menina comendo
um passarinho?
A Voz – Não.
O Agente – Eu vi isso num livro.
A Voz – E por que você está falando isso agora?
O Agente – Porque ela tinha um olhar assim perdido.
…
O livro  comentava  que  o  mais  perturbador  não  era  o  fato  da  menina  estar
comendo o passarinho, o desconcertante é que ela come com um olhar apático.
Ela come o passarinho sem fome. Isso é o que choca – se não está com fome,
por que ela come o passarinho? (MUTARELLI, 2004, 131 - 132)

Enfim, em O cheiro do ralo, o personagem principal caminha em direção à morte

como  se  fosse  chamado  pelos  “portais  do  inferno”  (os  ralos),  como  ele  mesmo  os

associava. Ou seja, nota-se que as portas do inferno e a danação são reais, ao contrário

da visão romântica e sua ideia de redenção. Todo esse desenrolar até o desfecho da

trama é acompanhado da presença do cheiro,  que funciona como uma alegoria e até

como uma forma de sinalização do castigo e desfecho que a narrativa e o personagem

irão ter.

74

Figura 3: Prazer, 1927



Em O natimorto, mesmo cientes de que “fumar causa câncer de pulmão”(p.17), que

“crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando”(p.  25),  de que “nicotina é

droga e causa dependência”(p.27), que “quem fuma não tem fôlego pra nada” (p.54), de

que “fumar na gravidez/ prejudica o bebê” (p.58), os personagens principais acendem

seus cigarros e fumam. Mesmo advertidos de que em “gestantes, o cigarro provoca partos

prematuros e nascimentos de crianças com peso abaixo do normal e facilidade de contrair

asma”, que “fumar causa mau hálito,/perda dos dentes/câncer de boca”(p.32), além de

saberem que “o fumo causa/infarto  do coração”(p.42)  e  que “fumar causa impotência

sexual” (p.67), eles acendem seus cigarros e fumam. Ou seja, através dessa analogia,

pode-se enxergar a essência trágica da situação: o Destino está traçado, as advertências

são dadas.  Mas o  destino  não alcançaria  toda sua fatalidade se  os  personagens  se

eximissem de enfrentá-lo. 

Mas o riso e a ironia são fatores primordiais nos romances de Mutarelli. Até porque,

por exemplo, em  O cheiro do ralo, o autor não se atém tanto ao drama psicológico do

personagem, não deixa tempo para que nos comovamos nas poucas vezes em que ele

fala sobre questões mais íntimas. E o protagonista, inclusive, se esforça no sentido de

abstrair seus problemas, tentando encontrar causadores externos para eles, como é o

caso do ralo e da bunda. Em pouco tempo, volta-se à superficialidade dos vícios, coloca-

se  o  leitor  novamente no camarote  para rir.  E já,  em  O natimorto,  existe  um caráter

absurdo cômico que provoca o riso. Mesmo no planejamento da morte da Voz, há um

humor negro, uma vingança da ideia da morte pela via do riso e por intermédio da ironia.

Acompanhemos a linha de raciocínio do Agente:

Está tudo planejado.
Cuidadosamente planejado.
Ela pesa em torno de sessenta quilos no máximo. 
Se eu conseguir comer cinco quilos de carne por dia
seis vezes cinco trinta,
em menos de dez dias
não sobrará mais nada.
Será que eu como cinco quilos em um dia?
Será preciso comer,
se não a carne estraga 
e vai me dar dor de barriga.
Vou fazer igual a menina. (MUTARELLI, 2004,133)
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Logo após, ele fecha o romance de forma magistral, ao deixar subentendido qual

será o destino trágico que terá a Voz. Através de seu humor característico que bebe do

absurdo, Mutarelli provoca riso de um desses crimes bárbaros que seriam  noticiados em

qualquer  jornal,  ou  programas estilo  Datena e  que provocariam a  “sensibilização”  do

público e a indignação com tamanha barbárie. “Que tipo de mundo é esse?”, diriam as

telespectadoras  dos  programas  sensacionalistas.  São  apenas  três  as  frases,  para

demonstrar uma refinada e ácida ironia:

O Agente – Quanto você pesa?

A Voz – Cinquenta e seis quilos, por quê?

O Agente – Por nada. (MUTARELLI, 2004, 145)

Em uma entrevista  bem interessante  dada  antes  da  publicação  de  O grifo  da

Abdera, Mutarelli nos dá uma pista do porquê de se apresentar os destinos trágicos de

seus personagens permeados de humor: 

Para falar de algumas coisas você precisa ter humor se não ninguém vai entrar
nesses assuntos. Você fala uma coisa séria, mas talvez esteja brincando. Se eu
falar que eu realmente acredito nisso eles vão deixar de te ouvir. Para propor
algo muito absurdo é preciso humor. (MUTARELLI, 2014)

Associo bastante essa ideia do romance tragicômico trabalhada até aqui a uma

forma de se enxergar a vida que o próprio Schopenhauher, do qual Mutarelli é grande

admirador, apresenta da existência como sendo uma tragicomédia:

A vida do indivíduo, quando vista no 
seu todo e em geral, quando apenas 
seus traços mais significativos são 
enfatizados, é realmente uma 
tragédia; porém, percorrida em 
detalhes, possui o caráter de 
comédia, pois as labutas e 
vicissitudes do dia, os incômodos 
incessantes dos momentos, os 
desejos e temores da semana, os 
acidentes de cada hora, sempre 
produzidos por diatribes do acaso 
brincalhão, são puras cenas de 
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comédia. Mas os desejos nunca 
satisfeitos, os esforços malogrados, 
as esperanças pisoteadas cruelmente 
pelo destino, os erros desafortunados 
de toda a vida junto com o sofrimento 
crescente e a morte ao fim, sempre 
nos dão uma tragédia. Assim, como 
se o destino ainda quisesse adicionar 
à penúria de nossa existência a 
zombaria, nossa vida tem de conter 
todas os lamentos e dores da 
tragédia, sem, no entanto, podermos 
afirmar nossa dignidade de pessoas 
trágicas; ao contrário, nos detalhes 
a vida, desempenhamos 
Inevitavelmente o papel tolo de 
caracteres cômicos.
(SCHOPENHAUER,2005, 414-415)

Assim, o que mais se pode levar a partir da leitura dos livros é a relativização dos

dramas pessoais. Em suma, remontando à frase de epígrafe do capítulo, podemos dizer

que o homem seria um animal que ri, um animal que faz rir e que também deve rir de si

mesmo, até para não padecer  tanto da síndrome do muito  pensar  e  do muito  sentir,

passando a aceitar a existência tal  qual ela se apresenta, mesmo que aparentemente

absurda. 
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Neste capítulo, abordaremos mais especificamente os heróis protagonistas de O

cheiro do ralo e O natimorto. Ou seja, se antes pretendemos tratar da obra de uma forma

mais ampla, agora nos atemos mais às características dos protagonistas e da relação da

construção deles dentro da perspectiva dos modelos narrativos contemporâneos. 

Tratamos do caráter tragicômico das obras e ao conceituarmos os personagens

dos romances trabalhados como heróis, notamos certa inconsistência, pois são seres que

não se encaixam dentro dessa caracterização. À primeira vista, nos perguntamos: como

poderíamos  defini-los  como  heróis,  sendo  que  são  seres  que  não  apresentam

características  altivas  e  valores  que  os  engrandeçam  a  ponto  de  tratarmo-los  como

modelos a serem seguidos dentro da perspectiva de nossa sociedade? Afinal, qual é a

figura do herói e o que ela representa?

O termo 'herói'  é utilizado para identificar o personagem principal das narrativas

literárias. Perceberemos no transcorrer do trabalho que a representação desse herói sofre

mudanças no passar dos tempos e que sua figura variará de acordo com a evolução da

história na literatura ocidental. A partir dos impactos sociais ocasionados na forma de agir

e  pensar  de  uma  determinada  época,  a  representação  na  literatura  também  muda,

acompanhada da mudança do agente principal das narrativas, o herói.

Existiram diversos tipos  de heróis  ao  longo dos tempos na literatura  ocidental:

desde  os  heróis  clássicos  das  epopeias  e  das  tragédias  gregas  até  os  heróis  dos

romances  modernos.  A partir  da  desconstrução  do  modelo  de  herói  tradicional  e  da

crescente humanização e rebaixamento dessa figura nas narrativas, tentaremos entender

o  herói  dos  romances  contemporâneos  do  séc  XXI,  em  que  podemos  encaixar  os

protagonistas dos romances de Mutarelli.

No mundo clássico, a representação do herói personificava a excelência humana, o

padrão de masculinidade, virilidade, honra e coragem. Sem temer nada nem ninguém,

estes se colocam de forma corajosa e generosa em suas missões, contando sempre com

o amparo dos deuses. Segundo Brombert:
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A palavra “herói”, como nos lembra Bernard Knox, 
parece ter tido em Homero o sentido geral de 
“nobre”, mas no quinto século a.C. o culto dos heróis 
havia surgido e se tornara uma espécie de fenômeno 
religioso. Heróis eram homenageados e 
reverenciados. Eram associados a uma era mítica 
em que se dizia que homens e deuses entraram em 
íntimo contato. Heróis eram seres excepcionais 
inscritos na lenda, contados na poesia épica, 
representados no teatro trágico. Suas 
características, por trás da multiplicidade de              
tipos individuais, são constantes: eles vivem segundo 
um código pessoal feroz, são obstinados diante da 
adversidade; seu forte não é a moderação, mas sim 
a ousadia e mesmo a temeridade. Heróis são 
desafiadoramente comprometidos com a honra e o 
orgulho. (BROMBERT, 2001, 15)

Comprometidos  com uma  causa  até  as  últimas  consequências,  ansiavam  pelo

prêmio do reconhecimento e da valorização social como paga de seus feitos heroicos.

Concluída sua tarefa, o heroísmo individual termina encarnando o heroísmo coletivo de

um povo.  E a representação dessa figura se torna símbolo de uma coletividade e de

identificação de toda uma comunidade, ou seja, é criado o mito.

Uma característica importante no herói  é  que ele  nunca fracassa.  A morte não

atrapalha nem interrompe sua jornada. Triunfa ante a morte e ascende à imortalidade pela

recordação  de  suas  façanhas,  que  serão  cantadas  pelas  gerações  que  o  sucedem.

Quando  o  herói  morre,  convém que  morra  com honra,  aceitando  a  morte  como seu

destino pessoal e alcançando sua última e grande vitória.

Encontramos esses tipos de heróis na Ilíada, principalmente na figura de Aquiles.

Nela,  o  ideal  de  perfeição  heroica  se  dava  pela  realização  de  ações  guerreiras  nas

batalhas. Na Odisséia, o herói Ulisses era mais persuasivo e de menos ação. Através de

sua inteligência e astúcia,  além de contar com seus dotes guerreiros,  enfrentava sua

jornada de retorno à sua terra natal.

Percebemos que os personagens de Mutarelli,  pelas suas degradações morais,

psíquicas e pelas fragilidades apresentadas, não se encaixam nessa categoria de heróis.

Não têm batalhas e aventuras a serem travadas de forma altiva e corajosa, não almejam

ser reconhecidos por  seus feitos na comunidade na qual  integram. Na verdade,  nem

fazem parte de uma comunidade; são seres extremamente individualizados que pensam

muito  mais  em  suas  questões  pessoais  do  que  em  causas  grandiosas  para  o  bem
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comum. O objetivo do personagem principal de O cheiro do ralo é chutar baixo, ou seja,

ofertar um valor ínfimo pelos objetos que são levados à sua loja a fim de lucrar bastante,

além  de  tentar  comprar  a  tão  almejada  bunda  da  garçonete.  A sua  luta  é  contra  o

simbólico e fedorento cheiro do ralo.

A saga  do  personagem  O  Agente  de  O  natimorto é  fugir  de  um  casamento

fracassado,  com  uma  esposa  castradora,  que  ainda  por  cima  o  trai,  se  isolando

totalmente da vida social. Ao querer viver o resto de sua vida num quarto de hotel com A

Voz, busca se proteger de um mundo aterrorizante e violento.

Ou seja, percebemos que os nossos protagonistas se distanciam bastante da figura

heroica e seus códigos de honra e coragem. Ao contrário dos heróis épicos de outrora,

são fracos, individualizados e até repugnantes em certa medida. Têm um senso moral

bastante flexível, que os permite criar suas próprias regras de conduta, passando muitas

vezes por cima dos códigos sociais.

Para  o  surgimento  dessa  modalidade  de  herói  foi  precisa  uma  progressiva

desmitificação do herói clássico, ou seja, uma crescente humanização dos personagens

nas  representações.  Houve  uma  substituição  ou  rebaixamento  dos  seres  de  eleição,

semidivinos, que antes povoavam as tragédias e as epopeias, pelo homem comum e suas

contradições.  Os  heróis  épicos  há  tempos  saíram  de  moda  e  de  cena.  Desde  os

primórdios  da  literatura  na  Grécia  Antiga,  acompanha-se  ao  rebaixamento  e

problematização da figura do herói.  Hoje,  e já de muito tempo, são encontrados, nos

romances modernos e nas narrativas em geral, o herói como uma forma de antítese do

que se esperaria  da figura do herói  de outrora.  E a sua proliferação atinge todas as

narrativas,  inclusive  as  que  possuem um alcance  mais  comercial,  vide  encontrarmos

personagens hoje que não seriam aceitos até bem pouco atrás pelo grande público, como

Walter White da famosa série  Breaking Bad, Saul Goodman de Better Call  Saul, ou o

próprio personagem Pablo Escobar, baseado no traficante colombiano, da série Narcos. 

Se antes eram figuras quase divinas, oriundas da nobreza, e com os olhos sempre

na coletividade, os heróis de hoje são os anti-heróis, que desde muito tomaram o lugar do

decadente  modelo  antigo.  São  personagens  que,  embora  desempenhem  as  funções

narrativas próprias dos heróis clássicos, diferem dele na aparência e valores. Esse tipo de

personagem está longe de ser o que gostaríamos de ser, no entanto, está mais perto do

que realmente somos. 

80



Segundo  a  etimologia  do  termo  anti-herói,  temos:  anti-herói  (do  grego,  anti,

oposição,  contra;  heros,  chefe,  nobre,  semideus).  Diferentemente  do  que  a  princípio

podemos pensar, o anti-herói não é o vilão ou o antagonista de uma trama. O anti-herói é

na verdade o personagem principal de diversas narrativas contemporâneas, incluindo os

personagens que encontramos nos romances de Lourenço Mutarelli. 

A principal diferença entre os vilões e os nossos anti-heróis são as motivações e

causas desses comportamentos antiéticos e cruéis. Ao contrário dos vilões puros que se

mostram maus em suas essências, estes são apresentados de modo mais complexo. Os

conceitos  de  bom  e  mau  são  relativizados  por  fatos  dolorosos  do  passado  e  por

circunstâncias sociais negativas que servem como catalisadoras de um comportamento

que destoa das regras sociais vigentes.

Por exemplo, em Walter White da série Breaking Bad, temos um personagem que

produz e vende metanfetamina,  ou seja,  um traficante de drogas,  algo extremamente

repulsivo  e  condenado  socialmente.  No  entanto,  desde  o  princípio  da  série

acompanhamos o momento em que se dá a sua transformação: de um pai pacato de uma

família típica de classe média dos EUA para seu alterego  Heisenberg, que é  maligno,

egoísta, ambicioso, anti ético e imoral. Essa mudança se dá a partir do momento em que

ele é diagnosticado com câncer. Não tendo condições de custear seu tratamento médico

caríssimo com seu escasso salário de professor, procura encontrar formas alternativas de

custear os pagamentos médicos, além de não deixar sua família desamparada após sua

morte. Não que com isso tente-se vitimizar o transgressor, mas há nessa perspectiva uma

maior  complexização dos dilemas humanos do personagem. Heinsenberg é um típico

anti-herói, assim como nossos personagens estudados. 

Apreciamos  e  nos  identificamos  com  esses  personagens  porque  apresentam

características  do  homem  vulgar,  clichês  de  um  simples  cidadão  medíocre.  São

personagens  individualizados,  “fracos,  incompletos,  humilhados,  inseguros,  às  vezes

desprezíveis - atacados de envergonhada e paralisante ironia, mas às vezes capazes de

inesperada resistência e firmeza” (BROMBERT, 2001, 14).

Lukács, em  A teoria do romance, identifica o herói moderno como problemático,

portador, dentre outras características, de afirmação da subjetividade, heterogeneidade do

mundo, solidão e angústias, isto é, um indivíduo que possui uma identidade fragmentada
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e vive em permanente confronto com o mundo. O herói da epopeia é substituído pelo

“herói problemático”. 

As contações de histórias ancestrais nos acalmavam com os mitos de heróis fortes

suficientes para lutar contra demônios e monstros que rondavam o imaginário popular.

Mas eventualmente, percebemos que os monstros não estão mais ao nosso redor. Eles

estão dentro de nós. 

O maior inimigo de Raskolnikov foi seu debate conflitual interno que o leva a matar

a velha, dona da hospedaria. De Dom Casmurro, o ciúme. Do personagem O Agente de

O natimorto, a sua insegurança e seu medo de si próprio e do mundo ao redor. Como nos

traz o protagonista de  O natimorto em sua parábola do poço, o monstro “é como nós.

Todos somos monstros” (MUTARELLI, 2004, 31).

No  entanto,  embora  eles  não  atendam  às  expectativas  esperadas,  não  são

necessariamente  fracassos  nem  totalmente  desprovidos  de  possibilidades  heroicas.

Esses  personagens,  perturbadores  e  perturbados,  desafiam  nossos  preconceitos  e

concepções  acerca  do  eu  e  das  contradições  sociais,  morais  e  psicológicas  de  uma

determinada época. O anti-herói ou o “herói negativo” desconstrói nossas pressuposições,

levantando a questão de como nos vemos e queremos nos ver.

Gilda de Mello e Souza assim o define: “um vencido-vencedor, que faz da fraqueza

a sua força, do medo a sua arma, da astúcia o seu escudo; que, vivendo num mundo

hostil, perseguido, escorraçado, às voltas com a adversidade, acaba sempre driblando o

infortúnio” (apud GONZÁLEZ, 1994, 98). 

O anti-herói  é  um personagem fiel  à  dimensão  rigorosamente  humana.  Assim,

também traz uma maior fidedignidade ao real e ao cotidiano dos indivíduos, no qual se

travam as verdadeiras guerras. São valorizados, desse modo, os conflitos individuais e

não  mais  a  coletividade.  Brombert  (2004,  20)  apresenta  uma  hipótese  acerca  da

disseminação desse tipo de herói: 

Esta crítica à vicariedade subentende o diagnóstico 
de um vazio moral [...] Um vazio desse tipo 
clama por ser preenchido. A lembrança irônica do 
modelo ausente ou inatingível atua como um 
lembrete constante e também como um incentivo. A 
noção mesma do “anti-herói” depende de tal 
lembrança. Herbert Lindenberget (1964, p.47) 
afirmou-o quando observou que o anti-herói só é 
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possível numa tradição “que já representou heróis 
reais”. A razão é que tal lembrança atua como bem 
mais do que um contraste; sugere um anseio, talvez 
até uma busca. Numa época de ceticismo e fé 
definhante, época marcada pela consciência difusa 
de perda e desordem, a intencional subversão da 
tradição heroica pode indicar uma iniciativa de 
recuperar ou reinventar significação... algumas 
das obras mais características escritas em 
oposição a modelos heroicos tradicionais podem 
perfeitamente refletir um impulso moral e 
espiritual, assim como uma tentativa de ajustar-
se responsavelmente a novos contextos. 
(BROMBERT,  2001, 20)

Como podemos perceber, a presença desse tipo de herói não é em vão. Ele surge

questionando, satirizando, denunciando, ironizando, ou seja, criticando aspectos e valores

sociais. Esse tipo de personagem induz o leitor sempre à reflexão de suas concepções e

preconceitos, através de uma sondagem irônica e parodística da sociedade que o cerca.

Citando novamente Brombert:

Contestam a pertinência de postulados transmitidos 
de uma geração para a outra, induzem o leitor a 
reexaminar categorias morais e ocupam-se, muitas 
vezes de maneira desconcertante, da sobrevivência 
de valores. Força que assume a forma de fraqueza, 
deficiência traduzida em força, dignidade e vitórias 
ocultas conseguidas por meio do que pode parecer 
perda de dignidade, a coragem do fracasso vivido 
como a afirmação de honestidade fundamental. 
(BROMBERT, 2004, 20-21)

�

A aventura  do  herói,  desde  que  se  fale  das epopeias  gregas,  dos  evangelhos

cristãos, de contos populares, de romances do século XXI ou filmes recentes, apresentam

características semelhantes quanto a alguns aspectos recorrentes. Joseph Campbel, em

O herói de mil faces, nos traz que ”o percurso padrão da aventura mitológica do herói é

uma magnificação da fórmula representada nos rituais de iniciação: separação-iniciação-

retorno” (CAMPBELL,1989, 36).
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Os objetivos de Campbell em seu estudo são antropológicos e obtidos a partir do

estudo de narrativas mitológicas e populares de todo mundo. Apesar disso, podemos tirar

daí um material  para um estudo crítico-literário,  afinal,  temos ciência de que romance

como o conhecemos hoje descende dessa forma de linguagem mítica da Grécia, mais

especificamente da epopeia. Tanto que Lukács chega a tratar o romance como a epopeia

burguesa.

Vale lembrar que embora difiram dos heróis clássicos na aparência e nos valores,

nossos anti-heróis dos romances modernos desempenham funções narrativas próprias

dos heróis clássicos. Abordando de uma forma ampla quanto aos arquétipos de heróis,

Campbell  costuma  definir  o  herói  como:

 [...] o homem, ou mulher, que conseguiu vencer suas 
limitações históricas, pessoais e locais e alcançou formas 
normalmente válidas, humanas. 
(CAMPBELL, 1989, 28)

Segundo a visão idealizada da figura heroica por Campbell, o herói apresenta em

sua essência um diferencial. Através desse diferencial, ele torna-se o que é, colocando-se

acima  dos  homens  comuns.  Dentro  dessa  perspectiva,  para  Campbell,  o  herói  é  o

contemporâneo dos homens de seu tempo:

As visões, ideias e inspirações dessas pessoas vêm 
diretamente das fontes primárias da vida e do pensamento 
humano. Eis porque falam com eloquência, não da sociedade 
da psique atuais, em estado de desintegração, mas da fonte 
inesgotável por intermédio da qual renasce a sociedade.
(CAMPBELL, 1989, 28)

Segundo o teórico, o herói tem a capacidade de renovar e reinventar o centro do

seu mundo. A figura do herói é o presságio do novo, da evolução. Ele é o emissário do

progresso que traz para os seus iguais a libertação e o conhecimento. Porém, para obter

a capacidade e o poder da transformação o herói precisa renegar o mundano e sair da

condição de homem comum. É necessário desafiar-se, colocar-se a prova de algo maior

que a vida cotidiana.  E é justamente sobre essa desmesura em relação aos códigos

divinos e sociais que tratamos no capítulo anterior sobre o trágico.

De acordo com Campbell  o  herói  é  um sujeito  aparentemente comum, que se

sobressai em sua comunidade, seja devido à sua força física, à sua sagacidade, ou às
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duas  somadas,  e  vive  aventuras  extraordinárias  que  o  levarão  a  um  entendimento

diferenciado da vida, das coisas, do mundo e de si, bem como, ao crescimento de sua

comunidade. É patente a importância de sua separação ou partida como o início de uma

busca; de sua iniciação como a entrada em um caminho de provações e vitórias (ou

derrotas); e de seu retorno como uma reintegração positiva à sociedade. No entanto, ao

contrário  da  jornada  arquetípica  dos  heróis  tradicionais,  os  personagens  de  Mutarelli

executam uma trajetória de decadência e degradação física,  moral  e psicológica,  não

havendo o retorno e  uma reintegração positiva  à comunidade,  e  este  seria  um traço

importante  para  o  diferenciarmos  como  um  anti-herói  trágico,  assim  como  Brombert

caracteriza Woyzeck12, em seu livro Em louvor de anti-heróis.  
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Os protagonistas de  O cheiro do ralo e  O natimorto têm uma faceta psicótica. O

psicopata tem como característica ser um ser frio, plenamente consciente do que faz, cujo

comportamento acaba sendo enigmático para o leitor que busca compreender as suas

motivações, tentando entender o funcionamento de sua mente perversa.

São pessoas egocêntricas,  com um conceito  moral  bastante  relativizado e  que

necessitam, constantemente, sentir  superioridade frente aos outros humanos. Exercem

sua vontade de modo a suprimir a vontade do próximo. Praticam atos cruéis contra os

outros, pois em suas mentes, as suas vítimas não passam de seres abjetos e inferiores

que servem de instrumento para o objetivo de excitação e satisfação deste próprio.

Percebe-se essa faceta muito mais evidente no personagem de O cheiro do ralo,

em seu caráter perverso quanto aos seus clientes, que vão vender objetos, que muitas

das  vezes  possuem  um  valor  sentimental,  algo  totalmente  ignorado  e,  inclusive,

ridicularizado  por  ele,  adorando  e  sentindo  sadismo  em  fazê-los  voltar  com  objetos

12 Woyzeck é uma peça teatral inacabada de George Büchner, que trata sobre a tragédia de um homem comum, que 
tem uma vida familiar que é um paraíso às avessas, com uma mulher que lhe é infiel.  Após percorrer uma trajetória
de humilhação e subjugação, comete o assassinato de sua esposa.
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pesados. São vários os exemplos em que ele afirma a sua vontade de modo a ultrapassar

o que seria socialmente aceito por valores morais ou éticos. 

O psicopata é um ser prático que não sente nenhum arrependimento pelo crime

cometido, nem sinal de empatia quanto à vítima. São contrários à Lei, se portando de

modo desafiante e arrogante frente a ela; daí, a relativização frente aos valores. No que

tange as relações sociais, eles são mestres do disfarce. Se apresentam como pessoas

educadas e, no caso, tanto do personagem de O cheiro do ralo quanto de O Agente de O

natimorto,  percebemos que se  mostram como seres  sensíveis  e  indefesos em certos

momentos. Tanto que em O natimorto, A Voz a princípio fala numa cena em que ele pede

pra ficar no quarto com ela:

A Voz - Você parece um garotinho pidão com medo de ficar sozinho, ou de voltar
para casa e mostrar seu boletim.
A Voz – Me entende? Eu não o estou censurando. Só estou dizendo que você
me  pede  uma  coisa  aparentemente  tão  inoportuna…  com  tanta  doçura.
(MUTARELLI, 2004, 36)

Isso  tudo fazendo  parte  do  jogo  de  manipulação e  engano que  visa  manter  o

controle  da  situação  através  de  sua  grande  inteligência  emocional,  algo  que  causa

obsessão e satisfação neles. O psicopata, como percebe-se no personagem de O cheiro

do ralo, pode desenvolver uma espécie de relação, no caso em questão,  ainda que não

experimente um sentimento amoroso por essa pessoa. É o que se percebe principalmente

com a garçonete. Na verdade, apenas o que importa nessa “relação” é a bunda da moça:

Ela  devia  ser  mais  acanhada,  mais  coitadinha.  Aí,  eu  pagava.  Aí  ela  me
mostrava  a  bunda  meio  contrariada.  Porque  precisava  de  grana.  Eu  tinha  o
poder e estava no comando. Ela está quebrando as regras. (MUTARELLI, 2011,
51)

O tipo de “relação”  estabelecido entre ele  e a bunda,  se é que podemos falar

assim,  é  estritamente  comercial.  Os  sentimentos  não  devem  estar  envolvidos  nisso

porque, se não os “convites vão para a gráfica”. Afinal, ele não quer casar com a bunda;

ele  quer  comprá-la.  No entanto,  este  sofre  um baque quando  encontra  alguém mais

astuto que ele na história. Uma mulher casada que através de seu poder de sedução,

consegue passar por cima de determinados sentimentos e expectativas do personagem

de  O cheiro do ralo. Primeiramente, ele jogou com ela, plantou a semente para colher
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mais tarde. Dissimulou uma cordialidade, mas com interesses futuros, ao pagar por seu

relógio um valor alto, inclusive, ao final, deixando com que ela fosse embora com o objeto:

Espera.
Que foi?
Você está esquecendo o relógio aqui na mesa.
Ela faz uma cara de careta.
Não pense que não notei o quanto a senhora gosta dessa peça.
Mas?!
Ele é seu. Deve ter tanta história.
Pego o relógio e me dirijo até ela. 
Por favo, aceite. Seu queixinho treme de novo.
O senhor é tão bom. Como um pai… Deságua outra vez.
Senta no colinho do papai, senta.
Juro que isso eu só penso.
Quando precisar estarei aqui.
A semente está plantada. (MUTARELLI, 2004, 62)

 
“Se no outro dia eu plantei a semente, hoje é o dia de colher” (MUTARELLI, 2011,

104). Assim se prontifica o personagem quando a mulher casada vai novamente à sua

loja.  Em  toda  sua  astúcia,  ele  já  suspeita:

Acho que eu sei o que ela quer. Ela acha que vou dizer, por favor, não faça isso.
O reloginho é seu. Toma um monte de grana. É isso o que ela quer. É isso que
meus movimento demonstram. (MUTARELLI, 2011, 103)

No entanto, quando ela afirma ter sonhado com ele, isso o toca e o atinge justo em

seu  ponto  fraco.  Apesar  de  demonstrar  a  todo  instante  força,  sabemos que  ele  traz

fragilidades,  principalmente  no  que  diz  respeito  à  vida  sentimental  e  isso  o  afeta:

É que por um instante pensei como seria maravilhoso se você estivesse aqui só
para me ver.
Só para saber como eu estou. Só pra dizer que comigo sonhou. (MUTARELLI,
2011, 105)

Ela se utiliza de uma persuasão, de seu poder de sedução, investido de doçura,

justamente do que o nosso protagonista precisava. Tanto que ele chega a falar:

Acho  que  foi  a  experiência  mais  incrível  que  provei  em  toa  minha  vida.  A
sensação de amor que sentia irradiava muito além de meu corpo. (MUTARELLI,
2011, 109)
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Assim,  achava  que  estava  plantando  para  colher.  Na  verdade,  quem  estava

plantando era a mulher casada, que preparou terreno para surrupiá-lo mais à frente. O

caçador se tornou caça.

Com relação ao personagem O Agente, apesar de tentar manter um controle sobre

a personagem A Voz, esta acaba por não aceitar suas imposições. Ela é seduzida pelo

Maestro, que já havia tido um caso extraconjugal com a esposa do Agente. A partir disso,

há o desencadeamento no personagem de um sentimento de frustração que desemboca

na ira que irá se abater sobre a Voz, ocasionando o desfecho trágico de  O natimorto,

cumprindo-se dessa forma o que as cartas de tarô da sua tia já alertavam sobre sua

natureza:

Se A Voz da Ternura tivesse feito sua parte
do acordo,
e me permitido
dela cuidar
o monstro permaneceria
dormente,
e o mundo 
estaria 
protegido
de mim
Se aquela tábua
não tivesse partido,
eu não saberia
quem sou. (MUTARELLI, 2004, 141-142)

Antes  do  desfecho  da  trama,  O  Agente  vinha  tentando  equacionar  em quanto

tempo conseguiria dar sumiço comendo a carne de A Voz após matá-la:

Está tudo planejado.
Cuidadosamente planejado.
Ela pesa em torno de sessenta quilos no máximo.
Se eu conseguir comer cinco quilos de carne por dia,
seis vezes cinco trinta,
em menos de dez dias 
não sobrará mais nada.

Na cena final, num arroubo de egoísmo, ressentimento e até apatia, ele de modo

prático pergunta à Voz:
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Ela sorri, 
comovida. 
Toco a maciez de sua pele. 
O Agente – Quanto você pesa? 
A Voz – Cinquenta e seis quilos, por quê? 
O Agente – Por nada. (MUTARELLI, 2009, 133) 
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A aspecto canalha é encontrado de modo mais evidente no personagem principal

de O cheiro do ralo: astúcia, egocentrismo, ambição são algumas das características que

poderíamos  encontrar  nele.  É  possível,  a  princípio,  tratar  esse  personagem  como

pertencente ao hall dos canalhas que permeiam desde as peças de Nelson Rodrigues. No

entanto, o seu caráter doentio, ou a seu aspecto psicótico, como exposto anteriormente,

não permite que o tratemos exclusivamente assim. 

O narrador protagonista de  O natimorto não apresenta essa faceta, ficando mais

evidente o caráter doentio,  depressivo e psicótico. É,  em suma um personagem mais

fragilizado  e  suscetível,  ao  invés  da  força  e  altivez,  ou  pelo  menos,  a  tentativa  de

demonstração de força por parte do protagonista de O cheiro do ralo. 

O  próprio  Mutarelli,  numa  entrevista,  fala  do  processo  de  criação  de  seus

personagens e, mais especificamente, sobre o de O cheiro do ralo:

Geralmente eu me coloco mais ridículo do que sou e eu já sou bastante (risos)!
Então sempre há desdobramento de uma caricatura minha. Tem muito de mim e
não tem. Às vezes eu acho que são muito distantes de mim. Meus personagens
são  muito  desprezíveis,  eu  não  gosto  de  me  ver  neles,  mas  sempre  tem.
Quando eu fiz  O Cheiro do Ralo  a minha ideia era fazer  um antagonista,  o
contrário,  mais  ou  menos  alguém  que  fosse  o  oposto  de  mim.  Eu  não  sei
comprar e nem vender nada sem tomar prejuízo e eu sou muito maltratado no
comércio, porque eu trabalho com desenho e tem muita tinta, além de eu andar
parecendo um mendigo e acabam me tratando muito mal (risos). Então a minha
ideia era criar um personagem ao contrário de mim, só que, naturalmente, por
mais  distante  que  ele  fosse  tem  um  ponto  da  escrita  onde  eu  me  misturo
também com ele. É difícil não se misturar. (MUTARELLI, 2014)

Penso que ao tentar criar um personagem mais forte e ambicioso aparece mais

esse lado canalha, em contraponto a um personagem mais vitimizado e humilhado como

encontrados em O natimorto (2004) ou A arte de produzir efeito sem causa (2008). 
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A princípio,  em  O cheiro  do  ralo temos um personagem mais  “chapado”,  mais

estereotipado,  menos  contraditório.  No  entanto,  com  o  desenrolar  da  narrativa,  as

fragilidades vêm a tona, além das questões afetivas, entre outros fatos mais sérios do

drama pessoal do personagem, com qual já trabalhamos no capítulo 2.

Uma questão importante sobre constituição dos personagens canalhas é a de que

quase  não  encontramos  personagens  femininos  com essas  características.  A grande

maioria são de homens estereotipados, com comportamentos machistas. E isso se dá em

O cheiro do ralo, principalmente pela coisificação feminina a partir da bunda. A princípio,

as feministas, ou algum leitor mais sensível poderiam encarar o livro como “machista”, no

entanto,  uma leitura  mais  aprofundada,  mostra  que o livro  funciona como uma sátira

desses vícios sociais.

O  personagem  canalha  pode  ser  associado  ao  personagem  picaresco,  sendo

definido  tanto  como  uma  pessoa  sagaz,  inteligente  e  perspicaz  quanto  ignóbil  e

mesquinho, e cujo comportamento pode exceder repetidamente a barreira da moralidade.

Numa “vida dura” como reiteradamente nos fala o protagonista de O cheiro do ralo,

a sagacidade é uma forma de sobreviver. Entretanto, onde ficam os limites? Até onde

pode ir um homem atrás de suas ambições? Em geral, esses personagens são de um

nível social baixo ou podendo se tratar de um cidadão da classe média, como é o caso do

nosso personagem. No entanto, a sua origem social  geralmente é mais humilde. Esta

posição inicial  é  a  que gera  o desejo  de ascender socialmente,  uma meta pela qual

comete  atos  criminosos  (enganar,  roubar  e  até  mesmo  matar)  e  usar  todos  os

instrumentos à sua disposição, incluindo as pessoas. 
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A presença  da  tragédia  no  contexto  moderno  sempre  foi  incômoda,  tanto  que

acompanhamos durante a dissertação sobre a grande discussão acerca da possibilidade

ou não de se recriarem tragédias nos nossos dias. Existem teóricos como Benjamin e

Steiner  que  negam a  possibilidade  da  tragédia  e  sua  realização  em nosso  contexto,

afirmando que ela já cumpriu seu ciclo histórico e deixou de existir. No entanto, há outros

que pensam o contrário.  Por exemplo,  Raymond Williams trata em seu livro  Tragédia

moderna da possibilidade da tragédia dentro de um contexto do liberalismo moderno,

remontando a nomes como Ibsen,  Strindberg,  Tchékov,  Pirandello,  Arthur  Miller,  entre

outros. O debate e o tema é bem controverso, sem muitos esclarecimentos conclusivos,

até porque os rumos tomados pelos estudos enveredam por caminhos diferentes muitas

das vezes.

Entretanto, permanecendo na ideia da morte da tragédia em Steiner, trabalhamos

com o ensaio  L'  avenir  de  la  tragédie  de  Albert  Camus,  que dialoga com os fatores

apontados por George Steiner,  indicando mudanças históricas e sociais ocorridas que

contribuiriam  para  uma  maior  ambivalência  e  tensão,  abrindo  caminho  para  uma

retomada da percepção trágica da existência e para o possível ressurgimento da tragédia

em nossos tempos. 

Existe  uma  tradição  de  autores  considerados  trágicos  e  peças  consideradas

tragédias pelo grande cânone de teóricos do assunto; e essas obras e autores remontam,

principalmente,  ao  período  da  tragédia  grega  e  da  tragédia  elizabethana,  com

Shakespeare.  Para  Williams,  essa  tradição  não  serve  para  que  se  reproduza

passivamente todos os elementos, mas sim, para que se faça uma seleção e avaliação

dos que nos antecederam. Cada época tem uma forma de enxergar o que constitui o

conceito de tragédia e conosco não se faz diferente, vivenciamos novos problemas e

questionamentos que exigem nossas próprias formas de análise. E fazer diferente, não

significa dizer que a arte trágica deixou de existir, mas sim, que se amoldou de acordo

com os fatores históricos e sociais existentes, a fim de interpretar o seu tempo. Em um

ensaio interessante sobre a presença da tragédia no século XX, Adriano de Paula Rabelo

nos traz uma boa reflexão:
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Como se constata na história da literatura, os gêneros surgem, evoluem,  
misturam-se,  dão  origem a  outros  gêneros,  desaparecem,  renascem.  A  
tragédia, como se vê neste texto, modificou-se bastante no decurso dos  
séculos, assumindo formas, pontos de vista e ideologias que exprimem o  
contexto histórico em que foi  gerada.  Em sua tradição, percebe-se uma  
unidade na diversidade de suas manifestações. (RABELO, 2008)

Em nosso tempo, não temos mais os nobres heróis de outrora, mas é cada vez

mais a figura do homem comum, do homem quotidiano, que vai sustentar o trágico. Um

“homem  sem  importância”  que  não  pode  ser  chamado  de  “herói”,  a  não  ser

impropriamente, pois estariam mais para os anti-heróis. Entretanto, estes possuem tantas

prerrogativas  para  se  tornarem  personagens  de  obras  trágicas  quanto  os  reis  e  os

príncipes  das  tragédias  clássicas.  Esse  movimento  de  rebaixamento  do  herói,  que

desenvolvemos no  capítulo  sobre  a  ideia  do  anti-herói,  está  bastante  relacionada  ao

próprio advento da classe média burguesa. Segundo Steiner:

Com a ascensão da classe média ao poder, o centro das questões humanas
deslocou-se da instância pública à privada. A arte de Defoe e Richardson funda-
se na consciência essa mudança. Antes uma ação teria a largura da tragédia
somente se envolvesse personagens de estatura elevada e  se ocorre  sob o
olhar público...No século XVIII emerge, pela primeira vez, a noção de tragédia
privada… A tragédia privada tornou-se o campo não do drama, mas da nova arte
desdobrada na novela. (STEINER, 2006, 112)

Nos romances de Mutarelli,  temos a tragédia privada do dia  a dia  de um “zé-

povinho paulistano”. Em ambas narrativas, os anti-heróis trágicos extrapolam os modelos

de vida comuns e tentam viver totalmente apartados nesse contexto urbano caótico e

agressivo  das grandes metrópoles.  Em  O cheiro  do  ralo,  o  personagem,  partindo do

pressuposto de que a “vida é dura”, usa de todos os artifícios possíveis para driblar as

dificuldades  através  de  sua  sagacidade,  mesmo  que  para  isso  precise  extrapolar  os

códigos morais e éticos estabelecidos socialmente. Em O natimorto, O Agente, também

inserido nessa realidade urbana extremamente competitiva absurda e agressiva, busca

refúgio ao propor o pacto de confinamento com A Voz. Mesmo que buscando a reclusão,

se colocam, e afirmam suas vontades. Somente os passivos, que aceitam o ordenamento

social  como  se  encontra  são  isentos  de  falha.  Muitos  de  nós  encontram-se  nessa
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categoria.  O  anti-heróis  trágicos  das  narrativas  de  Mutarelli  vão  até  as  últimas

consequências, ainda que com todas as advertências contrárias.
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