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RESUMO 

 

A MIGRAÇÃO DO OPERÁRIO CATAGUASENSE EM INFERNO PROVISÓRIO, DE 

LUIZ RUFFATO 
 

Refletir sobre as ruínas da condição humana parece não ser capacidade inerente a todo ser 

humano. A ficção, não como reflexo da realidade, mas como terreno profícuo ao encontro da 

linguagem com as relações sociais, oferece uma oportunidade a essa reflexão a partir do 

trabalho crítico de muitos escritores e seu compromisso social com a história de seu país e seu 

mundo. Nesse sentido, o objetivo principal deste trabalho é examinar a forma de representar o 

processo de deslocamentos migratórios de personagens operárias, mineiras de Cataguases, nos 

cinco volumes do projeto literário Inferno provisório, de Luiz Ruffato – um escritor de 

procedência bastante próxima à de seus personagens. Busca-se, a partir da leitura das trinta e 

oito histórias fragmentadas, discutir as implicações do experimentalismo estético aliado ao 

compromisso social, ético e político. Pretende-se ainda avaliar o papel do escritor enquanto 

agente no mercado editorial  e seu compromisso enquanto intelectual contemporâneo. 

 

Palavras-chave: operário, migração, Cataguases, Ruffato. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

MIGRATION OF LABORER FROM CATAGUASES IN INFERNO PROVISÓRIO, BY 

LUIZ RUFFATO 

 

Reflecting over the ruins of the human condition seems not to be an  inherent capacity  in 

every single human being. Fiction, not as a reflection of reality, but as fruitful ground to meet 

the language with social relations, it  offers an opportunity for this reflection from  critical 

work of many writers and their social commitment to the history of their country and their 

world. Accordingly, the aim of this paper is to examine how to represent the process of 

displacement migration of workers characters,  from Cataguases, Minas Gerais,  in five 

volumes of literary project  Inferno provisório,  by Luiz Ruffato – a writer very close to their 

characters. Search up from the reading of the thirty-eight  fragmented stories to discuss the 

implications of the aesthetic experimentalism coupled with social, ethical and political 

commitment. The aim is also to evaluate the writer's role as an agent in publishing and its 

commitment as contemporary intellectual. 

 

Keywords: laborer, migration, Cataguases, Ruffato.  
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 EM PRIMEIRA PESSOA  

Gostaria de expressar, inicialmente, a motivação pessoal que me levou à escolha do 

objeto desta pesquisa. A própria obra de Luiz Ruffato e os empreendimentos literários que ele 

vem realizando por si só já constituem um amplo quadro a ser explorado no meio acadêmico, 

mas, a bem da verdade, meu interesse particular pela temática deve-se também à proximidade 

de minha história de vida, em alguns aspectos, com a do escritor. 

Somos mineiros. Não conterrâneos, mas vizinhos: eu, de Leopoldina; e Ruffato, de 

Cataguases. Duas cidades de perfis bem diferentes, que se complementam, e separadas por 

apenas vinte quilômetros de distância; o que me oferece a oportunidade de conhecer de perto 

não só o resultado da aventura modernista, mas também o percurso e os percalços da classe 

operária cataguasense. (Conhecimento do real que muitas vezes se mistura à percepção da 

Cataguases ficcional de Ruffato e que, no momento da leitura, requer de mim distanciamento 

e policiamento). 

Somos contemporâneos; ele de 1961 e eu de 62. Deixamos para trás as limitações de 

nossa terra natal rumo à cidade polo da Zona da Mata em datas também bem próximas: ele 

mudou-se para Juiz de Fora em 1978 e eu em 1979. Sendo da mesma “geração”, ingressamos 

na UFJF (ele em Jornalismo; eu, em Letras)  no início da década de 80 e vivemos as greves 

universitárias e as manifestações estudantis. Nessa época, pude acompanhar, por meio de 

amigos comuns e colegas de faculdade, o envolvimento de Ruffato e outros poetas no 

movimento político e cultural chamado “Abre alas”, ponto de partida para publicação de 

folhetos e posteriormente revistas literárias como a  Revista d’Lira, que tive oportunidade de 

conhecer, em Juiz de Fora. 

Da década de 1980 aos dias de hoje, em função da Literatura, a história de vida (de 

torneiro mecânico a escritor) e a carreira de Ruffato (dos poemas marginais mimeografados 

aos lançamentos em renomadas editoras) tomaram um rumo bastante interessante, resultado 

de esforço pessoal e escolhas acertadas na construção do capital cultural/social; no entanto, 

permanece facilitado o acesso a ele, sempre solícito e atencioso, em eventos literários, 

lançamentos de livros ou por e-mail e rede social. 

Devo destacar meu encontro com Ruffato, em 25/09/2008, no Museu de Arte Murilo 

Mendes, em Juiz de Fora, por ocasião do lançamento do livro O livro das impossibilidades 

(quarto volume de Inferno provisório). Entre outros assuntos, tratamos da política educacional 

do CEFET-MG/Unidade de Leopoldina (onde atuo como professora de Língua e Literaturas, 



14 

 

desde 1987, nos cursos técnicos de nível médio) e Ruffato confessou que conhece 

comentários positivos sobre o trabalho realizado nesta Instituição.  Posteriormente, em 

03/05/2010, o escritor me enviou uma mensagem de e-mail, solicitando uma possível 

conversa entre ele e os alunos do CEFET-Leopoldina, caso fosse do meu interesse e da 

Escola. Embora a proposta tenha sido uma surpresa deliciosamente bem-vinda, o evento, 

lamentavelmente, não se concretizou, devido a minha licença por motivos de saúde. Tenho 

uma dívida com o escritor!  Em 18/11/2014, no lançamento de Flores artificiais, nos 

encontramos mais uma vez no MAMM, quando falamos desta tese e prometemos manter 

contato via internet. 

Mesmo não precisando da exposição midiática para me aproximar da literatura de 

Ruffato, foi a partir da publicação de Eles eram muitos cavalos e Inferno provisório, pela 

Record, que comecei a esboçar o projeto  apresentado no Processo Seletivo deste Programa de 

Pós-Graduação: sobre o retrato ficcional das personagens operárias de Cataguases, seus 

deslocamentos e consequências.  

Ao me matricular nos cursos “Ética e literatura na época do mercado”, “Náufragos da 

esperança: a literatura na época da incerteza”, “O dilaceramento da relação entre Literatura, 

crítica e público leitor”, “O intelectual escritor e a errância da subjetividade no mundo líquido 

globalizado”, “A literatura atual, o totalitarismo e a reflexão para a liberdade”, “O 

empobrecimento do debate intelectual: escritores, leitores e críticos fora do lugar” e “A 

literatura, o amor, a solidão e a exclusão: eles e elas na época da sociedade globalizada” – 

todos eles ministrados por minha orientadora, Lucia Helena –, fui repensando, com base nas 

aulas e na bibliografia indicada, alguns pontos que poderiam ser alterados  e outros 

acrescentados e reforçados ao meu projeto inicial, como a relação entre literatura e mercado, o 

papel do intelectual contemporâneo, a forma de representar a violência contra a mulher e 

outros desdobramentos relativos a estes temas, principalmente por ser Ruffato um escritor que 

publica em editoras nacionais e internacionais, participa efetivamente de eventos culturais 

também no âmbito nacional e internacional, abrindo amplas frentes de discussão.  

Além da colaboração destes e de outros cursos para o redimensionamento do meu 

trabalho, foi de fundamental importância minha participação no “XI Seminário Nacional 

Nação-Invenção – Amor bandido: Literatura, arte e mercado” e no “XII Seminário Nacional 

Nação-Invenção – O empobrecimento do debate intelectual: escritores, críticos e leitores fora 

do lugar”1, pois, para apresentar as comunicações intituladas “O trabalhador mineiro no 

                                            
1Seminários realizados, respectivamente, em 08/07/2013 e 26/05/2014, com a coordenação dos professores Lucia 

Helena e Paulo César de Oliveira, líder e vice líder do Grupo de Estudos Nação e Narração - CNPq-UFF. 
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projeto literário de Luiz Ruffato” e  “Polêmicas acerca do debate intelectual: o compromisso 

do escritor Luiz Ruffato em um país periférico”, refiz leituras e conheci novos textos que 

facilitaram a composição do trabalho, acerca da imagem geral do próprio escritor Ruffato no 

panorama literário e de sua obra.  

No mestrado, na UFMG (2002-2004), procurei aproximar minhas duas graduações – 

Letras e Comunicação Social/Jornalismo –, optando por estudar no Programa de Estudos 

Linguísticos (Área de concentração: Análise do discurso, de linha francesa) os discursos 

jornalísticos sobre educação. Minha dissertação, “Dois discursos jornalísticos sobre educação: 

a LDB 9.394/96 em editoriais do Estado de Minas e da Folha de S. Paulo”, foi defendida em 

abril de 2004 e eu fui orientada por Antônio Augusto Moreira de Faria, professor que sempre 

soube levar com competência o texto literário para as aulas de Linguística, tendo 

desenvolvido, inclusive, em sua tese de doutorado, intitulada “Sobre Germinal – 

interdiscurso, intradiscurso e leitura” (orientador: José Luis Fiorin – USP), um exame 

detalhado dos conflitos dos operários mineiros da França (protagonistas eleitos pelo narrador 

instituído por Émile Zola), apontando a hegemonia da formação discursiva socialista sobre a 

naturalista – formações constituídas por contradições parcialmente representadas no discurso. 

Atualmente, Antônio Augusto é pós-doutor em Linguística Aplicada e Ensino de 

Línguas, pela PUC-SP (2014), está aposentado  e continua prestando serviços à UFMG, como 

professor voluntário. Seu gosto pela escrita sobre trabalhadores e pela constituição dos 

discursos na chamada literatura proletária influenciou, no melhor sentido da palavra, seus 

alunos e leitores. Meu gosto por essa temática, aliado ao meu interesse pela obra de Luiz 

Ruffato,  foi se aguçando mais a partir desse contexto, sem contar que já havia  prazer 

envolvido na minha prática com a Literatura em sala de aula e na lida com o texto literário na 

vida, o que pode explicar minha procura pelos Estudos Literários no Doutorado. 

 

1.1  PONTO DE PARTIDA 

 Procurar um conceito específico de literatura nas vastas reflexões sobre estética e 

arte que Walter Benjamin empreendeu em sua vida abreviada é o mesmo que desconhecer a 

profunda relação entre literatura e história estabelecida por ele. Por meio dos estudos sobre a 

imagem de Proust, pela forma especialíssima de ler Kafka e Baudelaire, por exemplo,  e por 

todo o conteúdo da teoria da narrativa, o filósofo judeu-alemão  nos mostrou, como guias na 

modernidade, as teses mais significativas sobre literatura e história, vistas num conjunto. 
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 Com a visão não linear e descontínua da história, distanciada do historicismo oficial, 

o historiador materialista, como Benjamin, opta, ao examinar os fenômenos sociais, pelo 

ponto de vista do vencido. Para ele, o passado não é vazio nem desprezível e reescrever o 

processo histórico pela ótica do vencedor é também negligenciar o passado, que está repleto 

de possibilidades que podem eclodir no futuro. A história da modernidade é uma constante 

renovação de energias que constituem um “agora” que concentra a fusão do presente e do 

passado e traz uma (difícil) projeção para o futuro.  

 O anjo da história, com sua visão sensível, se distingue dos que enxergam a 

linearidade e a continuidade na cadeia de acontecimentos históricos. Por ser capaz de 

enxergar além das aparências, o anjo paga o preço da inquietação, da perplexidade e da 

própria impotência, pois com os olhos voltados para o passado ele enxerga, boquiaberto, uma 

catástrofe única, permeada de ruína. Ele parece querer se afastar daquilo que não domina, mas 

a tempestade – o progresso – soprada do paraíso domina suas asas, obrigando-o a olhar para o 

futuro, enquanto o amontoado de ruínas cresce a seus pés, no presente. A história é esse 

amontoado de ruínas, de escombros de um passado que quer sempre nos mostrar algo, no 

agora, e de um futuro nada promissor. E o anjo, apesar de sua sensibilidade, é incapaz de 

enfrentar esse futuro o qual não sonhou. 

 A nova concepção da história expressa no pensamento benjaminiano acarreta  nova 

compreensão da literatura moderna. Diante da impotência humana de enfrentar e superar as 

adversidades impostas pelo progresso, a literatura moderna não deixa de ser uma força crítica 

de/contra seu próprio tempo. O processo histórico escrito sem a voz do vencido é sinônimo de 

perda e ruína, por isso Benjamin sugere escovar a história a contrapelo.  A modernidade para 

ele não é momento exclusivo das utopias apostadas no Iluminismo, é um momento pontilhado 

ora de escuridão ora de clareza, mas de uma clareza muitas vezes enganosa, num contexto de 

hostilidades, contradições e ameaças constantes.  

 São inúmeras as leituras das teses “Sobre o conceito da História” e dos outros 

também inesgotáveis textos benjaminianos. Jeanne Marie Gagnebin, por exemplo, no prefácio 

“Walter Benjamin ou a história aberta” opta pelo estudo específico do aspecto da teoria da 

narração por considerá-lo ainda pouco explorado. Qual o sentido de contar uma história, umas 

histórias ou a História? A seu ver, “as teses não são apenas uma especulação sobre o devir 

histórico ‘enquanto tal’, mas uma reflexão crítica sobre nosso discurso a respeito da história 

(das histórias), discurso esse inseparável de uma certa prática.” (GAGNEBIN, 1994, p. 7). 

Considerando que o termo Geschichte, no sentido de “história”,  refere-se ao desenvolvimento 
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da realidade no tempo, ao estudo desse processo ou a um relato qualquer,  Gagnebin afirma 

que a escrita da história está ligada a questões da prática política e da atividade de narração.  

 Outra estudiosa a se debruçar sobre aspectos fundamentais da obra do filósofo é 

Kathrin H. Rosenfield que, ao analisar as abordagens sobre imagem e história nas obras dos 

romancistas Hermann Broch, Robert Musil e do próprio Benjamin, conclui que os três 

autores, diante da pergunta “o que merece ser lembrado” (ROSENFIELD, 2006, p. 185), 

apresentam três atitudes que atestam a diversidade e a complementaridade de suas obras. A 

pergunta é colocada na mesma “falha geológica” da história, no momento de colapso da 

memória ocidental, e as três respostas correspondem a três modos diferentes de rever a 

tradição iluminista, em colapso.  

 O judeu-austríaco Broch escreve sob o impacto do Holocausto e da Segunda Guerra 

Mundial, deixando prevalecer em sua obra a preocupação com a totalidade da essência 

humana diante da morte, mas ele trata o problema da morte violenta e heroica, não colocando 

o Holocausto em primeiro plano. O autor opta “pela recuperação do retrato de um outro 

mundo (...), um retrato alheio no qual o autor embute e transpõe reações e sentimentos 

atuais.” (ROSENFIELD, 2006, p. 187-188, grifo da autora). Broch acredita que “um mundo 

que se explode ele mesmo, não admite mais que se faça seu retrato” (BROCH, 1966, p. 254-

255 apud ROSENFIELD, 2006, p.187), por esse motivo utiliza o recurso ou a via do tipo 

histórico e da empatia.  

 Trata-se do romance A morte de Virgílio no qual Broch recria as tensas últimas 

dezoito horas de Virgílio, momento em que o herói cogita destruir Eneida. Virgílio é 

condenado à solidão na busca pelo bem e pela verdade isolando-se do povo que a epopeia 

glorifica. “O diálogo do poeta Virgílio com o Imperador assinala, sem dúvida, os impasses, 

porém também a aposta num diálogo possível entre os criadores e o Estado.” (ROSENFIELD, 

2006, p. 190). Para Rosenfield, a imagem do corpo decaído do moribundo Virgílio e a 

posterior, a do Imperador em pé exigindo a obra do poeta, é sinônimo de uma aposta que pode 

parecer anacrônica e marcada por uma acentuada esperança, mas essa aposta no diálogo é um 

tipo de barreira contra a barbárie nazista (já que Broch começou a escrever seu romance no 

cárcere, sob o impacto do nazismo, e o terminou depois de ter se livrado das pressões da 

Gestapo). Valorizando o mito e a história, Broch aposta no papel agregador da arte, na 

literatura como portadora de uma memória e como veículo de uma identidade política e 

social.  

 Por outro lado, o romancista austríaco Musil, que teve seu trabalho alterado em 

função da Primeira Guerra Mundial,  não ignora as grandes questões programáticas do 
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iluminismo e do pré-romantismo – como a relação entre estética , ética e lógica – , que 

prevalecem na obra de Broch, mas valoriza de forma especial o mito romanesco e o anti-épico 

e aborda as grandes questões por meio da apresentação de pequenos fatos e de aspectos 

múltiplos da vida moderna (em que acrescenta os sentimentos e sensações imediatas) numa 

precisão científica. Assim, na questão da memória e da arte, Musil oferece um modo moderno 

de abordar o mito.   

 De acordo com Rosenfield, o método de Benjamin – ao comentar o quadro Angelus 

novus no âmbito da historiografia – , “constitui uma inversão do retrato que segue o seguinte 

raciocínio: já que o mundo não pode mais ser retratado, o que se torna visível é a reação 

horrorizada de quem vê, reluta e foge do que vê neste mundo (nós!).” (ROSENFIELD, 2006, 

p. 188). O emprego de imagens míticas e literárias no texto de Benjamin pertence ao 

arcabouço “arquitetônico” do “tipo histórico”, enquanto método ou procedimento, como nos 

dos estudos de Broch e Musil, mas a crítica de Benjamin, para a ensaísta, preconiza a 

desconstrução.  O diferencial dos relatos benjaminianos (com o procedimento no âmbito da 

historiografia) gera, nesta ótica, perspectivas inusitadas, além das evidências aparentes (como 

os relatos de Freud). O olhar diferenciado e especial de Benjamin apresenta um elemento que 

desconstrói a “banalidade sufocante das ‘ideias recebidas’, aquilo que ele  chama de 

continuum indiferente de acontecimentos.” (ROSENFIELD, 2006, p. 197, grifo da autora). 

 O caráter inusitado da IX tese (de Sobre o conceito de história) para Rosenfield está, 

sobretudo, na capacidade de subversão da mitologia cristã pela mitologia pagã na 

interpretação do quadro Angelus novus de Paul Klee.  Os comentários sobre o novo anjo 

subvertem a expectativa convencional e esperançosa da mitologia cristã, em que o anjo é um 

signo da possível manifestação de Deus.  

 

Seu comentário não é uma descrição objetiva da obra de Klee. Ele a 

dramatiza e promove o ‘anjo novo’ a um emblema da História, vista como 

sedimentação de ruínas. Diferentemente do historicismo triunfante e da 

escatologia redentória, comenta Benjamin, o anjo novo (anjo-demônio da 

modernidade) não vê nem a salvação, nem o progresso da humanidade, 

porém o horror de cidades destruídas numa sucessão interminável de 

catástrofes. Através do olhar do anjo, Benjamin encena um drama 

apocalíptico contínuo que se estende do início ao fim da História. Ele – o 

anjo de Klee (ou melhor: o anjo cujo olhar é interceptado e traduzido em 

comentário por Benjamin) – não registra os triunfos das cidades construídas, 

porém as ruínas caindo sobre as outras. (ROSENFIELD, 2006, p. 198).  

 

 

 O comentário traz também, distorcendo o “papel” do anjo anunciador, a imagem da 

tempestade como a que varre a terra devastada não dando ao anjo novo tempo para parar e 
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reparar os destroços e escombros que formam a montanha em direção ao céu. “O anjo recua, 

sugado pelo vórtice da história catastrófica. A tempestade do progresso o faz cair, 

paradoxalmente, para cima, em direção ao céu e ao futuro.” (BENJAMIN, 1980, p. 697 apud 

ROSENFIELD, 2006, p. 198).  

 Ainda segundo Rosenfield, o comentário é surpreendente pelo poder sugestivo das 

metáforas, pois Benjamin, extrapolando o quadro visível, evoca elementos de relatos míticos 

(babilônicos, judaicos, indoeuropeus e grego-romanos) e atualiza de forma especial imagens 

milenares. Não o quadro em si, mas o comentário sugere os ecos trágicos, por exemplo, das 

catástrofes de Tebas varrida com insistência pelas tempestades dos deuses em fúria, como na 

Antígona de Sófocles: “Envelhecendo, vejo escombros caindo sobre escombros nas casas 

decaídas de Lábdaco; nem bem sucede um filho ao pai, que já um deus o precipita, sem 

trégua, nem resgate.” (Sófocles apud ROSENFIELD, 2006, p. 199).  

 A ira divina e a tempestade são duas metáforas, vistas de forma especial, por 

Benjamin, e ambas anunciam o horror e por outro lado a fragilidade e desamparo da vida 

humana, vista em decomposição. E somos nós, apreciadores do quadro, quem está diante dos 

olhos do anjo: “De inocentes apreciadores de arte moderna, somos promovidos a agentes 

horrendos da história. A sorrateira inversão da inocência passiva em ação-agressão 

assombrosa constitui uma reviravolta bem conhecida da experiência analítica e da mítica.” 

(ROSENFIELD, 2006, p. 199). Os “apreciadores promovidos”, então, inspiram ao anjo o 

horror que o arrasta, na perspectiva dos olhares que partem da imagem e voltam para ela. 

 Além disso, com seu aspecto pouco tradicional, a imagem corresponde a uma 

representação mítica, excêntrica, que desfaz as relações equilibradas da cultura humana e as 

trocas entre homens e deuses. Rosenfield apresenta uma interessante associação entre os 

lançamentos do anjo, de volta para o mundo, e o da Esfinge tebana, que se precipita de seu 

pedestal ao ouvir a decifração do segredo por parte de Édipo: há uma ironia demoníaca no 

episódio, pois o perigo de devoração que a esfinge representa se mantém na cultura humana. 

Ela não é vencida, apenas se retira para deixar Édipo livre e predestinado a destruir a cidade,  

sem medo e pudor, o que representa a verdade da condição humana. 

 A partir dos relatos míticos e trágicos têm-se os modelos para se pensar a história 

moderna e universal. O paradoxo apresentado por Benjamin quanto ao gesto do anjo de cair 

para cima é o resultado de duas lógicas narrativas, na visão de Rosenfield: a do anjo do 

imaginário cristão que retorna para o céu e a do demônio do imaginário pagão, como o 

exemplo emblemático da esfinge, que se retira negando ajuda, enfurecido com a fragilidade 

da existência humana.  
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 Outro quadro que envolve uma figura angelical com o objeto do horror, interpretado 

por Rosenfield, é o afresco de uma jovem grega na “Casa dos mistérios de Pompéia”. A figura 

está horrorizada, diante de um grupo de Silenos, seu olhar é fixo para a direita, seu véu é 

jogado para trás pela tempestade. Na interpretação da ensaísta, o gesto dessa figura expressa o 

mesmo horror descrito por Benjamin sobre o quadro de Klee em que a tempestade é reduzida 

a um olhar estático. Assim, o comentário de Benjamin é visto como um sonho a partir do 

quadro de Klee, que se torna “falante”: “Este nos faz ver com o olho da mente, da memória e 

da imaginação, as imagens de outros quadros e de outras cenas que terminam contando uma 

história, não a História oficial do Progresso e da Redenção.” (ROSENFIELD, 2006, p. 201, 

grifos da autora). 

 Observar os mínimos detalhes expressos nos comentários benjaminianos sobre o 

quadro de Klee leva a ensaísta também a ver o que está além do que é obviamente visível no 

cotidiano banal: 

Ele [Benjamin] faz ver que anjos não são figuras sentimentais e decorativas. 

Descobrimos no ‘Anjo novo’ as feições da esfinge: a constelação dos olhos, 

narinas e boca sob a juba de leão, as asas e patas do corpo de um pássaro e a 

boca entreaberta com dentes afiados de felino ameaçador aproximam o anjo 

do demônio zoomórfico, do monstro híbrido dos primórdios.  A cabeça 

ocupa metade do espaço visual, o resto do corpo a outra metade. Os cabelos 

formam uma espécie de crina de leão. As asas e patas lembram o corpo de 

um pássaro. O nariz e a boca são mais próximos do que num rosto humano, 

sugerindo um focinho, a boca entreaberta deixa entrever dentes afiados como 

os de um felino ameaçador. Enfim, o esquema corporal do anjo’ aproxima-se 

do demônio zoomórfico alado – anjo-esfinge que sucumbe ao horror de 

ouvir o homem pronunciar, sem vergonha, o segredo da natureza desprezível 

da humanidade. (ROSENFIELD, 2006, p. 202). 

 

 Ao final do ensaio,  Rosenfield retoma a questão do esforço de Benjamin para incluir 

a sensibilidade arquitetônica e histórica na reflexão ensaística, dizendo da  facilidade e da 

elegância com que o filósofo consegue obter efeitos retóricos sutis a partir do uso de imagens 

e metáforas consagradas por uma tradição. Adverte-nos, no entanto, que esta sensibilidade 

arquitetônica está calcada em códigos implícitos e consensos históricos que podem cair no 

esquecimento ao longo dos anos, despojando as teses “de uma rica cintilação.” 

(ROSENFIELD, 2006, p. 202). 

 E, por fim, um dos questionamentos-chave, que vai nos guiar por esta tese, aliado à 

indagação sobre uma possível esperança e um possível triunfo em meio a destroços, ruínas, 

melancolia e pessimismo:    

 

Algo mais é necessário para nos convencer que os anjos novos não nos 

contarão a história da salvação, mostrando-nos as imagens inquietantes de 
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uma história catastrófica, onde a visão do desamparo sugere o perigo da 

(auto)devoração do homem pelo homem? (ROSENFIELD, 2006, p. 202). 

 

  

 O estudioso Michael Löwy aposta que parte da composição da IX Tese foi inspirada 

nos versos de As flores do mal de Charles Baudelaire, quanto à visão do passado da 

humanidade. A alegoria benjaminiana estaria baseada na “correspondência” entre o sagrado e 

profano e entre a teologia e a política, sendo o progresso o correspondente profano da 

tempestade que sopra do paraíso (que evoca a queda e a expulsão do jardim do Éden). O 

equivalente profano do paraíso perdido do qual o progresso nos distancia cada vez mais seria 

a sociedade primitiva sem classes, pré-histórica, democrática e humanitária, registrada no 

inconsciente coletivo – o que está associado às utopias. 

 Vários outros textos de Benjamin, de acordo com Löwy, sugerem uma 

correspondência entre a modernidade (ou progresso) e a condenação ao inferno. Um inferno 

que não nos espera no futuro, mas que já está no aqui e agora: 

 

Para  Benjamin, em Das Passagen-Werk, a quintessência do inferno é a 

eterna repetição do mesmo, cujo paradigma mais terrível não se encontra na 

teologia cristã, mas na mitologia grega: Sísifo e Tântalo, condenados à 

eterna volta da mesma punição. Nesse contexto, Benjamin cita uma 

passagem de Engels, que compara a interminável tortura do operário, 

forçado a repetir sem parar o mesmo movimento mecânico, com a 

condenação de Sísifo ao inferno. Mas não se trata apenas do operário: toda a 

sociedade moderna, dominada pela mercadoria, é submetida à repetição, ao 

“sempre igual” (Immergleichen) disfarçado em  novidade e moda: no reino 

mercantil, ‘a humanidade parece condenada às penas do inferno.’” (LÖWY, 

2005, p. 90). 

 

  

 Na pentalogia Inferno provisório, a tortura do trabalhador-operário é a repetição da 

sina dos antepassados da família e da rotina na zona rural (Rodeiro-MG e entorno) ou nos 

teares da fábrica (de Cataguases), uma repetição “do mesmo” que acarreta a permanência 

entediante na própria terra ou a migração para as metrópoles, dominadas pela mercadoria e 

marcadas também pelo “sempre igual”, por semelhante condenação, conforme veremos nesta 

tese.  

 O que merece ser lembrado ou o que merece ser narrado na modernidade é a 

pergunta que registra a crise da cultura moderna e que norteou parte dos pensamentos de 

Broch, Musil, Benjamin e, consequentemente, de estudiosos, como Kathrin Rosenfield e 

Michael Löwy.  



22 

 

 Walter Benjamin, enquanto crítico revolucionário da filosofia do progresso e 

adversário marxista do “progressismo”,  vê o progresso com dor e revolta, desmitificando-o, 

por ser este o “produtor” das ruínas. Benjamin não se preocupa com a decadência 

propriamente dita dos grandes impérios, mas com os grandes massacres da história, o número 

de mortos e a situação das cidades destruídas. A postura do anjo da história, conforme 

analisamos, é de impotência, pois ele não consegue se deter nos escombros para cuidar das 

vítimas das catástrofes, devido a tempestade que o arrasta, fazendo-o ver a repetição do 

passado nas “novas” destruições.  

 Nessa leitura de Löwy, o progresso é representado como tempestade em 

duplicidadede de sentido, nos remetendo ora às águas do dilúvio ora ao fogo (no caso da 

destruição de Sodoma e Gomorra). O nazismo, nesse sentido, representado por meio da 

linguagem bíblica, é o próprio dilúvio. Assim, o progresso não é um fenômeno natural, 

inevitável e irresistível como pede a ideologia conformista, positivista e naturalista do 

evolucionismo histórico, mas uma angustiante “condenação”.  

 Como deter a “progressão” da tempestade é a questão crucial do crítico e dos leitores 

de Benjamin. A resposta é religiosa e profana ao mesmo tempo. O Messias seria o 

responsável por fazer o que o anjo da história não consegue fazer na reconstituição dos 

escombros e das vítimas afetadas. No âmbito do profano, seria a revolução como saída.   

 A sociedade sem classes seria o equivalente ou correspondente do messianismo, mas, 

na concepção do filósofo judeu-alemão, o “novo paraíso” não é uma volta à sociedade pré-

histórica tal e qual, mas a síntese dialética de todo o passado da humanidade. Paraíso visto 

como origem e passado ancestral da humanidade e imagem utópica do futuro, de sua 

redenção. A futura sociedade sem classes equivale ao profano da ressurreição dos mortos. 

 Löwy observa que Benjamin não é um pensador utópico – como Ernest Bloch, 

defensor do princípio-esperança, do “amanhã que canta” –, mas, ao enxergar o pessimismo, os 

perigos iminentes e o lado trágico da derrota no mundo, o filósofo se sustenta numa dimensão 

utópica frágil, permeada de melancolia, apostando na ideia da história aberta, um futuro 

aberto como também foi o passado e é o presente, onde há espaço para a revolução:  

 

Quer se trate do passado ou do futuro, a abertura da história segundo Walter 

Benjamin é inseparável de uma opção ética, social e política pelas vítimas da 

opressão e por aqueles que a combate. O futuro desse combate incerto e as 

formas que assumirá serão, sem dúvida, inspirados ou marcados pelas 

tentativas do passado: serão igualmente novos e totalmente imprevisíveis.” 

(LÖWY, 2005, p. 159). 
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 Considerando essa faceta revolucionária (que procura a seu modo desconstruir o 

progresso) e as outras várias facetas deste filósofo (a  do nostálgico do passado que sonha 

com o futuro,  a do romântico partidário do materialismo e a do ‘mentor’ da descontinuidade 

histórica) é que tentaremos sustentar esta tese que busca estudar, via ficção ruffatiana, 

aspectos da tentativa de modernização na segunda metade do século XX e início do XXI, a 

partir do microcosmo do trabalhador mineiro, cataguasense, dividido pelo segmento operário 

(com suas subdivisões) e o dominante.  

 Nesse contexto, a literatura, indissociável da história, deve ser vista como veículo de 

uma identidade político-social, com a capacidade de reflexão, de produção de formações 

discursivas antagônicas e, além disso, de intervenção no mundo. Quanto à literatura 

contemporânea e sua capacidade de intervir no mundo, é preciso verificar primeiramente o 

quanto ela tem de fato de contemporâneo e o quanto ela consegue se atualizar no contato com 

o movimento contínuo dos tempos, na descontinuidade da história humana. A condição de 

estar em passagem e de ser passagem da literatura é uma questão que, segundo Lucia Helena 

(2013), faz dela uma forma de intervenção no campo da temporalidade, da ética, da cultura e 

da política (inclusive do texto) numa época em que o mercado marca cada vez mais o seu 

espaço. 

 Boa parte da literatura contemporânea se constrói, para  Helena, no paradigma do 

desassossego que está associado a “uma relação entre a linguagem e a teatralização da arte e 

da intimidade do eu.” (HELENA, 2013, p. 111). Um dos exemplos citados de autores que 

trataram do desassossego, além de João Cabral de Melo Neto, é o de Fernando Pessoa 

(embora não seja contemporâneo”, no sentido literal) com seu  Livro do desassossego, 

especificamente, com o poema “Autopsicografia” que realça “o caráter ficcional de toda 

linguagem artística que simule ser uma confissão ou a revelação do diário íntimo de um eu 

autoral.” (HELENA, 2013, p. 111). 

 Fernando Pessoa configura o eu em outros eus, demonstra a questão da pluralidade e 

da alteridade, revendo a tradição da escrita literária como imitação do real e da escrita da 

intimidade na literatura. Helena traça uma trajetória desde a matriz grega do desassossego nos 

alertando que o desassossego pessoano e contemporâneo estão associados à impossibilidade 

do trágico na modernidade tardia, embora este esteja subliminarmente em “ação” ainda hoje.   

 A vida em sociedade, resumindo, é uma constante frustração e  o  desassossego 

“antecipa que entre o homem e o mundo (...) existe um impasse: o mundo não está à 

disposição, não foi feito para satisfazer os desejos, os sonhos e as vontades humanas.” 

(HELENA, 2013, p. 115). O desassossego foi identificado por meio dos estudos da tragédia 
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grega e atravessa “gerações”: “O eu das ficções do desassossego está sempre na iminência do 

provisório, do indefinido, da transição e da metamorfose, no traçado das preocupações de 

ordem existencial (...).” (HELENA, 2013, p. 115). O olhar visionário de Fernando Pessoa e 

seu “pioneirismo” quanto ao desassossego nos ajudam a entender que a “boa” literatura 

contemporânea é constituída da escrita do desassossego. O eu pessoano do desassossego e de 

tantos outros bons autores configuram:  

 

um eu errante entre casas, oceanos e línguas. E este eu exilado: na vida, na 

literatura e na linguagem, permite-nos discutir a condição do ser em 

diáspora, entrever as antinomias e pensar sobre elas sem contorná-las, mas 

também sem maniqueísmo. (...) , a ficção que deles trata, talvez, até 

literalmente, se possa chamar de uma escrita do desassossego, uma vez que 

aborda, na raiz, o deslocamento, os processos de extravio e perda, que a vida 

humana encerra no cotidiano dos homens e na historicidade das culturas. 

Sentindo-se por toda parte a ameaça da destruição, dos elos corrompidos, da 

solidão, a experiência de si e do outro se constitui problemática e incompleta 

(...) existe, todavia, [nas ficções do desassossego] um acento nostálgico, uma 

vontade de lar,  embora à deriva dos personagens negue a possibilidade do 

lar, como se este eu apenas vulto aludisse à presença de algo precário e 

arcaico, anterior e comum a todos os homens: a face de seu desamparo e o 

despreparo  para enfrentá-lo, como se a literatura escorresse dos dedos de 

narradores que são: eu e ele, nós.” (HELENA, 2013, p. 121, grifos da 

autora). 

 

1.2 RUMO AO INFERNO PROVISÓRIO 

 

 A partir das concepções de literatura postas no item anterior é que pretendemos 

desenvolver este trabalho que tem por objetivo principal o exame da representação da 

migração (e suas consequências) das personagens trabalhadoras, mineiras de Cataguases,  no 

projeto literário Inferno provisório, de Luiz Ruffato.  Mesmo ciente do desafio que se 

apresenta, dada a complexidade e a extensão da obra dividida em cinco volumes  – Mamma, 

son tanto felice (volume I, 2005), O mundo inimigo (volume II, 2005), Vista parcial da noite 

(volume III, 2006), O livro das impossibilidades (volume IV, 2008) e Domingos sem Deus 

(volume V, 2011) – optamos pelo estudo  de uma trilogia complementar  e constitutiva que 

englobe  o  estético,  o ideológico e o ético. 

A proposta é identificar a forma como o perfil dessas personagens vai se 

concretizando, num “romance não tradicional”, considerando o entrelaçamento, a 

fragmentação e a combinação de histórias, tudo por meio de diferentes artifícios de linguagem 

e sutis sugestões. A categoria central deste trabalho é o trabalhador mineiro de Cataguases, 
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mas sabemos que ele não vive só; aonde vai ou por onde fica, envolve-se com pessoas, fatos, 

ideias, lembranças. Se o tema da pesquisa é a migração das personagens cataguasenses, com 

dissemos, o problema central a ser discutido é o que os deslocamentos acarretam. A 

desestruturação das famílias, gerando solidão, nostalgia, exclusão,  ruína e  (falta de) 

esperança são hipóteses a serem refutadas ou defendidas no estudo dos cinco volumes. Há 

personagens que não saem de sua terra natal, outros que saem e retornam e os que saem 

definitivamente. A princípio, para evitar a dispersão, pretendemos acompanhar apenas o perfil 

das personagens, tanto as masculinas quanto as femininas, que de fato se deslocam, mesmo 

sabendo da dificuldade de separar delas os entes que ficam, as lembranças do passado 

embaralhadas no presente e a indecisão.  

Busca-se  analisar a forma como o autor tratou a migração enquanto conflito central 

das personagens operárias; o  tipo de migração apresentada e o ponto de vista assumido pelo 

narrador diante dos problemas vividos por elas, no processo de modernização do Brasil (dos 

anos 1950 até a virada para o século XXI). Ainda, pretende-se identificar a forma como o 

cenário das narrativas foi composto, considerando a relevância da cidade de Cataguases 

(também personagem) na condução dos destinos das personagens operárias.  

A forma como Ruffato vem se apresentando como escritor e intelectual motiva o 

importante debate sobre o lugar da literatura no mundo globalizado. Propusemos, então, no 

plano da ética, uma discussão acerca da relação (ou impasse?) entre literatura e mercado na 

contemporaneidade. Quanto ao cenário mercadológico, Lucia Helena nos alerta que “somos 

todos filhos do mercado flutuante e estamos todos confusos sobre como nos situarmos em 

face do acirramento do conflito entre essas duas entidades chamadas literatura e mercado.” 

(HELENA, 2012, p. 42). Trabalhando com a hipótese de que não são estanques e 

independentes essas duas instâncias, ou seja, em função do mercado se constrói a produção 

literária e em função da produção se configura o mercado, pretende-se discutir os limites da 

intervenção do mercado editorial e a autonomia do escritor (neste caso, trata-se de um escritor 

altamente empreendedor e um agente literário de considerado sucesso). Há deformação 

ideológica perante a agenda mercadológica? Decidimos, assim, acrescentar essa reflexão 

sobre a presença da produção ruffatiana no sistema literário e os empreendimentos realizados 

nas várias esferas do cenário mercadológico, mas não temos por objetivo discutir 

exaustivamente o atual cenário literário brasileiro (produções, estratégias, recepção) por onde 

circulam Ruffato e outros agentes (outros escritores, editores, críticos, leitores etc), com seus 

papéis e funções, porque apenas essa discussão em si já daria elementos mais que suficientes 

para a concretização de outra tese de doutorado.  
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Apostando na hipótese segundo a qual a composição das histórias de Inferno 

provisório é um misto de memória, história, arte literária e uma significativa contribuição da 

vivência do autor, levantaremos alguns traços biográficos de Luiz Ruffato (naturalidade, 

descendência, escolaridade, profissionalização etc) e as características socioculturais mais 

relevantes de sua cidade natal, não como fim último em si mesmo, mas com intuito de reunir 

um conjunto de elementos que julgamos poder explicar melhor a construção do seu projeto 

literário.  

Em outros eixos temáticos, alguns desdobramentos serão inevitáveis, dada a dinâmica 

de trabalho de Ruffato: seu papel enquanto intelectual brasileiro, a intervenção da literatura na 

sociedade, a composição da literatura por encomenda, a discussão sobre  política institucional, 

a fragilidade da nossa democracia entre outras pautas em seus discursos, entrevistas e 

palestras e especialmente nas crônicas marcadas pelo presença de um eu autobiográfico.  

Nosso trabalho é composto de quatro capítulos específicos. O primeiro, intitulado 

“Luiz Ruffato dispensa apresentações?” (item 2), vem ao após a “Introdução” (I) e apresenta, 

inicialmente, dois romances proletários, um da literatura francesa e outro da brasileira, a 

saber, respectivamente, Germinal de Émile Zola e Parque industrial de Patrícia Galvão, no 

pseudônimo, Mara Lobo. Em entrevistas, Luiz Ruffato se queixa da falta de obras brasileiras 

que tenham o operário como protagonista, justificando a partir dessa lacuna um dos motivos 

da opção pela temática em Inferno provisório. Parque industrial foi escolhido para ilustrar 

este capítulo não só pelo ineditismo da temática, mas também por seu experimentalismo 

formal, resultante das concepções antropofágicas da modernista Pagu. Mesmo estando fora do 

quadro da literatura brasileira, Germinal entra neste trabalho pela exclusividade na 

enunciação de um discurso proletário hegemônico. Ambos os romances são estudados como 

os que, além de representar o operário, buscam discutir a autorrepresentação.  

Associado à questão da falta de tais protagonistas na literatura brasileira, incluímos, no 

item 2.2, o resultado de um mapeamento específico desenvolvido na Universidade de Brasília, 

sob a coordenação da pesquisadora Regina Dalcastagné, cujas conclusões apontam a ausência 

de pobres e negros como protagonistas na literatura contemporânea. Foram analisadas, no 

trabalho do grupo, mais de duas centenas de livros publicados entre 1990 e 2004 por três das 

mais renomadas editoras brasileiras, e,  se os negros e pobres são coadjuvantes, a referência à 

classe operária especificamente nem aparece. No item 2.3, “A Cataguases real”, situamos a 

terra natal do escritor no sentido de mostrar figuras e situações que foram silenciadas 

propositalmente na ficção, uma vez que nesta há a tentativa de “escutar” o segmento social 

não dominante. Fechamos o capítulo dois com uma breve biografia de Ruffato, apostando na 
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hipótese de que Inferno provisório vem de uma mescla de memória,  história, vivência do 

escritor e criação literária, o que pode explicar algumas escolhas feitas na composição do 

projeto em detrimento de outras como pretendemos mostrar. A importância dessa 

apresentação de traços biográficos reside também no fato de que, tendo a literatura brasileira 

escritores oriundos na grande maioria da classe média, a história de vida de um escritor ex-

operário e filho de analfabetos, pobres, descendentes de imigrantes e sobreviventes deve ser 

(re)contada. 

No capítulo 3 (“Alicerces para a travessia do Inferno provisório”), apresentamos as 

contribuições de Ian Watt (1990) no intuito de explicar o realismo formal enquanto 

característica fundamental do gênero romance e enquanto procedimento narrativo que norteia 

a tomada de posição ante o real. Nos itens 3.2 e 3.3,  iniciamos a discussão sobre a relação 

literatura, arte e  realidade social, a partir da obra Ficção brasileira contemporânea (2009), 

em que Karl  Eric Schøllhammer explica, entre outros aspectos, por que vê na obra de Ruffato 

realismo ou um novo realismo e ainda um novo regionalismo sem rotular, no entanto, o 

escritor de regionalista. Com Antonio Candido, Alfredo Bosi e Beatriz Resende, discutimos 

também denominações para o realismo e o retorno do trágico. No item 3.4, “Microcosmo e 

identidade cultural”, refletimos sobre a hipótese da configuração do imaginário da nossa 

cultura, a partir do microcosmo “Zona da Mata Mineira”, nos valendo do estudo de Lucia 

Helena (1993) sobre narrativas de fundação como Iracema, Macunaíma e Viva o povo 

brasileiro – romances voltados para o localismo e de nítida tendência épica.      

No item 3.5, “Autores: ontem e hoje”, antecipamos a polêmica sobre a relação escritor 

e mercado editorial, ao confrontarmos as reflexões de Roland Barthes e Michel Foulcaut, 

repensando  o conceito de autoria em contextos específicos. Será  apresentada a possibilidade 

de reler e rearticular as proposições de Barthes e Foulcaut no intuito de considerar o sujeito 

moderno enquanto um ser político com função específica e não apenas como sujeito do 

discurso. Neste item, será discutido também o fato de que na sociedade da cultura da imagem 

o interesse pela presença do autor é cada vez maior e que esse tipo de demanda pode inverter 

o interesse original do autor. Se no passado o texto em si levava à curiosidade pela figura do 

autor, hoje, ao contrário, a exposição na mídia pode levar o leitor (em potencial) procurar ter 

acesso ao texto.  

É no capítulo 4, intitulado “Os deslocamentos migratórios em Inferno provisório”, que 

nos voltamos para as questões específicas sobre a migração das personagens (masculinas e 

femininas) operárias, realizando a análise do nosso corpus principal. A grande contribuição 

neste capítulo é de Edward Said e Julia Kristeva. 
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O quinto e último capítulo (antes das “Considerações finais”) – “Desdobramentos do 

eixo temático” – trata das seguintes abordagens: o intelectual na contemporaneidade e seu 

compromisso social, a figura feminina na prosa ficcional e em crônicas ruffatianas, o mercado 

e os impasses com a literatura, a trajetória biobibliográfica de Ruffato e a literatura por 

encomenda, tendo como exemplo a obra Estive em Lisboa e lembrei de você.  
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2 LUIZ RUFFATO DISPENSA APRESENTAÇÕES? 

2.1 ROMANCES PROLETÁRIOS: GERMINAL E PARQUE INDUSTRIAL 

 O número de obras literárias que dão lugar de destaque à classe operária não é muito 

significativo na literatura mundial e muito menos na brasileira. Embora Karl Marx tenha 

definido o proletariado como uma classe que, a partir da Revolução Industrial,  

desempenharia papel central na conformação da nova sociedade burguesa, os trabalhadores 

quando apareciam, na literatura, em gêneros como romances, peças teatrais e poemas 

desempenhavam papel secundário. Se a incorporação como protagonista em textos literários 

foi lenta e gradual, mais retraída foi a inserção de sua voz nas narrativas, ou seja, na escrita 

operária onde o trabalhador pode se tornar sujeito. 

O operário como personagem principal é representado, no século XIX, em Germinal 

(1881) de Èmile Zola, o décimo terceiro volume (dos vinte) da saga familiar dos Les Rougon-

Macquart (1870 -1893). Ambientado no norte da França, Germinal narra as condições de 

trabalho dos mineiros de uma mina de carvão cujo nome – Voreux – já anuncia os percalços 

enfrentados como insegurança, fome, doenças e miséria. A figura do líder Étienne Lantier  

representa  a luta a favor de melhores salários por meio da deflagração de uma greve que leva 

o poder local, detentor do capital, a acionar a tropa armada. Os trabalhadores são vencidos, 

mas na visão do líder eles já amedrontavam os vencedores, pois descobriram sua força, a 

semente já estava plantada. Como as sementes que germinam no campo, criam corpo e 

desabrocham, os mineiros, formando um exército negro, brotariam da terra e com suas 

ferramentas dominariam o mundo. Esta é a imagem que encerra o livro: 

 

Aos raios chamejantes do astro rei, naquela manhã de juventude, era daquele 

rumor [dos companheiros que cavavam a terra] que o campo estava cheio. 

Homens brotavam, um exército negro, vingador, que germinava lentamente 

nos sulcos da terra, crescendo para as colheitas do século futuro, cuja 

germinação não tardaria em fazer rebentar a terra. (ZOLA, 1972, p. 537). 

 

Zola demonstra conhecimento técnico sobre as extrações minerais e as adversidades 

nos agrupamentos, pois para compor o romance optou por conviver diretamente com 

mineiros, acompanhando inclusive os períodos de greves. Ao atuar como mineiro, o escritor 

acabou conferindo dignidade às personagens, com empatia, e deixou um exemplo encorajador 

para muitos trabalhadores que, posteriormente, passaram a narrar suas próprias histórias.  

O subtítulo – “História natural e social de uma família sob o Segundo Império” – 

adianta ao leitor o viés analítico-científico de Germinal. O racionalismo positivista e o 
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cientificismo não dialético expressos na obra, segundo Arnold Hauser (1998), não permitem a 

relativização de fenômenos individuais e concretos. Para o historiador da literatura, Zola é o 

mais romântico dos naturalistas, por exagerar, por exemplo, no emprego de alegorias.   

A historiadora e professora Diana Cooper-Richet, em seu livro Classe operária e 

literatura: ensaio sobre as representações e os fenômenos de aculturação, procura 

analisar a escrita dos trabalhadores, a chamada literatura proletária. O livro é de caráter 

interdisciplinar entre história e literatura e discute tanto a representação quanto a presença do 

trabalhador na literatura, considerando o cenário literário antes e após Germinal. Para Cooper-

Richet, a escrita do proletário, por ele mesmo, tem dimensão explicitamente política, no 

sentido de trazer seu engajamento nas lutas sociais do seu tempo. A historiadora estruturou 

seu ensaio em torno do corpus no qual os operários atuavam ora como sujeito ora como 

objeto: 

 

Minha atenção se concentra em torno dos trabalhadores das minas de carvão, 

os gueules noires , e no universo extraordinário, ao mesmo tempo assustador 

e fantástico, no qual eles trabalhavam a cada dia, em um imaginário que se 

formou a partir dos escritos com enorme carga emocional, por vezes 

poderosa. (COOPER-RICHET, 2013). 

 

  

Embora haja alguns registros de glorificação da vida nas minas, nessa escrita 

específica, o que prevalece é o tom de desespero e revolta dos trabalhadores. A estética 

importa menos que o conteúdo nos textos autobiográficos e memorialísticos, fazendo da 

escrita, sobretudo, uma forma de denúncia das condições desfavoráveis de trabalho. 

Conforme afirma Sandra Guardini Teixeira Vanconcelos  nas considerações sobre o livro de 

Cooper-Richet, a legitimação do operário e a afirmação de sua identidade nesta literatura 

andam paralelamente à literatura canônica da época. (VASCONCELOS, 2013). 

Quanto a Germinal, se é ou não uma obra panfletária e/ou o resultado do otimismo de 

Zola, não deixa de ser um exemplo de compromisso social do narrador e do autor implícito. 

Nela, além da força argumentativa das figuras, estão presentes temas bastante vigorosos para 

a época, como marxismo, anarquismo, sindicalismo, organização política da classe operária 

entre outros.  

A análise de Germinal elaborada por Faria verifica ser ele um romance de tese 

polifônico, “por ter no interdiscurso quatro formações discursivas: a proletária e a burguesa, 

no campo discursivo político; no campo literário, a naturalista e a romântica – apagada na 

simulação do interdiscurso no intradiscurso.” (FARIA, 1999).  A singularidade do romance – 
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situado no acervo cultural contemporâneo que tem os trabalhadores como protagonistas –, 

segundo o pesquisador, está no fato de ele ser o único romance naturalista em que o discurso 

hegemônico é o proletário, não o naturalista.  

Com Parque industrial, de Patrícia Galvão (sob pseudônimo de Mara Lobo), que 

surge cinquenta anos depois de Zola, tem-se no Brasil o primeiro romance proletário. Escrito 

em 1931e publicado em 1933, o livro teve a primeira edição reduzida, “artesanal”, financiada 

por Oswald de Andrade. Ao ser afastada por tempo indeterminado do Partido Comunista, 

Pagu decide escrever o livro, que mais tarde receberia críticas do Partido, sob alegação de 

que, ao denunciar os abusos sexuais sofridos pelas operárias, a obra feria a moral e os bons 

costumes comunistas que viviam em estado de policiamento moralizante. (FREIRE, 2008, p. 

112). As críticas do Partido referiam-se também à forma como a escritora denunciou no 

romance, utilizando linguagem popular e expressões típicas da militância, a vida dos 

humilhados e ofendidos pela sociedade paulistana, a desigualdade de classe, as perversões e a 

exaltação da condição feminina. Assim, não é de se estranhar que o uso do pseudônimo (Mara 

Lobo) também tenha sido uma exigência do Partido. 

Pagu, além de revolucionária, se proletarizou em todos os sentidos. Na apresentação 

do livro, Geraldo Galvão Ferraz, seu segundo filho, afirma que ela se tornou  operária para 

assumir a luta de classes na linha de frente, como fez Simone Weil (filósofa francesa que se 

tornou operária, enquanto gozou de boa saúde, para escrever sobre o cotidiano fabril, cuja 

trajetória está registrada em A condição operária e outros escritos sobre a opressão). 

Segundo Ferraz, o leitor de Pagu pode ver ingenuidade em Parque Industrial, mas não pode 

deixar de considerar que é  resultado de generosidade e sinceridade.  

João Ribeiro, um crítico da época do lançamento, admitiu que o romance é panfletário,  

mas “um panfleto admirável de observações e probabilidades (...) uma série de quadros 

pitorescos e maravilhosos, desenhados com grande realismo.” (RIBEIRO apud GALVÃO, 

1933), atestando a verdade que ressalta das páginas deste livro romance antiburguês.  

Numa crítica mais recente, o americano Kenneth David Jackson, no artigo “Patrícia 

Galvão e o realismo brasileiro dos anos 30”, considera a importância da obra enquanto 

documento social e literário com perspectiva feminina e única do mundo modernista de São 

Paulo. Assim: 

 

Mara Lobo, como o Lobo das Estepes de Hermann Hesse, satiriza e critica a 

sociedade burguesa, embora com uma solução política e não humanística. 

Seu romance é o depoimento de alguém que estava por dentro da hipocrisia e 

da riqueza irresponsável dos estágios iniciais da industrialização de São 
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Paulo, através dos círculos modernistas dos quais ela participava. 

(JACKSON apud GALVÃO, 1933).  

  

Relatando com veemência no romance a vida conturbada dos trabalhadores 

paulistanos ante os desmandos dos detentores dos meios de produção e do capital, mas 

apresentando a repressão sofrida pela mulher na sociedade paulista machista como mais um 

dos eixos temáticos da narrativa, ao lado de imigração, homossexualismo, prostituição, 

exploração do trabalho infantil etc, a autora assumiu a perspectiva marxista-lenista para 

composição de sua proposta. Um dos exemplos de personagem explorada pelo capitalismo e 

pelo machismo é Rosinha Lituana (uma referência ao nome da revolucionária alemã de 

origem polonesa, Rosa de Luxemburgo). Rosinha chegou ao Brasil no pós-guerra, trabalhou 

desde criança nos cafezais de São Paulo e aos doze anos começou a trabalhar nas fábricas de 

tecido.  

 

 – Rosinha você pode me explicar o que a gente deve fazer?  

Rosinha Lituana explica o mecanismo da exploração capitalista.  

– O dono da fábrica rouba de cada operário o maior pedaço do dia de 

trabalho. É assim que enriquece à nossa custa! (GALVÃO, 1933, p. 9). 

 

 

Sofreu duras consequências por ter se tornado uma líder operária e uma revolucionária 

altamente politizada: 

 

 

– Você sumiu Rosinha! E a fábrica? 

– Desmascaramos o contramestre quando queria furar a greve. Me botaram 

na rua. Uns dias de fome... Me chamou de criança industriada! Filho da mãe! 

(GALVÃO, 1933, p. 14). 

 

 É também uma personagem que representa a condição do imigrante no início do 

século XX no Brasil: 

 

(...) Rosinha Lituana, desembarca cercada de “tiras” no presídio colossal da 

Imigração. 

Estivera naquela casa, dez anos atrás como imigrante, pequenina. Viera da 

Lituânia com os pais miseráveis. O depois da guerra os fizera imigrar como 

tanta gente. (GALVÃO, 1933, p. 107). 

 

 Atuante, enquanto uma das responsáveis pelas greves e reuniões de sindicatos, foi 

deportada sob acusação de agitação e rebeldia, uma alusão às práticas anticomunistas da 

Ditadura Vargas. Em todas as frentes de atuação, Rosinha levava a causa feminina como 

podemos observar no fragmento a seguir: 
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– Camaradas! Não podemos ficar quietas no meio desta luta! [fala que tenta 

convencer as mulheres a não deixarem seus maridos saírem de uma das 

greves]. Devemos estar ao lado de nossos companheiros na rua, como 

estamos quando trabalhamos na fábrica. Temos que lutar juntos contra a 

burguesia que tira a nossa saúde e nos transforma em trapos humanos! Tiram 

do nosso seio a última gota de leite que pertence a nossos filhinhos para 

viver no champanhe e no parasitismo! (GALVÃO, 1933, p. 103). 

 

 

Quando escreveu Parque industrial, seu primeiro livro, Patrícia Galvão tinha vinte e 

um anos, o que pode explicar a paixão pelo engajamento sem medidas e o caráter panfletário 

mencionado, embora sua precocidade nas letras já tenha sido registrada na escrita de textos, 

aos quinze anos,  para o  Brás Jornal, sob o pseudônimo Patsy. E Parque é um livro em que a 

narradora, mesmo em terceira pessoa, está bem próxima da escritora dinâmica, transgressora e 

inquieta. O texto, além de ser um importante documento social e literário (conforme 

JACKSON apud GALVÃO, 1933), é  singular quanto ao experimentalismo estético, pois 

difere dos romances produzidos nos anos de 1930, mesmo daqueles que procuraram enunciar 

um discurso em que está presente o antagonismo burguesia versus proletariado. Denúncias 

políticas e sociais estavam nas páginas dos romances da época, mas sem a “revolução” 

estética que Pagu pregava. Integrante do movimento antropofágico, a  escritora queria manter 

e levar adiante a proposta de ruptura anunciada pelo Modernismo, até porque sonhava em 

atingir, com sua linguagem, sua nova forma de narrar e sua temática específica, sobretudo, o 

leitor pertencente à classe trabalhadora.  

Nos artigos que escreveu no suplemento “Literatura”, do Jornal A Tribuna,  entre 1957 

e 1961, Pagu defendia sempre uma literatura em permanente movimento, marcando uma 

oposição ao chamado romance nordestino. Especificamente, no artigo de número dez, 

intitulado “Imprescindível no naturalismo brasileiro”, ela polemiza: 

 

Não consideramos hoje o naturalismo como escola a voltar... Nem mesmo a 

volta ao naturalismo que se verificou quando ‘os do Norte’ chegaram ao Rio, 

pelas alturas de 1930, contrariando o caráter experimental do modernismo do 

sul, de mineiros e paulistas. Essa descida dos romancistas neonaturalistas, 

cuja única desculpa é a de se apresentarem sob o disfarce da crítica social, 

revelou o atraso de uma generalidade, tanto de escritores, como de leitores, 

em discordância com os precursores emergentes da quadra de vinte, na 

estética, na poesia, no romance, na rapsódia brasileira, esta última no 

Cosmorama de Macunaíma e Cobra Norato ou nas críticas sociais e político-

sociológicas do tipo de Serafim Ponte Grande ou do Retrato do Brasil. 

(GALVÃO apud CAMPOS, 1987, p. 234). 
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A articulista critica os relatos com denúncias político-sociais destituídos de 

experimentalismo na linguagem, uma postura que demonstra que o modernismo foi mesmo 

um projeto estético e ideológico dividido em fases diferentes e descontínuas.  

Quanto à origem, diferentemente de Zola que teve infância e juventude marcada pela 

pobreza e que chegou ainda jovem ao jornalismo e à literatura pela força e capacidade do 

trabalho, Pagu foi vista pela sociedade como uma “burguesa” que concluiu o  curso normal na 

Escola Normal da Capital e passou a frequentar espaços de arte, cultura, literatura, em busca 

de capital cultural, tornando-se membro da elite intelectual paulistana; na verdade, Pagu era 

descendente de imigrantes alemães, colonos em terras no interior de São Paulo e, em fase 

posterior,  moradores do Brás, bairro operário da capital –  trajetória que foi em partes 

ficcionalizada. 

O propósito de escrever para/por/sobre um determinado grupo social e incentivá-lo 

também a se representar é um dos aspectos que aproxima, apesar das especificidades, os dois 

romances em questão. Por meio de mais um salto, agora de mais de cinquenta anos, mas ainda 

no cenário da literatura brasileira, chegamos à nossa literatura contemporânea, que também 

carece de personagens operárias.   

2.2 ONDE ESTÃO AS PERSONAGENS OPERÁRIAS? 

 Antes de passarmos para nosso corpus central – a pentalogia Inferno provisório, de 

Luiz Ruffato –, em que o operário mineiro de Cataguases é protagonista,   e examinarmos as 

possíveis lacunas preenchidas pela série  na literatura atual, devemos considerar a colaboração 

do  interessante trabalho “Personagens do romance brasileiro contemporâneo”,  desenvolvido 

na Universidade de Brasília  por um grupo de pesquisadores, sob a coordenação da professora 

Regina Dalcastagnè, cujo ponto de partida é a constatação desconfortante acerca da ausência 

de pobres e negros na literatura contemporânea.  Para Dalcastagnè, o romance, enquanto 

gênero, promete uma pluralidade de oportunidades e experiências que envolvem personagens, 

narradores, autores e leitores, portanto: 

 
Reconhecer-se em uma representação artística, ou reconhecer o outro dentro 

dela, faz parte de um processo de legitimação de identidades, ainda que elas 

sejam múltiplas. Daí o estranhamento quando determinados grupos sociais 

desaparecem dentro de uma expressão artística que se fundaria exatamente 

na pluralidade de perspectivas. (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 14). 

  

Delimitando o corpus em 258 obras publicadas, entre 1990 e 2004, pelas editoras 

Companhia das Letras, Record e Rocco, a pesquisa mapeou a princípio a presença (ou 
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ausência?) de personagens no romance brasileiro atual. A ausência foi vista por meio da ideia 

de invisibilidade dos mesmos grupos na sociedade brasileira; e os escritores, ao representarem 

essa invisibilidade, demonstraram muitas vezes sua própria dificuldade de enxergar o outro ou 

sua opção de não querer vê-lo; por esse motivo, não se procurou, na pesquisa, apenas mapear 

as personagens dos romances, mas saber também quem são seus autores2. “Se negros e pobres 

apareciam pouco como personagens, como produtores literários eles são quase inexistentes” 

(DALCASTAGNÈ, 2005, p. 15),  afirma a pesquisadora. Outras ausências foram constatadas 

como a de crianças, idosos, homossexuais, deficientes físicos e até das mulheres; e, se eles são 

pouco presentes nos romances do período recortado,  sua chance de serem ouvidos no interior 

da narrativa é ainda bem menor. Constata-se que quem monopoliza os lugares de fala nesse 

interior são homens brancos, adultos, sem deficiências, heterossexuais, urbanos e de classe 

média. Ainda, para Dalcastagnè: 

 
O que se coloca hoje não é mais simplesmente o fato de que a literatura 

fornece determinadas representações da realidade, mas sim que essas 

representações não são representativas do conjunto das perspectivas sociais. 

O problema da representatividade, portanto, não se resume à honestidade na 

busca pelo olhar do outro ou ao respeito por suas peculiaridades. Está em 

questão a diversidade de percepções do mundo, que depende do acesso à voz 

e não é suprida pela boa vontade daqueles que monopolizam os lugares de 

fala. (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 16, grifo da autora). 

 

Além da falta de representação de determinados grupos sociais, outras implicações são 

consideradas, como a atuação das grandes editoras na filtragem dos romances, o alcance do 

público e a influência das novas gerações. Ou seja, a falta de diversidade é empobrecedora em 

vários âmbitos, inclusive no que se refere ao mercado editorial. A pesquisadora adverte que o 

trabalho não foi alicerçado por uma visão ingênua acerca da mimese literária, pois acredita 

que a literatura não deve servir como espelho da realidade nem deve ser o retrato fiel do 

cotidiano. O problema apontado não é o de “uma imitação imperfeita do mundo, mas a 

invisibilização de grupos sociais inteiros e o silenciamento de inúmeras perspectivas sociais”. 

(DALCASTAGNÈ, 2005, p. 21). Invisibilização e silenciamento, além de serem indícios de 

exclusão social, são politicamente relevantes. A literatura não deixa de participar, como todo 

artefato humano, dos jogos de força da sociedade; ela não é neutra nem está acima de outros 

meios de representação.  

                                            
2 Na tabela das profissões dos autores, a ordem decrescente é a seguinte: jornalista, professor universitário, 

escritor, tradutor, roteirista e outros. O perfil do escritor brasileiro, ainda segundo a pesquisa, é de homem 

branco, próximo à meia idade, com diploma superior, habitante do eixo Rio-São Paulo. 
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Com essa concepção acerca da representação na literatura e com critérios bem 

objetivos, mesmo o método quantitativo não sendo muito utilizado nos estudos literários, a 

pesquisa apontou interessantes revelações sobre cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, 

faixa etária e ocupação das personagens, mas não é possível reproduzi-las aqui. Vale dizer 

que na tabela das principais ocupações das personagens masculinas, nos 258 livros 

selecionados, aparece em primeiro lugar a de escritor, seguida das ocupações de bandido, 

artista, estudante, jornalista, comerciante, professor, religioso, sem ocupação e oficial militar; 

na tabela das personagens femininas, aparece dona-de-casa, artista, sem ocupação, empregada 

doméstica, estudante professora, profissional do sexo, jornalista e escritora, respectivamente.  

Não tivemos acesso aos desdobramentos posteriores do estudo, mas vimos que a 

personagem operária não aparece como protagonista  nem como coadjuvante no recorte 

estabelecido. Por essa ausência e por outras lacunas, Dalcastagnè explica o empobrecimento 

da nossa literatura (no conjunto e não em obras ou autores específicos) ou, numa expressão 

mais suave, os enganos do senso-comum de que literatura é um campo totalmente aberto à 

liberdade de expressão e à diversidade e um paleativo para a desinformação e a falta de 

cidadania; ao contrário, é um meio expressivo, como qualquer outro, contaminado 

ideologicamente, com um discurso dependente das injunções de seu tempo, preso a uma 

complexa rede de interesses e um espaço excludente inserido num espaço social também 

excludente. Admitindo que os tempos mudaram e que algumas lutas por direitos civis 

desembocaram na literatura, haja vista a chegada de alguns escritores negros, índios, 

homossexuais e até mulheres, a crítica atesta que 

 
Falta ao romance brasileiro dos últimos quinze anos, como os números da 

pesquisa indicam de maneira eloquente, incorporar as vivências, os dramas, 

as opressões, mas também as fantasias, as esperanças e as utopias dos grupos 

sociais subalternos, sejam eles definidos por classe, por sexo, por raça e cor, 

por orientação sexual ou por qualquer outro critério. (DALCASTAGNÈ, 

2005, p. 64). 

 

Amparada na polêmica afirmativa de Antonio Candido segundo a qual a nossa 

literatura, se comparada às grandes, é pobre e fraca, mas é justamente ela que nos exprime 

(CANDIDO, 2007, p. 11), Dalcastagnè acrescenta que os três principais problemas da 

literatura brasileira são: falta de crítica, de autocrítica e de ambição. Seria falta de crítica a 

adoção de uma abordagem do real naturalizado, aceito como aquilo que é, como aparece no 

texto jornalístico e em alguns discursos acadêmicos,  sem dar vida ao conjunto complexo de 

relações sociais que sustentam, por exemplo, a miséria ou injustiça. A falta de autocrítica 

corresponde à aceitação da falta de pluralidade e de vozes no interior da narrativa; ao grupo 
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dominado resta apenas a opção de calar ou ser falado por outros, como foi dito anteriormente. 

E a falta de ambição, imbricada nas faltas de crítica e autocrítica, estaria ligada à escolha de 

temática modesta, que não sai do mundo doméstico das classes médias brancas, à falta da 

reflexão, da escrita sem medo dos riscos, com recortes mais amplos, numa interpretação 

também mais ampla dos fenômenos que nos cercam. Assim, a literatura nos exprime não 

“apenas pelo que nos diz, mas também por aquilo sobre o qual cala. Os silêncios da narrativa 

brasileira contemporânea, quando nós conseguimos percebê-los, são reveladores do que há de 

mais injusto e opressivo em nossa estrutura social.” (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 67). 

 A pentalogia Inferno provisório, corpus principal do nosso estudo, teve seu primeiro 

volume publicado em 2005 e o último, em 2011. A migração como conflito central das 

personagens operárias é temática predominante nessa série, mas já estava expressa, 

anteriormente, em outras obras de Luiz Ruffato como Histórias de remorsos e rancores. 

(1998), (os sobreviventes) (2000), Eles eram muitos cavalos (2001) e, de alguma forma, em 

todas as obras do autor. 

A falta de ambição na escolha de conteúdo e temática, discutida por Dalcastagnè, 

parece não se referir ao projeto literário de Ruffato, uma vez que sua temática vai além do 

mundo doméstico da classe média branca, ao tratar dos fenômenos sociais que cercam a classe 

operária, da qual Ruffato se origina, e com um experimentalismo estético e uma estrutura de 

narrativa composta sem medo de riscos. Uma prova disso é o reaproveitamento e a reescrita, 

em Inferno provisório, de histórias de livros anteriores; como veremos mais adiante neste 

trabalho, os volumes I, II e IV da pentalogia aproveitam histórias de Histórias de romances e 

rancores e  de (os sobreviventes). Esse último, publicado em 2000 pela Editora Boitempo, 

recebeu, em Cuba, Menção Especial no Prêmio Casa de Las Américas e, além de ser bem 

visto pela crítica, teve aceitação do público. Mesmo assim ele é retomado. Não acreditamos 

que essa recuperação ou retomada de histórias seja uma mera manobra de composição 

preocupada em atender ao mercado editorial, mas apostamos numa construção crescente e 

racional, a partir de uma origem (os livros anteriores), que culminou no projeto de maior 

envergadura, que é o Inferno provisório. É provável que a coragem e a segurança do escritor 

sejam oriundas também da premiação e do reconhecimento recebidos por Eles eram muitos 

cavalos (de 2001, seu livro de “maior sucesso”). De qualquer forma, se a venda do projeto foi 

garantida (até pelo respaldo da premiação), ela arrastou também implicações e contribuições 

no campo ou espaço literário.   
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2.3 A “CATAGUASES REAL” 

Em entrevista ao Jornal Cataguases, de 02/11/2008, Ruffato, ao ser questionado sobre 

a Cataguases “fictícia”, presente na pentalogia, confessa que ser cataguasense é um privilégio 

não pelo fato de a cidade ter se destacado, na segunda década do século XX, pela atuação dos 

“ases” da Revista Verde (Francisco Inácio Peixoto, Ascânio Lopes, Rosário Fusco, Enrique de 

Resende, Guilhermino César entre outros), também não por ter sido a cidade para a qual 

Oscar Niemeyer traçou seus primeiros projetos arquitetônicos nem por ser a cidade onde 

Humberto Mauro estreou suas aventuras cinematográficas, nem por outros atributos (como as 

marcas de Francisco de Bolonha, Djanira, Marcier, Yan Zach, Bruno Giorgi etc ). O privilégio 

a que o escritor se refere, ironicamente, deve-se ao fato de sua terra natal apresentar um 

caráter de cidade industrial (em que se destacam os ramos têxtil, metalúrgico e de celulose), 

pois em cidades com esse perfil as relações sociais são mais claras, transparentes: num 

patamar, os donos das fábricas, figuras conhecidas por muitos apenas pelos sobrenomes (na 

ficção, é a família Prata) ou “mitos sem rosto”, detentores do poder econômico e político; em 

outra camada, a classe média (diretores das fábricas, profissionais liberais, comerciantes etc); 

depois os operários e ainda os “marginalizados de maneira geral”.  O escritor afirma ainda 

que nunca teve ilusões relativas aos interesses antagônicos que separavam essas várias 

camadas da sociedade e que pouco a pouco foi descobrindo que sua cidade e seu entorno era 

uma espécie de microcosmo do Brasil. Ou seja, uma sociedade que se modificou, a passos 

largos, de uma economia rural a industrial, sofrendo consequências como desenraizamento, 

frustrações, violências e (falsas) esperanças. 

O termo “privilégio” neste contexto refere-se à oportunidade de poder retratar com 

sensibilidade o que se viu e viveu. É provável que Ruffato se orgulhe mais de pertencer ao 

quadro de escritores de uma cidade marcada, historicamente, pelas artes de vanguardas  do 

que saber que essa mesma cidade, ao passar do rural para o industrial, deixou diversas marcas 

negativas na população. Na verdade, as duas realidades estão intrinsecamente associadas: 

membros da elite intelectual que fundaram o “Movimento Verde”, por exemplo, pertenciam 

às famílias que detinham o poder político-econômico. O industrial e escritor Francisco Inácio 

Peixoto, enquanto representante da elite intelectual e política (seu irmão foi o primeiro 

prefeito eleito da cidade) buscou romper com o passado agrário e colonizador e colaborou 

com a construção de uma arte e uma arquitetura de vanguarda. Já a ficção de Luiz Ruffato 

enuncia agora um outro discurso,  diferente do discurso hegemônico local. E Cataguases, 
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como afirma Oliveira (2013), discordando de Sérgio Paulo Rouanet, “nunca foi a República 

de Weimar”. (OLIVEIRA, 2013, p. 126).  

“O que fiz foi deixar que a minha memória afetiva trabalhasse, reconstruindo a cidade 

e seus personagens”, insiste e esclarece Ruffato, na entrevista, ao ser questionado sobre o 

porquê de ele admitir que a Cataguases, tal como é expressa em suas narrativas, não exista de 

fato. A  pentalogia Inferno provisório (2005 a 2011), à primeira vista, pode aparentar ao leitor 

mais desavisado, sobretudo para o que vive na cidade ou a frequenta, uma sequência de 

histórias aparentemente não fictícias.  

Mais uma questão levantada, na entrevista, é o motivo pelo qual a figura do 

trabalhador urbano está praticamente ausente da literatura brasileira. Ruffato desabafa: 

 

quando alguém, vindo do proletariado, vislumbra a possibilidade de 

mudança de estrato social, a primeira coisa que faz para ser aceito é tentar 

esquecer ou apagar o passado. Poucos são aqueles que exibem, sem 

acanhamento, a sua origem. (RUFFATO, 2008). 

 

 

Outro motivo seria a chegada tardia da industrialização no Brasil, após a Segunda 

Guerra Mundial, embora a classe operária urbana tenha sido expressiva no início do século 

XX; o que de qualquer modo, segundo o autor, atrasou ou impediu a ausência do trabalhador 

urbano na literatura. O acesso à educação de qualidade, após o Golpe de 1964, tornou-se 

quase exclusividade da elite, restando aos operários uma educação de má qualidade ou 

voltada apenas para a especialização técnica. E escrever literariamente exige um grau de 

sofisticação educacional e cultural normalmente vedada aos operários. Os escritores de classe 

média que fazem de fato a literatura “parecem romanticamente fascinados pela figura do 

bandido ou do marginal e nunca se interessa pelo personagem ‘sem glamour’ do trabalhador 

urbano.” (RUFFATO, 2008). 

Para Edward Said:  

(...) idealmente, o intelectual representa a emancipação e o esclarecimento, 

mas nunca como abstrações ou como deuses insensíveis e distantes a serem 

servidos. As representações do intelectual – o que ele representa e como 

essas ideias são apresentadas para uma audiência – estão sempre enlaçadas e 

devem permanecer como parte orgânica de uma experiência contínua da 

sociedade: a dos pobres, dos favorecidos, dos sem-voz, dos não 

representados, dos sem-poder. (SAID, 2005, p. 114). 
 

O tratamento que Ruffato, de origem operária e atualmente pertencente à elite 

intelectual, dispensa a suas personagens na ficção é resultado (consciente e inconsciente) de 

sua experiência de vida. É uma literatura que retrata uma cidade ficcional “menos urbana e 
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menos civilizada”, que apresenta aspectos negativos decorrentes do atual quadro sócio-

político-econômico, excluindo de várias formas seus habitantes, e que não deixa de ser a 

cidade que restou da “aventura modernista”, aquela que, no início do século XX, foi 

idealizada pelos intelectuais e políticos cataguasenses, que, entusiasmados com a vanguarda, 

o moderno, o novo, o urbano, investiram em projetos de Oscar Niemeyer, Burle Marx, 

Cândido Portinari entre outros jovens da época, apostando na oposição a tudo que era 

considerado conservador.  

  

2.4 ENTRE O FEIJÃO E OS SONHOS: DADOS BIOGRÁFICOS DE RUFFATO 

 Insistindo na hipótese segundo a qual a composição das histórias de Inferno 

provisório é um misto de memória, história, arte literária e uma significativa contribuição da 

vivência do autor, levantaremos alguns traços biográficos de Luiz Ruffato (naturalidade, 

descendência, escolaridade, profissionalização etc) e as características socioculturais mais 

relevantes de sua cidade natal, não como fim último em si mesmo, mas com intuito de reunir 

um conjunto de elementos que julgamos poder explicar melhor a construção do seu projeto 

literário.  

Os antepassados de Luiz Fernando Ruffato de Souza, do lado paterno, são de origem 

portuguesa e, do lado materno, são italianos. Estes, ao chegarem da Itália, passaram a 

peregrinar pelo litoral paulista e por algumas cidades dos Estados de São Paulo e de Minas 

Gerais, até fixarem residência na zona rural de Rodeiro, situada na Zona da Mata de Minas 

Gerais. Suas origens estão, assim, fortemente ligadas aos processos da expressiva imigração 

Itália-Brasil e da menos numerosa, mas não menos sofrida, migração de São Paulo-Rodeiro-

Cataguases.   

A trajetória de Luiz Ruffato, em vários momentos e circunstâncias, se assemelha à de 

seus antepassados, embora ele tenha traçado o caminho inverso (seus textos hoje são 

publicados em Portugal e na Itália, sem contar projetos que lá desenvolve). Ruffato nasceu em 

quatro de fevereiro de 1961 em Cataguases (Minas Gerais), onde viveu até os 17 anos. De 

janeiro de 1978 a dezembro de 1983, morou, trabalhou e estudou em Juiz de Fora (cidade 

mais populosa da Zona da Mata Mineira, situada a 120 km, aproximadamente, de 

Cataguases).  Nesse intervalo, viveu por um ano (1981) em Alfenas (sul de Minas) e, 

definitivamente, passou a viver em São Paulo a partir de dezembro de 2003. Entre essas 

cidades, Rodeiro, Cataguases e São Paulo se destacam nas narrativas que iremos estudar. A 
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migração faz parte da vida de Ruffato como faz da de suas personagens, não só as do Inferno 

provisório, mas, por exemplo, a de Serginho, o protagonista de Estive em Lisboa e lembrei de 

você, cataguasense que tenta sobreviver a todo custo em Portugal – história que ilustrará nossa 

discussão sobre a hipótese da possível deformação ideológica diante da imposições 

mercadológicas (capítulo 5).   

Ruffato não é resistente à ideia de expor sua origem humilde; ao contrário, sempre que 

tem oportunidade, nos lembra de que é filho  de uma lavadeira semianalfabeta, Geni Ruffato 

de Souza,  e de Sebastião Cândido de Souza, um pipoqueiro. A diferença de crenças  

religiosas (a mãe, católica, e o pai, diácono da Igreja Presbiteriana) não foi obstáculo na 

criação dos três filhos (dois homens e uma mulher), mas as dificuldades financeiras sim. Para 

colaborar na manutenção da casa, além de ser assistente de pipoqueiro, Ruffato foi caixeiro de 

botequim, balconista de armarinho, operário têxtil, torneiro mecânico entre outros ofícios.  

Vendendo pipocas, o pai conheceu o diretor do renomado Colégio Cataguases, escola 

pública em que estudava a elite econômica. O diretor quis saber se aquele aprendiz de 

pipoqueiro estudava, o pai disse que o menino frequentava, à noite, o  Ginásio  Comercial 

Antônio Amaro, mantido pela comunidade. Com a promessa de uma vaga por parte do diretor 

e a persistência por parte do pai, no ano seguinte à conversa, o garoto, com 12 anos, estava 

matriculado, com bolsa de estudo, no Colégio Cataguases, cujo prédio, projetado por Oscar 

Niemayer, exibia em uma de suas paredes um Portinari; os jardins eram assinados por Burle 

Max e na lista de alunos já havia figurado nomes como o de Chico Buarque de Hollanda. Mas 

nada disso importava ao menino e sua adaptação à nova vida escolar não foi tranquila. Vivia 

(in)quieto pelos cantos, ensimesmado, o que o impulsionou a procurar o lugar mais 

apropriado à sua personalidade: a biblioteca. Depois de muito circular por lá, até para cumprir 

seus deveres enquanto bolsista, a bibliotecária explicou todos os procedimentos do setor e 

colocou em suas mãos o livro Bábi Iar3 – uma narrativa que, de alguma forma, transformaria 

sua vida. Ruffato frequentou o Colégio Cataguases por apenas um ano; retornou ao Ginásio 

Antônio Amaro, para poder estudar à noite e trabalhar durante o dia. Assim, o renomado 

Colégio representou abertura de horizontes; por outro lado, a incompatibilidade de horários 

escola-trabalho não possibilitou a permanência nele.  

A primeira experiência com a leitura, a partir do “livro transformador”,  fez o menino  

entender que o mundo era muito maior que sua Cataguases. Antes do Bábi Iar, tinha contato 

mais diretamente com a Bíblia que circulava em casa e, depois desses, veio um considerável 

                                            
3 Um documentário ficcionalizado, escrito pelo ucraniano/soviético, Anatoly Kuznetsov, que trata de um 

massacre de judeus, durante a Segunda Guerra Mundial, na região de Odessa. 
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volume de outros livros, obviamente, e não se pode negar que já se começa a fortalecer neste 

momento o “capital escolar e/ou cultural” do garoto e talvez a formar uma inclinação para a 

literatura. Para Bourdieu (1991, p. 17), “o espaço dos possíveis” ou o repertório do escritor é 

uma instância que pode aglutinar, além do capital escolar e/ou cultural, o capital simbólico 

(prestígio), o social e o econômico.  

Com 15 anos, consegue o primeiro emprego, com carteira assinada, na Companhia 

Manufatora Mineira de Tecido de Algodão. Atua no setor de algodão hidrófilo, de onde 

herdou uma alergia e uma quase deformação nas mãos, mas o ano de 1976 lhe traz também 

alegrias: além de ganhar de colegas um livro de contos (da Editora Ática), escreve um livro 

intitulado Domingo o almoço é lá em casa.4 

Ao final de 1977, Ruffato conclui o segundo ano de Contabilidade e torna-se torneiro 

mecânico pelo SENAI-Cataguases. Em 1978,  migra para Juiz de Fora a fim de fazer cursinho 

pré-vestibular à noite e, durante o dia, trabalhar em uma oficina mecânica. Aprovado no 

vestibular, cursa Comunicação Social na Universidade Federal de Juiz de Fora, vivendo as 

greves universitárias e as manifestações estudantis do lugar e assistindo às greves do ABC 

paulista. 1978 foi, então, um marco importante nos deslocamentos do jovem Ruffato – da 

cidade menor para a considerada “cidade polo” da Zona da Mata Mineira, do ambiente têxtil 

para o universitário/intelectual.  Sobrevive, por enquanto, com o dinheiro que ganha na 

oficina mecânica e, embora o “capital econômico”  permaneça de certa forma inalterado, o 

capital social e o cultural avançam, paulatinamente.5   

Neste mesmo ano, uma tragédia familiar não chega a anular ou a adiar os projetos de 

Ruffato, mas a maneira de expurgá-la parece ter encontrado saída, tempos depois, em sua 

literatura. Trata-se da perda do seu irmão mais velho, um operário, eletrocutado, aos 26 anos 

de idade, por um fio de alta tensão, no ambiente de trabalho. Especulações à parte, 

provavelmente, este episódio tenha sido ficcionalizado de alguma forma na história “Aquário” 

(volume I), em que o leitor acompanha o fim trágico do operário Fernando Finetto Silva 

(análise feita no item 4.2.3).  

Em “Até aqui tudo bem”, há um relato mais completo sobre a própria trajetória da 

família Ruffato:  

 

                                            
4 A importância do contato com os livros é  argumento reincidente em entrevistas e crônicas, sendo também  um 

ponto crucial no discurso de Frankfurt, em que Ruffato diz apostar na mudança social a partir da transformação 

pessoal, via literatura. 
 
5 Na trajetória do escritor, os próximos passos (relatados no item 5.3.2) já envolvem mais diretamente a 

construção de sua carreira, rumo à profissionalização. A sequência apresentada até aqui parece ser suficiente 

para a contextualização das análises que se seguem. 
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Na década de 1950, recém-casados, meus pais abandonaram a total falta de 

perspectiva da roça e buscaram dias melhores em Cataguases. Ambos, 

embora meu pai semianalfabeto e minha mãe analfabeta, tinham consciência 

de que somente o conhecimento formal acenaria com possibilidades de 

mudanças reais para os filhos e incentivaram-nos a estudar. Sonhavam para 

nós uma vida de operários especializados, com salário suficiente para 

comprar casa própria, enfeitá-la com  inúmeros eletrodomésticos, casar, ter 

filhos saudáveis, futuro garantido, estável... Tudo o que lhes foi negado, 

enfim... Meu irmão formou-se ajustador-mecânico. Fez carreira brilhante: 

trabalhou em Diadema, na Grande São Paulo, voltou, a convite, para 

Cataguases, e com 26 anos conquistava o lugar de encarregado-geral de uma 

fábrica de tecidos. Mas, por essa época, uma descarga de 22 mil volts 

interrompeu sua ascensão... (RUFFATO, 2011b, p. 1-2). 
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3 ALICERCES PARA TRAVESSIA DO INFERNO PROVISÓRIO  

3.1  O REALISMO FORMAL DE IAN WATT E A CONTEMPORANEIDADE  

O título Inferno provisório  é uma alusão ao 28º verso do poema “Novíssimo Job” do 

mineiro Murilo Mendes (“Prefiro o inferno definitivo à dúvida provisória.”) e revela uma 

tentativa de traduzir os últimos cinquenta anos  do século XX da história brasileira, um 

período tão conturbado, que podemos considerá-lo “inferno provisório” e que, segundo 

Ruffato, é pior que o definitivo, pois “o definitivo é o que se cristaliza no tempo e no espaço; 

o provisório é angustiante, porque ainda está por fazer.”6  

Nossa hipótese da existência de vidas em ruínas (Cf. BENJAMIN, 1994) na ficção 

ruffatiana começa a se confirmar pelos títulos da pentalogia em si e dos próprios volumes em 

que está explícita  a carga de privação e sofrimento das personagens retratadas: “Inferno”, 

“mundo inimigo”, “vista parcial” “impossibilidades”, “sem Deus”. O título do primeiro 

volume apresenta uma expressão considerada aparentemente de valorização positiva – “tanto 

felice”7 –, mas o leitor pode enxergar a ironia assim que entra em contato com o drama dos 

descendentes de italianos no interior de Minas (Rodeiro) e com a fragilidade das demais 

personagens. 

Quanto à opção de trazer “sua realidade” para seu texto, Ruffato afirma, em entrevista 

à Heloísa Buarque de Holanda, que foi programático na descoberta do que escrever, pois 

procurou escrever um “romance não-burguês” sobre o que conhece muito bem, pessoalmente: 

a classe operária. 

 

 A literatura brasileira não tem uma tradição da literatura da classe média 

baixa ou da operária. Só encontramos, no máximo, o pequeno funcionário. 

Lima Barreto trata a classe média baixa de uma maneira fantástica, mas 

também não é a classe média baixa que tem que bater cartão, digamos assim, 

ainda é o pequeno jornalista, o pequeno funcionário público. E eu comecei a 

perceber que talvez esse fosse um filão rico que eu poderia explorar, porque 

era um universo que eu conhecia muito bem. E como projeto político, eu 

poderia dar uma contribuição neste sentido. (RUFFATO, 2006b). 

   

 Numa visão rápida do leitor, a seleção desse repertório pode apontar para uma 

estratégia questionável e obsessiva, como se o escritor estivesse apenas arquitetando levar o 

                                            
6 “Os infernos provisórios de Luiz Ruffato”. Entrevista concedida a Danilo Corci. 19 maio 2005. Disponível em 

http://www.speculum.art.br/module.php. Último acesso em 17 outubro 2013. 
7 “Mamma, son tanto felice/ Perché ritorno da te” são os dois primeiros versos da canção italiana “Mamma” de 

Cesare Andrea Bixio e Bruno Cherubini (1940). A canção sugere uma alegria, uma exaltação do retorno ao seio 

materno, mas lamenta a distância vivida anteriormente. 

 

http://www.speculum.art.br/module.php
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“filão rico” ao mercado e se manter neste com garantia de sucesso (abordagem que será 

explorada no capítulo 5).  

 De que maneira a forma literária de Luiz Ruffato mantém compromisso com a 

realidade social e como se dá a representação do real em Inferno provisório são questões que 

precisam ser amplamente exploradas. Recorremos às reflexões de Karl Erick Schøllhammer 

(2009), buscando ampliar a discussão a partir das análises de Ian Watt (1990) e, 

consequentemente, tentando associar o conteúdo dessas análises ao corpus que dispomos.  

 

A forma literária experimental de Ruffato, com sua aguda consciência 

poética da linguagem, mantém não só o compromisso com a realidade, mas 

procura formas de realização literária ou de presentificação não 

representativa dessa mesma realidade. Nesse sentido, estamos diante de um 

herdeiro da tradição realista, mas (...) será preciso usar esse conceito 

desvinculando-o da ilusão de uma linguagem referencial capaz de conferir 

transparência à linguagem literária e à realidade da experiência. É preciso 

questionar o privilégio do realismo histórico como “janela” ao mundo, a fim 

de entender de que maneira a literatura contemporânea procura criar efeitos 

de realidade, sem precisar recorrer à descrição verossímil ou à narrativa 

causal e coerente. (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 79). 

 
 

Em “O realismo e a forma romance” – primeiro capítulo de A ascensão do romance 

(1990) –, Ian Watt trabalha com a hipótese de que Defoe, Richardson e Fielding, embora não 

tenham apresentado obras de natureza semelhante, não tenham se influenciado 

reciprocamente e muito menos constituído uma escola literária propriamente dita, 

colaboraram, no início do século XVIII, para a criação do romance, marcado pelo realismo 

formal, característica contrária ao que se via na prosa de ficção do passado (da Antiguidade, 

da Idade Média ou mesmo da Era Moderna, como a da França do século XVII). 

Watt considera que o surgimento desses três romancistas ingleses na mesma geração 

não foi um mero acidente nem uma questão de genialidade, mas a criação da nova forma 

romance deve-se às condições favoráveis da época em que atuaram tais romancistas. 

Identificar essas condições, do ponto de vista literário e social – considerando conceitos 

filosóficos e históricos – e descobrir como foram beneficiados os autores são objetivos de 

Watt, sobretudo no primeiro capítulo do livro. 

A caracterização do novo gênero só se concretizou, de fato, no final do século XVIII, 

mas o “realismo” vinha distinguindo consideravelmente a produção dos três romancistas em 

relação às produções anteriores.  Sobre o termo “realismo”, Watt observa: 

 

As principais associações críticas do termo “realismo” são com a escola dos 

realistas franceses. Como definição estética a palavra “réalisme” foi usada 
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pela primeira vez em 1835 para denotar a “verité humaine” de Rembrandt em 

oposição à “idéalité poétique” da pintura neoclássica; mais tarde consagrou-o 

como termo especificamente literário a fundação, em 1856, do [jornal] 

Réalisme (...). (WATT, 1990, p. 12). 

 

 

O autor lamenta o uso inadequado que o termo recebeu em fase posterior; as 

controvérsias sobre os temas “vulgares” e as “tendências imorais” acabaram acarretando a 

noção de realismo, basicamente, como antônimo de idealismo. Dessa forma, considerar a 

retratação da vida vulgar, da inclinação ao carnal ou do lado “mais feio da vida” é 

simplesmente construir uma espécie de romantismo às avessas e não um romance realista. 

Para o autor, o que importa realçar é a característica mais original do gênero romance realista, 

ou seja, procurar “retratar todo tipo de experiência humana e não só as que se prestam a 

determinada perspectiva literária: seu realismo não está na espécie de vida apresentada, e sim 

na maneira como a apresenta.” (WATT, 1990,  p. 13, grifos nossos).  

O problema da correspondência entre a obra literária e a realidade que ela imita é 

questão central no estudo do gênero romance e a natureza do seu realismo deve ser estudada 

comparativamente, considerando não apenas conceitos literários, mas também os filosóficos e 

os históricos. De forma específica, a concepção filosófica de buscar a verdade a partir do 

plano individual colaborou significativamente para a compreensão do gênero romance no 

século XVIII. As verdadeiras realidades seriam os objetos particulares, concretos de 

percepção sensorial, noção distinta do uso comum (dos escolásticos realistas da Idade Média, 

segundo os quais as verdadeiras realidades seriam os universais, as classes ou abstrações).  

A característica marcante do romance é análoga ao significado filosófico do realismo. 

Descartes e Locke assumiram papéis importantes na conceituação do moderno realismo, 

considerando que o indivíduo pode descobrir a verdade através dos sentidos.  No entanto, a 

ideia de que o mundo exterior é real e que os sentidos nos dão uma percepção verdadeira 

desse mundo não esclarece muito o realismo literário. Watt nos alerta para a ingenuidade de 

se tirar conclusões do mundo exterior a partir da própria experiência individual.  

Descartes propõe não aceitar nada passivamente, mas tudo a partir do “método”, 

contribuição importante para concepção moderna da busca da verdade como uma questão 

individual. O romance desafiou o tradicionalismo, sendo fiel à experiência individual – única 

e nova. “Assim o romance é o veículo literário lógico de uma cultura que, nos últimos 

séculos, conferiu um valor sem precedentes à originalidade, à novidade.” (WATT, 1990, p. 

15).  
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Watt parte das diferenças entre Defoe, Richardson e Fielding, buscando mostrar como 

elas foram decisivas para a história do romance. Defoe e Richardson não extraíram seus 

enredos da mitologia, da História, da lenda ou de outras fontes literárias do passado; não 

usavam enredos tradicionais e aceitavam a premissa comum de sua época. Da convicção 

medieval sobre a realidade dos universais, o realismo acabou por indicar uma convicção sobre 

a percepção individual da realidade através dos sentidos. O termo original, que na Idade 

Média significava aquilo que existiu desde o início, passou a designar o “não derivado, 

independente, de primeira mão” (WATT, 1990 p. 16), sendo Richardson então considerado 

um “gênio moral e original (...) novo em caráter ou estilo.” (WATT, 1990 p. 16).  

Paralelamente, Defoe, quando começou a escrever ficção, não deu atenção aos enredos 

tradicionais, ao contrário deixou a narrativa fluir espontaneamente a partir de sua própria 

concepção de uma conduta plausível das personagens, inaugurando nova tendência na ficção: 

sua total subordinação do enredo ao modelo da memória autobiográfica afirma a primazia da 

experiência individual no romance da mesma forma que o cogito ergo sum de Descartes na 

filosofia.  

Richardson e Fielding, depois de Defoe, usaram enredos não tradicionais ou 

inteiramente inventados ou baseados em incidentes contemporâneos, o que representava uma 

certa dificuldade, uma vez que era uma época em que “a imaginação criadora só podia se 

expressar sob forma literária evocando um modelo individual e extraindo um significado 

contemporâneo de um enredo que em si não constituía novidade.” (WATT, 1990 p. 16). 

 Segundo Watt, era preciso mudar muitos aspectos na tradição da ficção para que o 

romance pudesse incorporar a percepção individual da realidade com a mesma liberdade que 

os métodos de Descartes e Locke permitiam, que o pensamento brotasse dos fatos imediatos 

da consciência. Inicialmente, seria a mudança dos agentes no enredo (envolvendo pessoas 

específicas em circunstâncias específicas) e local de suas ações. Negando as generalidades, a 

mudança na literatura foi análoga à rejeição dos universais e à ênfase nos particulares (que 

caracterizam o realismo filosófico). Objetos abstratos e gerais não seriam propícios à 

formação das imagens, mas sim objetos particulares. Na visão de Locke, os sentidos são os 

primeiros a introduzir as ideias particulares; nessa concepção, somente com objetos 

particulares as imagens podem se formar, pois abstratos e gerais não combinam com 

composições literárias.  

Como a originalidade, a particularidade da descrição sempre foi tida como elemento 

típico da produção de Defoe (Robinson Crusoe) e Richardson (Pamela). Opondo-se à 

generalidade neoclássica, a particularidade realista na literatura relaciona-se a alguns aspectos 
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da técnica narrativa, sendo dois deles fundamentais para o romance: caracterização e 

apresentação do ambiente que, aliadas à atenção que dispensam à individualização das 

personagens, constituem o diferencial entre o romance e as formas anteriores de ficção.   

Ainda, comparativamente, filósofos e romancistas dedicaram-se ao indivíduo 

particular, no sentido de definir a pessoa individual, o que pode confirmar mais uma vez a 

importância de Descartes ao priorizar os processos de pensamento na consciência do 

indivíduo e, consequentemente, a identidade pessoal.   

Para Watt, a atenção que o romance dispensou à particularização da personagem é tão 

ampla que este autor inglês decidiu considerar apenas um dos aspectos mais maleáveis da 

questão: “a maneira pela qual o romancista tipicamente indica sua intenção de apresentar uma 

personagem como um indivíduo particular nomeando-a da mesma forma que os indivíduos 

particulares são nomeados na vida real.” (WATT, 1990, p. 19).  

O problema da identidade individual tem íntima relação com o status 

epistemonológico dos nomes próprios, enquanto expressão verbal da identidade particular de 

cada indivíduo. Na literatura, contudo, foi o romance que estabeleceu essa função (antes as 

personagens tinham nomes, logicamente, mas não demonstravam a intencionalidade do autor 

em demonstrar entidades inteiramente individualizadas). 

Os primeiros romancistas batizaram suas personagens com intuito de mostrar 

indivíduos particulares no contexto social contemporâneo. Considera-se que Defoe, por 

exemplo, usa os nomes próprios de modo displicente e contraditórios, mas não convencionais 

nem extravagantes (com exceção de Roxana, que é um pseudônimo bem contextualizado, 

Robinson Crusoe e Moll Flanders são nomes completos e realistas). Richardson seguiu essa 

linha de Defoe, mas foi mais cuidadoso, dando nomes e sobrenomes (Pamela Andrews) 

inclusive às personagens secundárias, importando-se também com a sutileza, adequação e 

sugestão dos nomes próprios. E Fielding optou por uma terminação mais moderna (Tom 

Jones). Watt ressalta que, de qualquer forma,  a adequação não deve interferir na função 

primeira do nome que é “mostrar que a personagem deve ser vista como uma pessoa 

particular, e não como um tipo.” (WATT, 1990, p. 21).  

 A identidade pessoal é definida pelos filósofos como uma identidade de consciência 

ao longo de um período de tempo; o indivíduo estaria em contato com sua identidade através 

da lembrança de seus atos passados, em contato com sua memória. O tempo é uma categoria 

essencial na definição da individualidade de qualquer objeto; assim, o romance rompe com a 

tradição literária anterior de usar histórias atemporais para refletir verdades morais imutáveis. 
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Além de o romance atribuir importância à dimensão tempo numa ruptura com a 

tradição, o enredo também se distingue da maior parte da ficção anterior. O romance se  

destacou pela narração de incidentes inventados ou mesmo extraídos de fatos contemporâneos 

e não de enredos clássicos já existentes, extraídos do ideário popular.  Os ingleses Defoe e 

Richardson e posteriormente os realistas franceses do século XIX produziram uma narrativa 

fiel à experiência individual no mundo contemporâneo e, evidenciando a experiência humana, 

fizeram do romance um signo de uma sociedade que privilegia a noção de individualidade e a 

experiência como matriz do conhecimento. O enredo formulado não como cópia da mitologia, 

mas como leitura da realidade em que se insere, retratando a experiência individual das 

personagens, nos remete aos  princípios do método cartesiano. 

O correlato do tempo neste contexto é o espaço e essas duas coordenadas definem o 

caso individual e particular. Defoe apresenta uma narrativa que parece estar num ambiente 

físico real; já Richardson se preocupou com a descrição do ambiente interior; e Fielding não 

apresenta interiores completos e suas descrições de paisagens são convencionais, mas não 

deixa de cuidar da topografia como cuida da cronologia. Embora o meio ambiente ainda não 

esteja descrito, em seu retrato total da vida como no século XIX, Defoe, Richardson e 

Fielding, buscando a verossimilhança, acabaram por colocar o homem inteiramente em seu 

cenário físico, característica distintiva do gênero romance.  

A descrição dessas características técnicas do romance aproximam filósofos e 

romancistas num mesmo objetivo, ou seja, na elaboração de um relato autêntico das 

verdadeiras experiências individuais, consequentemente numa ruptura com as tradições da 

ficção. No entanto, como aconteceu com os realistas escolásticos diante dos universais, o 

moderno realismo também se deparou com o problema da semântica. “Nem todas as palavras 

representam objetos reais, ou não os representam da mesma forma, e portanto a filosofia se 

viu diante do problema de definir sua lógica”, afirma Watt (p. 27). Por outro lado, os abusos 

da linguagem, como a linguagem figurativa, constituíram uma característica da narrativa de 

ficção, porém são mais raros na prosa de Defoe e Richardson do que em qualquer ficcionista 

anterior. 

Mesmo que os novos ficcionistas tivessem rejeitado a velha tradição de 

misturar poesia e prosa (...) ainda restaria a forte expectativa literária de que 

usariam a linguagem como uma fonte de interesse em si mesma e não como 

um simples veículo referencial. (WATT, 1990, p. 28). 

 

A função da linguagem aparece muito mais referencial no romance do que em outras 

formas literárias; “o gênero funciona graças mais à apresentação exaustiva que à concentração 
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elegante.” (p. 30). Isso explica por que o romance é o mais traduzível de todos os gêneros, por 

que grandes escritores escrevem sem elegância, com vulgaridade muitas vezes; e por que o 

romance tem menos necessidade de comentário histórico e literário que outros gêneros. 

Na conclusão do primeiro capítulo de A ascensão do romance, Ian Watt avalia a 

analogia entre o realismo na filosofia e na literatura e o nível das inovações em ambas, 

afirmando que essas devem ser vistas como uma mudança mais ampla, como “um conjunto 

em evolução, mas em planejamento, de indivíduos particulares vivendo experiências 

particulares em épocas e lugares particulares.” (WATT, 1990, p. 30). 

Quanto ao leitor do romance (comparando-o a um júri de tribunal), ele quer conhecer 

os detalhes de um determinado caso – época, local, personagens nomeadas, identidade 

própria, testemunhas de suas próprias palavras e histórias – adotando a visão circunstancial da 

vida. 

 

O modo narrativo pelo qual o romance incorpora essa visão circunstancial da 

vida pode ser chamado seu realismo formal: formal porque aqui o termo 

‘realismo’ não se refere a nenhuma doutrina ou propósito literário específico, 

mas apenas a um conjunto de procedimentos narrativos que se encontram tão 

comumente no romance e tão raramente em outros gêneros literários que 

podem ser considerados típicos desta forma. (WATT, 1990, p. 31). 

 

 

O realismo formal é a expressão narrativa de uma premissa incorporada, literalmente, 

por Defoe e Richardson, mas que está implícita no gênero romance de modo geral, ou seja, a 

premissa ou convenção básica, de que o romance constitui um relato completo e autêntico da 

experiência humana, tendo por obrigação fornecer ao leitor detalhes da história como a 

individualidade das personagens, características da época e locais da ação – detalhes que 

requerem o emprego da linguagem muito mais referencial do que em outras formas literárias.   

A crítica aos realistas e aos naturalistas deve-se à conclusão de que a transcrição fiel 

da realidade não leva necessariamente à criação de uma obra fiel à verdade ou dotada de 

permanente valor literário. Por outro lado, devemos considerar, ainda segundo Watt, que o 

realismo formal, embora seja apenas uma convenção, tem vantagens como a imitação mais 

imediata da experiência individual situada num contexto temporal e espacial do que outras 

formas literárias. 

Defoe e Richardson não descobriram o realismo formal, mas o aplicaram mais 

completamente que seus antecessores, estabelecendo uma independência maior com as 

convenções literárias e aceitando com maior compreensão as exigências da verdade literal. 

Concluindo, Watt afirma que “a importância histórica de Defoe e Richardson reside na 
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maneira repentina e completa com que deram vida ao que pode ser considerado o mínimo 

denominador comum do gênero romance como um todo: seu realismo formal.” (WATT, 

1990, p. 33, grifo nosso).  

O realismo seria, então, a característica fundamental do gênero em ascensão – o 

romance – e, com a possibilidade de vermos o que somos diante deste novo modelo de ficção, 

podemos repensar nossa história, a forma de estarmos neste mundo, a própria condição 

humana.  

Como o realismo formal de Watt, concebido como procedimento narrativo orientador 

da tomada de posição ante o real, se manifesta nas produções literárias do século XXI? Como 

essas produções experienciam o real sem lançar mão de uma “”descrição verossímil” ou de 

uma representação referencial?  

Em Inferno provisório, é bem emblemática a forma como são tratadas  personagens 

como Nica Finetto  (analfabeta e vítima de violência doméstica)  e Bibica (lavadeira, 

analfabeta, ex-prostituta, que luta para apagar as marcas do passado; mãe de um menino 

morto por atropelamento e outros dois desajustados socialmente. Bibica termina seus dias no 

Asilo São Vicente de Paulo). Essas personagens aparecem em mais de um volume da 

pentalogia, em episódios diferenciados, marcados pela desgraça; elas não são meros “tipos”, 

mas seres humanos na ficção. Na mescla de um experimentalismo formal e um conteúdo 

crítico, é como se o narrador de Ruffato fosse um “cuidador” dessas mulheres, não querendo 

largá-las, acompanhando, com compaixão, o limite de suas trajetórias sofridas na tentativa de 

conseguir meios de socorrê-las. Exemplo de um discurso literário antagônico ao discurso 

jornalístico que muitas vezes não dá sequência a importantes fatos anunciados acerca de 

dramas pessoais, apostando em notícias voláteis, pela pressa da informação, pela suposta falta 

de interesse do público entre outras justificativas. Ou, com frequência, quando o jornalismo 

tenta retratar a dor humana, faz dela um espetáculo, ficcionalizando-a de forma exploratória.  

O compromisso com a realidade social, no século XXI, aparece nas produções 

literárias brasileiras, com uma abordagem que difere da tradição realista quanto ao tipo de 

linguagem empregada, por exemplo. Percebemos um número significativo de narrativas 

fragmentadas e complexas que se aproximam das experiências dos modernistas da primeira 

metade do século XX e se distanciam por sua vez dos formatos tradicionais das narrativas do 

século anterior. No entanto, nem toda narrativa contemporânea brasileira apresenta uma visão 

profunda do real, numa dimensão ética sintonizada com a estética. Nem todo escritor 

contemporâneo brasileiro assume uma postura político-ideológica.  
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Ao contrário das narrativas do século XIX, especialmente no que diz respeito ao 

Naturalismo –  escola em que o narrador expunha as mazelas das personagens com intuito de 

observá-las como um cientista – , o narrador do texto de Ruffato, parece procurar, com 

empatia, dar voz a quem sempre viveu às margens. Segundo Jacques Rancière, (2003 apud 

SCHØLLHAMMER, 2007, p.70), é, simultaneamente, a “politização da estética e estetização 

da política que em vez de depender da interpretação ideológica da realidade é consequência 

da visibilidade do invisível, da palavra de quem não tem voz e, em geral, do direito à presença 

estética de quem não possui esse direito.” 

O narrador realista usava as longas descrições como recurso para reproduzir e 

interpretar a realidade visível; já o contemporâneo, como Ruffato, procura inserir a realidade 

no próprio processo da escrita, uma forma de impor a própria realidade social na escrita, 

utilizando recursos diversos. Ainda, segundo Karl Erik Schøllhammer,  

 

o esforço de incluir a realidade na escrita não deve ser confundido com 

documentarismo, pelo contrário, não se trata apenas de trazer a realidade 

para dentro da narrativa, senão levar a poesia à vida, reencantá-la, 

comprometer a escrita ao desafio do índice e fazer dela um meio de 

intervenção sobre aquilo que encena ficcionalmente. (SCHØLLHAMMER, 

2007, p.72). 

 

A questão central agora é como retratar a voz do operariado com paixão, empatia e 

“fidelidade”. Essa capacidade pode definir o talento e o sucesso do autor. Trabalhamos com a 

hipótese de que a implementação do projeto literário de Ruffato não é apenas uma 

intencionalidade revelada teoricamente em entrevistas; ele procura cumprir com seriedade e 

disciplina a proposta traçada. E o leitor que adota ou incorpora a visão circunstancial da vida 

– característica do romance, conforme texto de Watt –  pode constatar o compromisso do 

autor através da própria matéria literária que tem em mãos. 

A modificação na relação sujeito-realidade na contemporaneidade implicou 

modificação na estrutura formal do romance, apontando não apenas para nova forma de 

refletir a realidade, mas também uma nova forma na tentativa de intervir nela.  Sobre a 

transformação do romance de modo geral e a estrutura específica de seus romances, o próprio 

Ruffato diz: 

o romance tal qual era produzido no século XIX, de estrutura burguesa, com 

aquela forma bem delimitada (...) não pode mais ser visto como uma unidade 

autônoma. A minha proposta é que essas formas estão esgotadas. E estão 

esgotadas porque cada uma delas funcionava por causa de uma realidade que 

tentava entender. (...) E eu acredito que naqueles momentos em que o 

romance burguês nasceu, ele precisava ter essa estrutura formal. E hoje você 

não consegue mais entender o mundo, o universo ou a realidade em que 
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vive, tendo a mesma estrutura, porque o mundo mudou. (RUFFATO, 2002, 

p. 135-136). 

 

Como o ex-torneiro mecânico fala ficcionalmente de sua classe operária? Como sua 

terra natal – Cataguases-MG – torna-se espaço privilegiado das narrativas? De que maneira 

Ruffato dá vida a suas personagens? Quem fala em Inferno provisório? – questões que serão 

retomadas no item 3.4 desta tese. 

 

3.2 UM NOVO REALISMO OU A TENTATIVA DE SITUAR A OBRA RUFFATIANA 

Situar Luiz Ruffato no campo literário faz-se necessário, no sentido de justificar ou 

explicar o realismo visto em sua obra. Inicialmente, vamos nos lembrar do exemplo de 

Charles Dickens, romancista inglês que, segundo Arnold Hauser (1998), não participava de 

movimentos operários, não foi socialista, nem revolucionário; era filantropo e contrário ao 

conservadorismo e seus livros introduziram a crítica social, na literatura inglesa, discutindo 

fenômenos sociais e ao mesmo tempo levando entretenimento ao leitor, sem contar que sua 

época passava por uma transformação na publicação e na crescente distribuição de livros. 

Retomando a crítica de Patrícia Galvão, enunciada no jornal citado (no item 2.1), podemos 

dizer que os romancistas de 30, os neorrealistas, em parte, seguiram o modelo de Dickens: 

não empreenderam uma inovação formal,  mas introduziram em seus relatos denúncias 

políticas e sociais.  

Sem elaborar uma retrospectiva do romance de 30 no Brasil, pretendemos pensar  

sobre o “novo realismo” a partir das considerações de Karl  Eric Schøllhammer tecidas em 

Ficção brasileira contemporânea (2009)8. Estilisticamente, a nova geração de escritores 

difere dos realistas do passado, adeptos das técnicas da verossimilhança descritiva e da 

objetividade narrativa, pela apresentação de um projeto explícito de retratar a realidade atual 

da sociedade brasileira não raro pelos pontos de vista marginais e periféricos. Não se busca 

atualmente a ilusão da realidade nem se constitui um realismo representativo; ou seja, não se 

trata de um realismo tradicional e ingênuo que se pretende mimético. O novo realismo de que 

fala Schøllhammer se expressa pela intencionalidade de relacionar a literatura e a arte com a 

                                            
8 Em Tal Brasil, qual romance? – uma ideologia estética e sua história: o naturalismo, Flora Süssekind  estuda as 

três repetições do naturalismo na história da literatura brasileira, a saber: a) como “estudos de temperamento”, 

nas últimas décadas do século XIX; b) como “ciclos romanescos memorialistas”, na década de 1930; e c) como 

“romances-reportagem”, nos anos de 1970. (SÜSSEKIND , 1984, p. 40-41). Diante disso, sobre o 

contemporâneo, Schøllhammer nos oferece uma quarta via, chamando-a de “novo realismo”, onde localiza 

Ruffato. 
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realidade social e cultural da qual emerge, incorporando essa realidade esteticamente na obra 

e fazendo dela uma força transformadora. Fala de um tipo de realismo que articula uma dupla 

ambição: ser “referencial”, sem necessariamente ser representativo, e ser, ao mesmo tempo, 

“engajado”, sem necessariamente reivindicar um programa político e sem impor conteúdos 

ideológicos prévios. 

Diferentemente do realismo histórico do século XIX, o realismo retornou, ao longo do 

século XX, em formas como surrealismo, realismo fantástico, realismo regional, realismo 

mágico, new-realism, hiper-realismo e outras. E, atualmente, não basta evidenciar uma 

diferença fundamental da nova escrita realista em relação ao realismo do século XIX e ao 

realismo, reformulado, nos romances de 30 e na literatura urbana da década de 1970. Hoje, há 

uma recriação do realismo, conciliando a vertente modernista e experimental à vertente 

realista engajada. 

Em 2005, por ocasião do lançamento de Mamma, son tanto felice e O mundo inimigo 

(os dois primeiros volumes de Inferno provisório), Ruffato revela (em entrevista na Folha 

Ilustrada, de 14-03-2005) um compromisso com o real, apresentando-se como um herdeiro do 

realismo e afastando-se do chamado neonaturalismo e da literatura intimista, batizada de 

“egótica”: 

 

Estou indo de certa forma na contracorrente da literatura contemporânea 

brasileira. Ela tende ou para o neo-naturalismo ou para uma literatura que 

chamo de “egótica”, muito centrada no eu. Tento caminhar em outra seara, a 

da literatura realista, que no meu entender não é otimista nem pessimista. Ela 

estabelece uma reflexão sobre o real a partir do real. (RUFFATO apud 

SCHØLLHAMMER, 2009, p. 54-55).  

 

Em outra passagem da mesma entrevista (lembrando que as questões anunciadas no 

fragmento seguinte nos servirão de apoio em outros momentos deste trabalho), o escritor 

introduz a relação interdependente e complementar entre conteúdo e forma: 

 

Minha questão é mais da teoria da literatura. A forma clássica do romance 

foi adequada para resolver problemas do início da Revolução Industrial. 

Depois, ela foi tendo que se adaptar aos novos tempos, até chegar a Joyce.  

O instrumento romance, com começo-meio-fim, não faz sentido diante da 

quantidade de informações de hoje, ficou obsoleto. Minha opção pelo 

fragmentário foi uma provocação mesmo. Quando eu publiquei o Eles eram 

muitos cavalos, muitos críticos torceram o nariz e disseram “mas isto não é 

um romance”. Também acho que não é. Mas o que é? Não é um livro de 

contos. Quero colocar em xeque essas estruturas. Não quero fazer uma 

reflexão só sobre a realidade política, mas também questionar por meio do 

conteúdo a forma. (RUFFATO apud SCHØLLHAMMER, 2009, p. 55). 
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Na literatura brasileira, ainda há uma tensão entre a vontade experimental e o 

engajamento social, tensão que só cede, na visão específica de Schøllhammer, na obra de 

Guimarães Rosa. O agravante na contemporaneidade é a progressiva busca pela “vida real” na 

mídia: “Não parece haver realidade espetacular ou terrível o suficiente para tanta e tamanha 

demanda, e, ao mesmo tempo, tapa-se o sol com a peneira, ignorando-se a realidade mais 

próxima em sua real complexidade” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 56), ironiza o autor. 

Obviamente, a literatura não é o único meio expressivo que fala sobre a realidade; assim o 

escritor de hoje enfrenta o problema de como deixar a linguagem literária fazer a diferença, 

sem abrir mão das especificidades da expressão artística, do efeito afetivo e sensível e da 

força ética de transformação.  

Os excluídos ganham mais espaço na literatura chamada marginal e escritores como 

Ruffato conciliam os temas da realidade social brasileira ao compromisso com a inovação 

formal, abrindo espaço para outro tipo de realismo, cuja realidade “não se apoia na 

verossimilhança da descrição representativa, mas no efeito estético da leitura, que visa a 

envolver o leitor afetivamente na realidade da narrativa.” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 59).   

O “novo realismo” concebido por Schøllhammer apresenta tanto pontos convergentes 

quanto divergentes em relação a denominações de outros críticos sobre o “realismo 

contemporâneo”. Acerca da obra de Rubem Fonseca, Walnice Nogueira Galvão (2001) nos 

lembra que Antonio Candido (2006b) fala em “realismo feroz” e Alfredo Bosi  (1995), em 

“brutalismo ianque”, enquanto tendência na era da violência urbana em todos os níveis de 

comportamento. Nesse sentido, a consciência do escritor, de modo geral, e as necessidades do 

leitor são abaladas, segundo  Candido, diante de “guerrilha, criminalidade solta, 

superpopulação, migração para as cidades, quebra do ritmo estabelecido de vida, 

marginalidade econômica e social.” (CANDIDO, 2006b, p. 257).   

Ruffato, em entrevistas e eventos9, expressa admiração pela obra de Rubem Fonseca, 

destacando a forma especial com que ele trata a mentalidade urbana. Muito provavelmente 

grande parte das personagens dos “textos policiais” de Fonseca foi construída a partir de sua 

experiência de vida e de trabalho no meio policial, já que, com a formação em Direito, 

exercera a profissão de comissário, perito e relações públicas da polícia. A composição da 

                                            
9 Entre os vários projetos de que participa Ruffato, o "Roda de Leitura", realizado pelo Centro Cultural Banco do 

Brasil, no Rio de Janeiro, em maio de 2003, teve por objetivo discutir a obra de Rubem Fonseca. Na conclusão 

do ciclo de debates, Ruffato, além de tratar da faceta “narcisista” da obra, escolheu para leitura o conto "Abril, 

no Rio, em 1970", do livro Feliz Ano Novo (1975), por considerá-lo um dos trabalhos mais significativos de 

Fonseca. (http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u33640.shtml). Último acesso em 22 dezembro 

2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u33640.shtml
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grande maioria das personagens ruffatianas de Inferno provisório sustenta-se também na 

própria experiência de vida, neste caso, da vida operária de Ruffato, de seus familiares e 

conterrâneos. Inseridas num ambiente de exclusão social, à margem de uma sociedade 

desigual e sujeitas a todo tipo de violência, muitas personagens desses dois autores (mineiros) 

são miseráveis, prostitutas,  assassinos que se misturam, nas cidades, com autoridades como 

delegados de polícia inescrupulosos e outras. Se nos dois autores a visão do cenário urbano é 

semelhante, em Ruffato as especificidades devem-se à prevalência de personagens mais 

marcadas por remorsos, rancores, culpas e arrependimentos. 

Beatriz Resende (2008), ao discutir a multiplicidade na prosa de ficção brasileira 

contemporânea (enquanto heterogeneidade em convívio, não excludente10, revelada na 

linguagem, nos formatos, no suporte e na nova recepção), elenca escritores que enriqueceram 

a década de 1990 (segunda metade, em especial), como Milton Hatoum, Rubens Figueiredo, 

Marçal Aquino, Bernardo Carvalho e Paulo Lins, destacando os sobreviventes Rubem 

Fonseca, Silviano Santiago e Sérgio Sant’Anna, por sintonizarem a literatura aos “tempos 

pós-modernos”;  por tratarem da emergência de “novas subjetividades”, da tensão entre local 

e global, da desterriotorialização, da ruptura com os cânones, além do rompimento das 

barreiras entre “alta cultura” e cultura de massa.  

Para exemplificar a ideia da pluralidade na “literatura robusta” da contemporaneidade, 

a ensaísta cita o grupo do fim dos anos 1990, composto por Marcelo Mirisola, Adriana 

Lisboa, André Sant’Anna, Marcelino Freire, Luiz Ruffato  e outros; e o da virada do século, 

como Santiago Nazarian, João Paulo Cuenca, Paloma Vidal, Joca Terron, Clara Averbuck, 

Micel Laub, Rodrigo Naves e mais adiante Cristovão Tezza, José Costello entre outros.   

Ao tema multiplicidade, Resende inclui a presentificação vista como efeito, atitude ou 

manifestação explícita de um presente impositivo no momento de descrença nas utopias 

voltadas para o futuro; como manifestação urgente, radical e às vezes obsessiva  de  um 

presente em contraste com o momento anterior de valorização da história e do passado; ou 

como manifestação de novos escritores/atores (moradores da periferia, segregado da 

sociedade) no universo da produção literária. 

                                            
10 Sobre a multiplicidade e a heterogeneidade, Schøllhammer (2009) concorda que o início do século XXI se deu 

“com amostras de uma grande dispersão de temas e estilos em convivência múltipla, sem a imposição de 

nenhuma tendência clara.”  (p. 19). As antologias de contos editadas por Ítalo Moriconi (2001), Nélson de 

Oliveira (2001 e 2003) e  Ruffato (2004) são, a seu ver, os principais exemplos dessa tolerância, fato que 

impulsionou a carreira de novos escritores que passaram a conquistar espaço no mercado editorial e respeito da 

crítica. 
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O crítico Schøllhammer nos adverte que o imediatismo do processo criativo e a 

ansiedade por articular e intervir sobre uma realidade presente conturbada não podem ser 

confundidos com uma busca por um presente de novidades e inovação (como na literatura 

modernista e utópica, em busca do futuro num presente). Ao contrário, o presente, para o 

artista contemporâneo, “só é experimentado como um encontro falho, um ‘ainda não’ ou um 

‘já era’ (...).” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 12). Por esta perspectiva, o presente modernista 

apontava para a realização de um tempo qualitativo, historicamente redentor, enquanto o 

presente contemporâneo abala a “coluna vertebral da história e já não pode oferecer nem 

repouso nem conciliação.” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 12). Tentar aplicar, no entanto, as 

características da presentificação diretamente em todo o Inferno provisório não é tarefa fácil 

para seu estudioso, que consegue visualizar promessas libertadoras ou redentoras. 

Por outro lado, a demanda de presença – efeito em que Schøllhammer  inclui Ruffato –  

implica reinvenção do realismo em busca de um impacto numa determinada realidade social 

ou de se rever a relação entre responsabilidade e solidariedade com os problemas sociais e 

culturais do próprio tempo. 

Outra questão aliada à multiplicidade da literatura contemporânea brasileira é o 

retorno ao trágico. A autora de Contemporâneos não explicita o conceito de trágico com o 

qual examina as produções atuais, mas com esforço o leitor vai extraindo do texto  

considerações a respeito do trágico ou de um “novo trágico”. Na pós-globalização, o trágico é 

uma constante na literatura, mas não é exclusividade nela. Ele está na mídia, no cotidiano, 

incorporado ao vocabulário corriqueiro dos falantes, nas peças de teatro (nas quais a tragédia 

é retomada enquanto unidade de assunto, tempo e espaço) etc. Ainda para Resende,  

 

A manifestação de forte sentimento trágico que aparece na prosa pode se 

reunir ao sentido de presente (...), já que nas narrativas fortemente marcadas 

por um páthos trágico a força recai sobre o momento imediato, presente, em 

textos que tomam o lugar de formas narrativas que se tornaram pouco 

frequentes, como as históricas, as épicas ou as que se desenvolvem em um 

tempo mítico/fantástico de temporalidade indefinida. Cabe lembrar que, de 

todos os gêneros da poética aristotélica, o que se realiza sempre no presente 

é o trágico. (RESENDE, 2008, p. 29-30). 

 

O retorno ao trágico é uma constante no texto de Ruffato. Ainda que a pesquisadora, 

ao se referir à obra de Ruffato, se debruce mais especificamente sobre o romance Eles eram 

muitos cavalos, a constatação de que o trágico “retorna à cidade na anomia angustiante, nas 

relações pessoais e na vida pública” (RESENDE, 2008, p. 30) pode ser adequada a Inferno 

provisório.  
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 Ruffato, ficcionalizando na série o sentimento trágico da existência em um patamar 

cujo alcance o ser humano prefere ignorar, configura de forma especial a “tragicidade” na sua 

literatura. Segundo Resende, há, no entanto, um paradoxo na composição desse trágico, uma 

vez que a busca de alguma forma de esperança atravessa “a inexorabilidade trágica da vida 

cotidiana que segue em convívio tão próximo da morte.” (RESENDE, 2008, p. 31). Outro 

aspecto importante mencionado pela autora é que o humor e a ironia sutis, aliados à narrativa 

fragmentada, impede que a obra de Ruffato se resuma a um mero “relato do mundo cão”. 

(RESENDE, 2008, p. 31).  

 Assim, o que deve ser examinado com cuidado em Inferno provisório é se há espaço 

para a esperança e a redenção no destino trágico das personagens e se de fato “o sentimento 

trágico conforma as identidades que dominam as narrativas” (RESENDE, 2008, p. 30) no que 

se refere à visão circunstancial da existência, do percurso  e da conduta adotada pelas 

personagens11. 

       

3.3 UM NOVO REGIONALISMO, MAS UM NOVO REGIONALISTA? 

 Apresentada a justificativa de ver realismo na obra de Ruffato (e nas de outros 

autores contemporâneos) e de vê-la no quadro do “novo realismo”, no Capítulo 2, de Ficção 

brasileira contemporânea, intitulado, “O realismo de novo”,  Schøllhammer (2009) passa a 

examinar, no mesmo capítulo, o “novo regionalismo” literário. Para ele, a “Geração 90”  

preservou da década de 1970 a preferência pela retratação da realidade urbana, embora o 

cenário regional não tenha sido abandonado completamente. Este cenário subsiste do século 

XIX aos dias de hoje, constituindo uma das bases para a concretização do realismo (destacam-

se obras de autores que “popularizaram” a realidade regional, apresentando características do 

regionalismo  “em diálogo”,  como as de Rachel de Queiroz, Jorge Amado, João Ubaldo 

Ribeiro, Francisco J. C. Dantas e as emblemáticas de Guimarães Rosa e Graciliano Ramos). 

                                            
11 Em O choque do real: estética, mídia e cultura, Beatriz Jaguaribe aposta num “realismo de choque” na 

literatura contemporânea; um realismo hiperbólico, no qual as personagens são destituídas de interiorização, sem 

forte constituição psicológica, ficando a serviço do realce da desestruturação da sociedade caótica. Cerqueira 

(2002), no artigo “Complacência ou ruptura: a obra de Luiz Ruffato em face à crítica literária contemporânea”, 

critica Jaguaribe dizendo que enxergar a literatura atual como um conjunto de personagens marcadas pela 

escassez de interioridade é definir a ficção como simples retrato da realidade. Críticos como Jaguaribe, 

defensores da ideia do “realismo de choque”, na visão de Cerqueira, não consideram as possíveis redenções e 

esperanças. Para o articulista, Beatriz Resende estaria, como Jaguaribe, trabalhando com uma hipótese 

questionável, segundo a qual as personagens contemporâneas são determinadas pelo meio em que estão inseridas 

sem oportunidades de questioná-lo de alguma maneira. 



59 

 

 Em algumas obras atuais, a questão regional “abre mão do interesse pelos costumes, 

pela tradição e pelas características etnográficas para se tornar um palco de tensão entre 

campo e cidade, entre herança rural e o futuro apocalíptico das grandes metrópoles.” 

(SCHØLLHAMMER, 2009, p. 78). Embora Ruffato trabalhe nesse “palco de tensão”, nesse 

conflito, preservando o olhar sobre sua região de origem, mostrando não só interesse 

acentuado pela narrativização épica de sua história mas também pela inclusão de 

características linguísticas específicas na construção das personagens, ele não foi rotulado de 

“regionalista”. Mesmo sem esse rótulo, Inferno provisório é, para o crítico, um romance 

regionalista (pela determinação local, pela semântica e ideoletos particulares) e ainda um 

romance coletivo como uma das versões do grande romance proletário – expressão que 

evitaremos neste trabalho por não fazer parte do repertório lexical do brasileiro, da História do 

Brasil. Vale adiantar também que é significativo na pentalogia o número de personagens que 

estão socialmente abaixo do proletariado, na definição de Marx e Engels em A ideologia 

alemã (2007), pertencem ao lumpemproletariado, lumpesinato ou subproletariado, camada 

não politizada, destituída de consciência de classe e sem condições favoráveis de vida e de 

trabalho. 

 As formulações de Schøllhammer no Ficção brasileira contemporânea (2009) não 

incluem obviamente o último volume da pentalogia (publicado em 2011); assim, sobre a 

estrutura específica das trinta e oito histórias de Inferno provisório (até onde o estudo 

alcança), o crítico afirma: 

 

As histórias são entrecortadas, episódios picotados de uma vida em aberto, 

que emergem em breves fulgurações para logo desaparecerem. Por isso, o 

leitor experimenta a leitura como um passeio, simultaneamente diacrônico e 

sincrônico, atravessado por uma série de histórias paralelas que surgem em 

momentos arbitrários, e onde, principalmente, a própria evolução da grande 

História não resulta em progresso, nem numa consciência superior. 

(SCHØLLHAMMER, 2009, p. 83-84). 

 

 

 Observamos que personagens como Nica Finetto (mencionada anteriormente) e 

outras reaparecem no quinto volume numa demonstração, por parte do narrador, de 

acompanhamento de seus “paradeiros” e do “desfecho” de suas vidas. Grande parte das 

histórias paralelas surgidas em momentos arbitrários acaba não ficando em aberto; procura-se 

a saída para os problemas existenciais das personagens, ainda que a “solução”, na busca pela 

consciência superior, seja impossível ante as catástrofes que acompanham o progresso. 

 De fato, o narrador de Ruffato se identifica, sem nostalgia, com as personagens que 

apresenta, com um olhar cético ante a desumanização e degradação da sociedade. Em sua 
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composição, algumas histórias do projeto Inferno provisório foram retomadas, recuperadas ou 

adaptadas de dois livros anteriores do autor – Histórias de remorsos e rancores (1998)  e (os 

sobreviventes) (2000) –, constituindo um dos aspectos da possível combinação entre a solução 

experimental e ambição literária tradicional. E a profusão das estratégias de estilo da narrativa 

não impede o entendimento ou a construção de sentido.  

 

 O olhar de Ruffato não é nostálgico, é antes cético, mas, ao mesmo tempo, 

profundamente identificado com os personagens, apesar da substância 

subjacente de desumanização e degradação. Como projeto literário, o 

romance parece combinar e conciliar uma ambição literária tradicional com 

uma solução experimental: a narrativa é construída a partir da reescrita de 

dois de seus livros de contos anteriores (...) e se apresenta como um trabalho 

aberto e em constante reelaboração. O estilo da narrativa é elíptico, 

sustentado por monólogos e diálogos, discursos diretos e indiretos, que 

formam mosaicos nos quais vozes do passado interrompem o presente, e as 

frases se encontram e se chocam sem nunca estabelecer uma verdadeira 

compreensão e simbiose dialógica.” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 84). 

 

 Mesmo Ruffato não sendo estudado como escritor regionalista, Inferno provisório é 

uma série regionalista cujo enfoque do localismo está estreitamente associado ao 

deslocamento migratório na série. 

 

De certa maneira, o romance retrata uma questão tradicional na literatura 

brasileira: o conflito entre o país rural e o país urbano, tantas vezes discutido 

ao longo do século XX. No entanto, o destino migratório não é apresentado 

como uma queda originária, nem em relação à Itália, país de origem dessas 

famílias [que serão apresentadas no capítulo 4 desta tese] nem em relação a 

Cataguases, para quem acaba saindo de lá a fim de se estabelecer em São 

Paulo e no Rio de Janeiro. Não é à toa, pois a vida relatada nas histórias é 

uma vida oprimida, inumana, mesquinha, miserável e cheia de violência nas 

relações sociais e nas relações mais íntimas. (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 

84-85). 

 

 

 As seis histórias do quinto volume Domingos sem Deus – ainda que sejam 

ambientadas em São Paulo, Rio de Janeiro e uma “em trânsito”, representando a viagem de 

uma família – retratam as questões locais, de Cataguases, em forma de pensamentos, 

recordações. Aproximar as narrativas da série dos grandes centros urbanos foi uma opção que 

o escritor fez a partir do quarto volume, O livro das impossibilidades, mas o quinto é o que 

está  mais distante, geograficamente, de Cataguases e seu entorno (Zona da Mata Mineira). Na 

orelha do livro, Cecília Almeida Salles observa que: 

 

Agora [em Domingos sem Deus] nos são oferecidos alguns destinos 

pessoais, que parecem ser emblemáticos na diversidade da migração movida 

pela esperança de dias (talvez) melhores. Vidas que enfrentam a dura 
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realidade de idas, empregos pobres, famílias formadas com dificuldade e 

voltas. Há algumas poucas integrações na São Paulo mitificada. O que rege a 

ação de todos é a necessidade, quase vital, de deslocamento, mesmo que seja 

de Rodeiro para Cataguases. (SALLES, 2011). 

 

  

 O “ideoleto particular” da série não está registrado apenas nas falas das personagens 

mas também nos relatos do narrador; no entanto, como afirma Salles, a história da 

personagem que mais se adaptou à capital paulista (no caso Luís Augusto, conforme veremos 

nas análises do quinto volume) é contada por uma linguagem também integrada à cidade. 

 O conhecimento que Ruffato tem da classe operária retratada em sua prosa 

possibilita, numa justa medida, uma aproximação da linguagem do narrador instituído à das 

personagens. Essa é uma característica formal marcante a ser destacada em todos os volumes 

da pentalogia e nos faz lembrar, em alguns aspectos, as considerações de Antonio Candido 

sobre a chamada “literatura sertaneja” do início do século XX segundo as quais os escritores 

que se destacaram nesse período e nesse tipo de literatura foram os que optaram por 

estratégias textuais acertadas, conforme exemplifica o crítico em “A nova narrativa”: 

 

No começo do século XX, sob o nome de “literatura sertaneja”, tornou-se na 

maioria das vezes uma subliteratura vulgar, explorando o pitoresco segundo 

o ângulo duvidoso do exotismo, paternalista, patrioteiro e sentimental. 

Segundo a maioria dos críticos, apenas Simões Lopes Neto fez narrativa 

realmente boa dentro deste enquadramento comprometido [o de mostrar o 

país por meio das especificidades], porque soube, entre outras coisas (...), 

escolher os ângulos narrativos corretos, que identificavam o narrador com o 

personagem e, assim, suprimiam a distância paternalista e a dicotomia entre 

o discurso direto (“popular”) e o indireto (“culto”). (CANDIDO, 2006b, p. 

245). 

 

 

 Obviamente, a literatura de Ruffato não se aproxima da literatura sertaneja de modo 

geral, sobretudo porque esta, de tanto valorizar o pitoresco da fala e do gesto, acabou 

deixando o aspecto humano em plano secundário. Ou seja, as personagens, reificadas e 

alienadas, eram peças da paisagem exótica como os demais elementos naturais (animais e 

vegetais), aparecendo como espetáculo para o homem da cidade – o que não ocorre na prosa 

ruffatiana. A “humanidade narrativa” (Cf. CANDIDO, 2007) seria então a marca distintiva 

entre o regionalismo romântico e a literatura sertaneja.  

 A discussão de Candido sobre as diferenças locais nas produções literárias vai muito 

além desse aspecto formal. Antes do indianismo e do regionalismo, a ficção brasileira se 

orientou, desde os anos de 1840, para uma vertente de identificação nacional ao procurar 

descrever a vida em cidades como o Rio de Janeiro e entorno, deixando prevalecer uma visão 
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unificadora em detrimento de uma diversidade do pitoresco regional. Esse tipo de alteração, 

na visão do crítico, gerou um resultado duplo, pois, de um lado, instalou-se uma certa 

alienação ao se imitar os modelos europeus, mas de outro, uma extensão da linguagem culta 

comum: “linguagem que procura dar conta dos problemas que são de todos os homens, em 

todos os quadrantes, na moldura dos costumes da civilização dominante, que contrabalança o 

particular de cada zona.” (CANDIDO, 2006b, p. 245).  

 As diferenças locais, intensificadas no regionalismo, podem ter gerado em alguns 

casos “literaturas nacionais atrofiadas”,  embora, segundo Candido, tenha havido, num plano 

geral unificador, uma procura por elementos específicos da nacionalidade. No romantismo, 

foi o indianismo o elemento de identificação e comunhão (por apresentar o índio como uma 

espécie de antepassado mítico diferente do europeu); e, posteriormente, o regionalismo 

intensificou as peculiaridades locais, mostrando diferentes maneiras de ser brasileiro. Essas 

peculiaridades, por estarem vinculadas à terra e sinalizarem um tipo de isolamento cultural, 

aparentemente representavam melhor o país e as cidades, impregnadas da influência 

estrangeira. Essas especificidades estão presentes na história da literatura brasileira em 

diferentes momentos e, no século XIX, como reforça Candido, significou “reconhecimento” 

do país. 

 Quanto ao já citado emprego da “linguagem que procura dar conta dos problemas 

que são de todos os homens”, seu fiel adepto é Machado de Assis que evidenciou “o homem 

existente no substrato dos homens de cada país, região, povoado.” (CANDIDO, 2006b, p. 

245), o que colaborou com a retirada do regionalismo do primeiro plano na ficção. Machado, 

ainda segundo o crítico, consolidou uma escolha temática, utilizando técnicas narrativas 

especiais e se posicionou conscientemente sem preconceitos provincianos.   

 

Essas considerações aparentemente intempestivas são feitas com o intuito de 

lembrar que na ficção brasileira o regional, o pitoresco campestre, o peculiar 

que destaca e isola, nunca foi elemento central e decisivo; que desde cedo 

houve nela uma certa opção estética pelas formas urbanas, universalizantes, 

que ressaltam o vínculo com os problemas suprarregionais e supranacionais; 

e que houve sempre uma espécie de jogo dialético deste geral com aquele 

particular, de tal modo que as fortes tendências centrífugas (correspondendo 

no limite a quase literaturas autônomas atrofiadas) se compõem a cada 

instante com as tendências centrípetas (correspondendo à força histórica a 

unificação política). (CANDIDO, 2006b, p. 246, grifos do autor).    

       

 Os “problemas de todos os homens” ou o aspecto universalizante na literatura 

complementa o particular, na relação dialética, que, segundo Candido (2006a), é categoria 

decisiva na formação da nossa literatura.  A noção de regionalismo engloba o campo 
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extraliterário, é construída historicamente; ante a vida e as lutas sociais, os escritores em 

momentos decisivos do romantismo (de tendência regionalista) souberam apreender o 

cotidiano. A “humanidade narrativa”, pela via do regionalismo, reaparece no modernismo 

com o romance nordestino e com Guimarães Rosa que tão bem fundiu a universalidade à 

tensão criadora.  

 Ruffato, por meio da opção estética bem definida, responde a questões políticas de 

sua terra natal e da época que retrata (a segunda metade do século XX e entrada do XXI) e, 

partindo da acentuada observação de aspectos locais, particulares, atinge o geral. A partir do 

quadro social oferecido por sua cidade, o escritor privilegia o aspecto humano, retratando, na 

forma experimental, a vida dos operários com todas as adversidades. 

 

3.4 MICROCOSMO E IDENTIDADE CULTURAL 

Pensando sobre seu microcosmo, Ruffato estará pensando sobre o Brasil e 

contribuindo na configuração do imaginário da nossa cultura? Com sua estratégia literária, a 

interpretação da cidade de Cataguases e do Brasil é, consequentemente, uma leitura da nossa 

identidade cultural? Há que se questionar se o autor revisita as questões básicas da tradição e, 

se revisita, de que maneira o faz.  

É com o Romantismo e com a difusão do romance que surge uma tipologia de 

narrativa preocupada com a identidade cultural e com o caráter relacional de toda identidade 

(social e outras), embora o vínculo entre o processo de textualização e o mito da fundação da 

cultura, na literatura brasileira, já tenha aparecido nas crônicas da conquista e em algumas 

obras épicas do século XVII.  No ensaio “A narrativa de fundação: Iracema, Macunaíma e 

Viva o povo brasileiro”, Lucia Helena trabalha com a concepção de obras consideradas 

“ficção-limite” como aquelas que ultrapassam os parâmetros consensuais atribuídos ao 

romance e que  articulam o mítico, o histórico e o ficcional, na tentativa de examinar ou 

implantar o mito da fundação da cultura ou até mesmo romper com ele. 

A ensaísta fornece subsídios para uma historiografia da cultura brasileira, examinando 

uma linha de tensão descontínua na trama mental de nossa cultura e, de forma significativa, 

estabelece relações entre cultura, linguagem e literatura, com base nos conceitos 

benjaminianos sobre “metáforas reais de uma época” – elementos impregnados de uma 

“energia filológica” existente no texto literário que se inter-relaciona com o social. Assim, as 



64 

 

narrativas de fundação, ao procurarem implantar um imaginário cultural, elucidam a relação 

literatura-sociedade. 

Sobre Iracema, Macunaíma e Viva o povo brasileiro, romances voltados para o 

localismo e de nítida tendência épica, procura-se identificar suas “metáforas reais”, a maneira 

como a “energia filológica” se impregna nelas e as relações entre elas e os mitos da fundação 

da cultura. Os três romances filtram os elementos da visão pitoresca europeia sobre o Brasil e 

“implanta[m] no imaginário cultural uma perspectiva sociopolítica muitas vezes inconsciente 

e implícita, em que problematizam as noções de cultura, identidade social e nação.” 

(HELENA, 1993, p. 83, grifos da autora).  

A hipótese de Helena aponta que, na narrativa brasileira de fundação, articula-se, 

numa linha de tensão descontínua, uma dupla matriz imbricada: a do “tópico da origem”, 

baseada na crença de que é possível localizar concretamente uma origem para se chegar ao 

fundamento da nacionalidade, e a da “rasura do tópico da origem” que, problematizando a 

primeira matriz, refere-se à indagação se de fato discutir nacionalidade é buscar “origens 

fundadoras”. 

Iracema apresenta Martim como o vitorioso colonizador que parece viver em 

harmonia com a terra, a natureza e a índia. José de Alencar, de formação aos moldes 

europeus, inconscientemente, não chega a questionar os tipos de violação existentes, a 

dependência cultural, política e religiosa, embora seja, de forma consciente, fiel à cor local e 

aos costumes indígenas. A construção imaginária, a “metáfora real”, não supera obstáculos, 

como a “trapaça” do chefe indígena, pai de Iracema, para libertar o guerreiro branco, ou como 

o batismo deste que resulta em mero ritual, já que ele não incorpora uma perspectiva indígena. 

Iracema por sua vez é uma personagem ambígua, seu perfil apresenta a dupla matriz distinta, 

em conflito: por um lado é o símbolo, “tópico da origem” (do Ceará, da mãe nutriz, seiva 

nacional) e por outro é “a alegoria enigmática de uma americanidade rasurada pela violação 

colonizadora” e alegoria das “forças dionísicas a serem domadas pela racionalidade do 

homem europeu” (exemplo da passagem em que a heroína seduz Martim com licor). 

(HELENA, 1993, p. 85).  Iracema mostra que a origem está longe de ser uniforme e unificada 

e contribui com a problemática trajetória do conceito de nacionalidade. (HELENA, 1993, p. 

86). 

O símbolo da pretensa unidade e identidade procura determinar os elementos 

fundadores da nacionalidade e da identidade brasileiras, mas a presença do português, o herói, 

como elemento hegemônico e seus feitos  abalam esse símbolo ao apresentarem valores 

questionáveis que vão fundar a ética do imaginário cultural. Já Macunaíma rasura o símbolo 



65 

 

proposto em Iracema, apresentando um herói-protagonista caracterizado pela falta de coesão 

e excesso de marcas identificatórias em permanente contradição. Mário de Andrade não tenta 

implantar o marco da fundação nem aceita a imagem da ordem enquanto unidade; ao 

contrário, questiona o fundamento da imagem-mito da fundação da cultura. O olhar alegórico 

de Mário elege o tópico da rasura da origem, mas há também em Macunaíma (como em 

Iracema), a ambivalência do símbolo e da alegoria. 

Em Viva o povo brasileiro a dupla matriz está presente, mas de formas distintas em 

relação aos dois romances citados anteriormente. As personagens de João Ubaldo Ribeiro 

estariam num intervalo entre as de Iracema (símbolo de unificação) e as de Macunaíma 

(alegoria da ruptura), estabelecendo um diálogo. A apresentação do negro, do índio e do 

europeu, a princípio, é semelhante à de Iracema, mas ao mesmo tempo retira o elemento 

maravilhoso da instância vanguardista de Mário de Andrade. 

Com uma narrativa interna em que há  independência entre as partes, Viva o povo 

brasileiro apresenta na macroestrutura de seu texto o paradigma da negritude em oposição ao 

branco. Não aparece a divisão simplista e maniqueísta dos brancos dominadores e cruéis que 

entram em conflito com negros dominados e bondosos. Diferentemente da tentativa de 

simetria de Iracema, o livro de João Ubaldo tematiza  muitas concepções assimétricas  da 

história e da ficção. O autor questiona os conceitos de verdade histórica e de história factual, 

acreditando na História como uma versão de fatos, um discurso impregnado de ficção. A 

história seria o embate contínuo de uma argumentação discursiva em que vencedores e 

vencidos querem inscrever seus textos, assim a obra questiona a versão oficial da História, 

escrita pelos vencedores e rasurada pelas versões cristalizadas no imaginário popular. Estão 

no romance várias concepções de possíveis verdades históricas apresentadas por meio de 

diversas estratégias,  da construção das mais variadas personagens e focos narrativos, 

acarretando uma polifonia que configura o perfil  “oscilante” do nacional. 

A interlocução do mítico e do histórico na ficção faz do romance uma possibilidade de 

rediscutir a problemática da identidade, fora da visão etnocentrista e essencialista (Iracema) e 

da visão vanguardista e paródica (Macunaíma). Helena não considera João Ubaldo um 

herdeiro da tradição acrítica e folclorizante, pois, mesmo que o livro tenha recortado uma 

parcela baiana do microcosmo brasileiro,  ele não “recalca o peso de uma tradição que 

repensa e avalia, por vezes com riqueza de problematização, e outras vezes com menos 

sucesso.” (HELENA, 1993, p. 92). O painel esquemático, a concepção messiânica do perfil da 

heroína (Maria da Fé) e a desproporção do tratamento do século XX (doses exageradas dos 

segmentos que tratam das cenas da colônia e do império) são, segundo a ensaísta, impasses 
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defrontados pela narrativa e elucidam questões como a do texto metáfora do livro e da cultura, 

e a da História como um discurso  perpassado pela ficção.  

João Ubaldo promove “uma espécie de psicanálise mítica da cultura brasileira” 

(HELENA, 1993, p. 92), evidenciando um imaginário cristalizado para refutá-lo ou à vezes 

consolidá-lo. De acordo com o lugar mítico da cultura, o da fundação do nacional, convocado 

pelo autor, a memória textual passa por um deslocamento, tendo o leitor a necessidade de 

acionar sua memória cultural e a memória de leitor da literatura brasileira na revisitação dos 

vultos verbais textualizados nos elementos pertencentes à narrativa, repertório cultural 

específico através do qual apresenta as “mercadorias mentais” ainda hoje guias do nosso 

inconsciente cultural. 

Viva o povo brasileiro (neste título, não está implícito um  ponto de exclamação) 

rediscute, então, o perfil harmonioso e ufano do Brasil que promete o mito do heroísmo, da 

harmonia e do consenso entre discursos (vencidos e vencedores). Ao final reúne a metáfora do 

impasse sobre a identidade do povo brasileiro: 

 

Por um lado, Ubaldo escapa da mensagem de Alencar, que atribui à 

tecnologia de poder europeia (...) a tarefa de fundar a nova terra. Por outro, 

talvez não logre a levar muito adiante o nível crítico da proposta de Mário, 

pela qual Macunaíma volta ao Uraricoera e vira constelação, não havendo 

lugar para ele na Paulicéia. Mas sem dúvida Ubaldo revisita, e em boa hora, 

o lugar congestionado da nacionalidade, questionando a ‘versão Iracema’ e 

acentuando a história dos vencidos, apontada por Mário. Todavia, pelo 

caráter mítico que assume Maria da Fé, e pelo messianismo que ela 

representa, soa incômodo, por vezes muito incômodo – talvez porque sugira 

uma solução fácil para o impasse, porque nele ressoe o lugar mítico da 

fundação, que resiste à sua própria crítica – o eco do ‘Espírito do Homem’, 

erradio mas cheio de esperança. (HELENA, 1993, p. 93, grifos nossos). 

 

 

Helena conclui o ensaio acreditando que o Viva o povo brasileiro parece também 

sugerir, na enunciação do impasse sobre a  identidade do povo brasileiro, que o 

encaminhamento consiste em revisitar a cena da razão iluminista.  

Em “O alemão e a puria”, a quinta (das seis) história de Mamma, son tanto felice 

(primeiro volume da saga), há uma rasura do símbolo Iracema. O narrador de Ruffato 

descreve Maria dos Anjos, uma índia, procedente do interior da Zona da Mata Mineira, casada 

com um descendente de italianos, vítima de preconceito racial e social e explorada 

financeiramente pelo proprietário da casa que consegue alugar. Conforme iremos verificar no 

item das análises, mais adiante, a protagonista, Dusanjos, após o desaparecimento do marido, 

Donato, tenta criar sozinha o filho do casal, procurando alívio para as dores na prática 
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evangélica numa igreja da cidade de Cataguases. Outro exemplo que bem ilustra a discussão 

sobre a identidade das personagens migrantes é o de Micheletto (da história “Uma fábula”, do 

primeiro volume) – um desbravador de terras mineiras, terras onde passa a viver em harmonia 

com a natureza e com o próprio espaço conquistado, mas em total desarmonia com a esposa (e 

sua família) e os próprios filhos. 

O olhar de Ruffato é duplo. Atualmente, é um escritor que se profissionalizou na 

literatura e é capaz de pensar fora do sistema de reflexão do mundo capitalista, globalizado, 

pois, conforme vimos em sua biografia, vem de uma família operária humilde sem condições 

financeiras e culturais de influenciá-lo, podendo, quando muito matriculá-lo em instituição de 

ensino que o aproximasse dos livros. Mesmo a pressão da necessidade de retornar ao curso 

noturno para colaborar na diminuição da despesa da casa não provocou o esquecimento do 

gosto pelos livros; ele já havia sido introduzido ao mundo das letras, por volta dos doze anos, 

ainda que de maneira fortuita.  

Mesmo na contemporaneidade, era de imaginários mais cosmopolitas, Ruffato narra 

a nação, aumentando a lista de narrativas que tem este propósito na tradição da nossa 

literatura. Sua contribuição no que se refere à reflexão sobre a realidade brasileira vai além da 

mostra de uma pequena parcela dessa realidade, o microcosmo mineiro, sua “aldeia”, pois, em 

Eles eram muitos cavalos, o narrador  demonstra, sensivelmente, profundo conhecimento 

sobre a cidade de São Paulo, como o eu-lírico de Caetano Veloso, mas com carga de denúncia 

mais acentuada.  

Em “Sampa”, a visão é de uma cidade heterogênea que se, por um lado, apresenta o 

povo oprimido em filas, vilas e favelas, se o capitalismo destrói coisas belas, se a poluição 

ameaça a natureza, se não há samba (?), se as mulheres não são elegantes12; por outro lado, há 

espaço para a poesia – elemento que valoriza positivamente a cidade e sintetiza sua beleza. 

Foi preciso o autor baiano encarar o outro, o diferente dele mesmo, e perceber que a definição 

do “mau gosto” passava pela intolerância ao desconhecido e pelo narcisismo que se fechava 

em si, afastando o que não (re)conhece. Os desconfortos inerentes à alteridade (“um difícil 

começo”) acabam cedendo espaço a uma convivência satisfatória (“E os Novos Baianos 

passeiam na tua garoa/ E novos baianos te podem curtir numa boa”). Assim, pela conciliação 

dos contrários, há espaço para o eu-lírico na Paulicéia; é nela que ele pode virar e permanecer 

estrela, aprendendo “depressa a chamar-te [Sampa] de realidade/ porque és o avesso do 

                                            
12 De acordo com matéria da Folha de S. Paulo de 01/02/2015, do Caderno Ilustrada-Moda, a representação da 

mulher paulistana (“deselegância discreta”) em “Sampa” não agradou a um grupo de mulheres entrevistadas, 

exatamente na esquina das Avenidas  Ipiranga com São João, por ocasião do aniversário de 461 anos da cidade  

em 25/01/2015. (DINIS, 2015). Infere-se  a busca por um imaginário marcado por harmonia, simetria e 

uniformidade, sem considerar o caráter relacional da identidade. 
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avesso do avesso/ do avesso.” (VELOSO, 1978). Caetano, assim como Ruffato, chegam a 

uma definição poética da praticamente indefinível cidade de são Paulo. 

Sobre a composição do romance Eles eram muitos cavalos, vale compará-la a de 

Macunaíma. Como nos lembra Helena (1993), Mário de Andrade, na composição do livro, 

articulou material de diversificada procedência num processo de bricolagem (diferentemente 

da constituição da genealogia de Iracema), mesclando regionalismo, universalismo, 

cosmopolitismo, mitologias e antiufanismo à apresentação da fauna, flora e sabedoria popular 

dos provérbios. O resultado é um tecido de citações; é uma escrita em mosaico, e essa 

profusão de elementos aponta a impossibilidade de discutir a questão da identidade nacional, 

por via do simbólico. O herói, como vimos, se desdobra em vários outros; é o “sem nenhum 

caráter”, que se caracteriza pela falta de coesão e pelo excesso de marcas identificatórias em 

contradição permanente. 

 Eles eram muitos cavalos, com seus 69 fragmentos em gêneros textuais 

diversificados, é uma mistura de elementos que elucidam hábitos e costumes de personagens 

cujos rostos nem sempre aparecem na pauliceia contemporânea; são  bilhetes, lista de livros 

de uma estante, recado de secretária eletrônica, cartão de agradecimento, carta, diploma de 

batismo, simpatia no estilo autoajuda, cardápio, orações, simpatias, horóscopos, classificados 

de jornais, lista de cd’s etc. Não são meros símbolos, mas sinais da existência humana, de 

suas crenças e identidade. 

Sobre a composição do romance, o próprio Ruffato nos diz:      

 

Queria escrever alguma coisa sobre São Paulo porque como migrante tinha 

um depoimento a dar e aí como é que eu fiz? Um dia, peguei todos os 

jornais, fazendo uma espécie de laboratório mesmo. Fui em luta de boxe, 

teatro pornô, enfim, andei pela cidade observando. Nunca anotei nada. E aí 

quando decidi que ia escrever, comprei todos os jornais de um dia e estava 

juntando tudo que era papel que eu achava na rua e levei tudo para 

Cataguases. Quando cheguei lá, comecei a colar tudo, escrever coisas... 

(RUFFATO, 2002, p. 137). 

 

Quanto ao título do romance, há uma recuperação literal de um dos versos da estrofe 

“Eles eram muitos cavalos,/ mas ninguém sabe os seus nomes,/ sua pelagem, sua origem...” 

da coletânea de poemas intitulada Romanceiro da Inconfidência (1953) de Cecília Meireles. 

Sobre essa escolha, Ruffatto menciona em entrevista a intenção de dar visibilidade social aos 

menos favorecidos economicamente:  

A literatura que me interessa é aquela que oferece ao leitor diversas camadas 

de possibilidades de leitura. Queria escrever sobre São Paulo e seus 
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habitantes invisíveis, então, se fui feliz, devem aparecer ali não só aspectos 

econômicos e culturais, mas psicológicos, psicanalíticos, políticos, sociais, 

etc...  (...) a relação entre os dois livros passa mais pela imagem do trecho 

escolhido como epígrafe do que propriamente pelo tema. O magnífico longo 

poema de Cecília Meireles é um discurso político (no que esse termo tem de 

mais belo e significativo) sobre a Inconfidência Mineira, mas também, como 

uma obra de arte transcendente, sobre todas as revoltas e revoluções. Eles 

eram muitos cavalos, embora também seja uma obra política (no mesmo 

sentido), é sobre os invisíveis da sociedade, ou seja, é mais sobre anti-heróis 

que sobre heróis, mais sobre os cavalos que os cavaleiros... (RUFFATO, 

2015d).  

  

 O resultado é um romance, ainda segundo Karl Eric Schøllhammer, tematicamente 

comprometido com a realidade social do Brasil contemporâneo, inscrito na tradição de 

narrativa urbana que privilegia “histórias de pessoas comuns em situações de confronto com o 

medo, a violência, o crime, a miséria, mas também histórias  que envolvem os desejos e as 

expectativas dos moradores da capital paulista” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 79-80) e, 

formalmente, responde ao desafio de procurar: 

 

uma linguagem capaz de expressar as potentes contradições da metrópole 

contemporânea e se  inscreve no solo que surge com as experiências da 

vanguarda modernista, lançando mão de técnicas futuristas, dadaístas, 

expressionistas, cubistas e surrealistas, como, por exemplo, a montagem, a 

polifonia, a colagem, as enumerações, os experimentos sinestésicos e outras 

técnicas que visavam a dar  corpo  à cidade como espaço da simultaneidade 

de tempos históricos heterogêneos. (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 82). 

 

 O premiado Eles eram muitos cavalos concilia uma escrita e uma temática 

comprometidas com a atual realidade social do país com uma linguagem contemporânea, 

fugindo dos formatos tradicionais de narrativa do século XIX e aproximando-se das 

experiências modernistas da primeira metade do século XX.  

Inferno provisório – nosso objeto de estudo – é marcado pelo localismo e, além de 

registrar a contribuição do migrante e do  imigrante na construção de nossas bases nacionais, 

elabora a construção do duplo imaginário do operariado mineiro, cataguasense – trabalhador 

esforçado, sofrido e esperançoso, mas muitas vezes violento, injusto e desiludido. Giovanna 

Dealtry  (2007,  p. 177)  afirma que a fala performática de Ruffato muitas vezes estrutura seu 

depoimento. Amparada no estudo do teórico pós-colonial Homi Bhabha, segundo o qual o 

pedagógico sustenta sua autoridade narrativa na tradição de povo baseada num imaginário 

impositivo e unificador, a ensaísta considera que a narrativa performática questiona o caráter 

hegemônico do povo e a individualidade da nação. A nação seria, nessa perspectiva, dividida 
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internamente, o espaço da significação em que se situam discursos de minorias, histórias 

heterogêneas de povos rivais, autoridades antagônicas e diferenças sociais.  

A concepção ruffatiana de nação foi expressa claramente em seu discurso na abertura 

da Feira do Livro de Frankfurt (2013). A afirmação de nossa subjetividade se dá por meio do 

reconhecimento do outro; mesmo não sendo fácil o entendimento e o lidar com a dictomia eu-

outro, é a alteridade que confere ao homem o sentido de existir. A partir desse pressuposto,  

Ruffato argumenta no discurso que, por  meio da indiferença e da violência, a história do 

Brasil está baseada na negação do outro e “o outro é também aquele que pode nos aniquilar.” 

(RUFFATO, 2013a). 

Para o escritor, escrever é compromisso e ele não pode renunciar a isso neste país na 

periferia do mundo, no século XXI. Escrever, a seu ver, neste país onde o termo capitalismo 

selvagem não é uma metáfora é uma maneira de proclamar nossa singularidade, resistindo à 

“tentativa autoritária de aplainar as diferenças.” (RUFFATO, 2013a). Quanto à globalização, 

acredita que é um fenômeno que desestabiliza as fronteiras das mercadorias e não o trânsito 

das pessoas. Ainda:   

 

Convivendo com uma terrível sensação de impunidade, já que a cadeia só 

funciona para quem não tem dinheiro para pagar advogados, a intolerância 

emerge. Aquele que, no desamparo de uma vida à margem, não tem o 

estatuto de ser humano reconhecido pela sociedade, reage com relação ao 

outro recusando-lhe também esse estatuto. Como não enxergamos o outro, o 

outro não nos vê. E assim acumulamos nossos ódios – o semelhante torna-se 

inimigo. (RUFFATO, 2013a). 

 

 

Nessa esteira, ele, em seu projeto literário, dá visibilidade e estatuto de seres 

humanos aos mineiros, cataguasenses, seus antepassados e conterrâneos, com suas 

particularidades, também semelhantes a de desamparados socialmente de outros pontos do 

país.   

 

3.5 AUTORES: ONTEM E HOJE 

 No início de “A morte do autor” (1968), falando da(s) possível(is) voz(es) 

presente(s) na novela “Sarrasine” , de Honoré de Balzac, Roland Barthes transcreve uma 

passagem (“Era a mulher, com seus medos repentinos, seus caprichos sem razão, suas 

perturbações instintivas, suas audácias sem causa, suas bravatas e sua deliciosa finura de 

sentimentos”) para questionar quem fala na novela: se é o herói, o indivíduo Balzac com suas 
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experiências pessoais, o autor Balzac professando ideias literárias, a sabedoria universal ou a 

psicologia romântica. Para responder à questão colocada, o semiólogo nos antecipa um 

argumento segundo o qual a escritura é a destruição de toda voz, de toda origem. 

Por essa ótica, a escrita seria então “um neutro” por onde foge o sujeito (concreto) e 

toda sua identidade (“real”). O autor morre quando a escritura começa, sendo assim há 

séculos nas narrativas em que a intencionalidade do fato contado não é agir diretamente sobre 

o “real”.  

Barthes argumenta que o autor é uma personagem moderna produzida por nossa 

sociedade que, livrando-se das orientações medievais, do empirismo inglês, do racionalismo 

francês e dos ideais da Reforma, enfatiza o indivíduo, a pessoa humana, dando-lhe 

importância.   

Então é lógico que, em matéria de literatura, seja o positivismo, resumo e 

ponto de chegada da ideologia capitalista, que tenha concebido a maior 

importância à pessoa do autor. O autor ainda reina nos manuais de história 

literária, nas biografias de escritores, nas entrevistas dos periódicos e na 

própria consciência dos literatos, ciosos por juntar, graças ao seu diário 

íntimo, a pessoa e a obra; a imagem da literatura que se pode encontrar na 

cultura corrente está tiranicamente centralizada no autor, sua pessoa, sua 

história, seus gostos, suas paixões; a crítica consiste ainda, o mais das vezes, 

em dizer que a obra de Baudelaire é o fracasso do homem Baudelaire, a de 

Van Gogh é a loucura, a de Tchaikovski é o seu vício: a explicação da obra é 

sempre buscada do lado de quem a produziu, como se, através da alegoria 

mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só e 

mesma pessoa, o autor, a revelar a sua “confidência”. (BARTHES, 2004, 
p.58, grifos do autor). 

Ainda, segundo Barthes, alguns escritores como Mallarmé, Valéry, Proust e o próprio 

Surrealismo, com suas especificidades, provaram que é possível abalar “o império do autor”, 

abalando assim a crítica. Instaura-se, a partir daí, a ênfase na instância da leitura. 

(...) linguisticamente, o autor nunca é mais do que aquele que escreve, assim 

como “eu” outra coisa não é senão aquele que diz “eu”: a linguagem conhece 

um “sujeito”, não uma “pessoa”, e esse sujeito, vazio fora da enunciação que 

o define, basta para “sustentar” a linguagem, isto é, para exauri-la. 
(BARTHES, 2004, p.60). 

 

Na última parte do ensaio, Barthes responde, definitivamente, à questão, ou seja, quem 

fala em “Sarrasine”:  “Voltemos à frase de Balzac. Ninguém (isto é, nenhuma ‘pessoa’) a diz: 

sua fonte, sua voz não é o verdadeiro lugar da escritura; é a leitura.” (BARTHES, 2004, p. 

63). E conclui: “(...) sabemos que, para devolver à escrita o seu futuro, é preciso inverter o 

mito: o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do Autor.” (BARTHES, 2004, p.64). 



72 

 

Além das considerações iniciais de Barthes sobre autoria, vale considerar também as 

ideias de Michel Foucault, apresentadas em comunicação na Sociedade Francesa de Filosofia 

em 1969, segundo as quais a noção de autor é o reflexo da noção de obra. O pensador francês 

nos lembra de que a noção de autor constitui o momento forte da individualização na história 

do conhecimento; autor e obra sobrepõem-se a unidades como as de gênero (literário) e 

conceito ou tipo (de filosofia). Foucault opta pelo estudo das relações do texto com o autor, 

observando como o texto aponta para essa figura que lhe parece anterior e exterior.   

Assim, além de questionar “o que é um autor”, indaga “o que é uma obra”. Uma 

“obra” não é aquilo que escreveu aquele que se designa por “autor”? Considerando um autor, 

definiríamos obra como tudo aquilo que ele deixou?  “Como definir uma obra entre os 

milhões de vestígios deixados por alguém depois da morte?” (FOUCAULT, 1992, p.38).  

Diferentemente de Barthes, o que Foucault anuncia não é a morte do autor 

propriamente, mas a necessidade de se repensar o conceito de autoria em cada contexto, 

lembrando que “a ‘função autor’ é, assim, característica do modo de existência, de circulação 

e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade.” (FOUCAULT, 1992, 

p. 46).  A proposta de Foucault não é pela negação do autor, mas pela tentativa de uma 

possível teoria da obra e de uma história dos discursos.  

Foucault, considerando que os nomes de autor são nomes próprios, aponta a seguinte 

problematização: o fato de um nome próprio (também um nome de autor) não constituir 

simplesmente uma indicação. Indo além da analogia inicial entre nome próprio e nome de 

autor, deparamos com uma diferença básica: um “nome de autor” envolve um conjunto de 

projeções que o “nome próprio” não envolve, a exemplo das relações que se estabelecem 

entre o nome do autor e o conjunto da obra. 

Buscamos no texto de Beatriz Resende uma afirmação que resume e ao mesmo tempo 

ilustra a discussão apresentada: 

Por mais que Roland Barthes tenha preconizado a morte do autor, ou Michel 

Foucault tenha transformado a questão nas diversas funções-autor que se 

manifestam de formas diferentes, todo grande e importante romance é 

sempre a expressão da grande questão que persegue, atormenta ou fascina o 

escritor, obsessão que pode aparecer das formas as mais diversas: em 

identidades modificadas ou espaços transfigurados, sob expressões realistas 

ou fantásticas, através de narrativas circulares ou lineares, explicitada ou 

dissimulada. Mas, de um modo ou de outro, a grande questão do autor estará 

lá, no Conselheiro Aires ou em Madame Bovary, em Diadorim, em Dom 

Quixote de la Mancha ou em Macunaíma. (RESENDE, 2003). 
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A grande questão de Ruffato em Inferno provisório é a vida do operário, na expressão 

realista, através de uma narrativa não linear. Por meio da leitura dessa pentalogia e da 

intencionalidade declarada pessoalmente por Ruffato, temos condições de reler e rearticular as 

proposições de Barthes e Foucault e afirmar que o sujeito moderno pode sim ser político com 

sua função específica e não apenas um sujeito do discurso.  

A ideia da morte do autor combate o sujeito político, consolidado na sociedade 

burguesa, e o reduz a sujeito do discurso. No entanto, Maurice Couturier (1995, p. 12) 

pondera que a “morte” proposta por Barthes foi muito lida e muitas vezes mal interpretada. A 

proposta barthesiana representa uma reação a um modelo da crítica, predominante na França 

dos anos 60, que ainda era profundamente biográfica, do tipo “o autor e sua obra”, o que de 

certa forma justificaria o manifesto de Barthes. 

De fato, em O prazer do texto, já da “fase pós-estruturalista”, seria recuperada a figura 

do autor:  

Como instituição o autor está morto: sua pessoa civil, passional, biográfica, 

desapareceu; desapossada, já não exerce sobre sua obra a formidável 

paternidade que a história literária, o ensino, a opinião tinham o encargo de 

estabelecer e de renovar a narrativa: mas no texto, de uma outra maneira eu 

desejo o autor: tenho necessidade de sua figura (que não é nem sua 

representação nem sua projeção) tal como ele tem necessidade da minha 

(salvo no tagarelar). (BARTHES, 1996, p.38). 

 

 Em outro texto, o semiólogo reconhece a figura do autor “nos manuais de história 

literária, nas biografias de escritores, nas entrevistas dos periódicos, e na própria consciência 

dos literatos, ciosos por juntar, graças ao seu diário íntimo, a pessoa e a obra.” (BARTHES, 

1988, p. 66). Essa observação nos orienta na exploração da figura do autor, agora, na 

literatura contemporânea, onde o autor “retorna” como figura pública, personagem da mídia, e 

não como procedência da obra, seu ponto de partida ou explicação em si da obra.  

Com a exposição pública e constante da figura e da pessoa do autor nos meios de 

comunicação, fica praticamente impossível acreditar que o autor está morto. O leitor tem, 

além do nome do autor como referência, o corpo, a voz, a imagem na televisão, jornais e 

internet. Se o autor não está morto e se mostra presente explicitamente em entrevistas, blogs, 

redes sociais, feiras, palestras etc, ao leitor abre-se a possibilidade de se chegar à “verdade” 

não apenas pelo texto propriamente dito, mas também pelas versões e aparições editadas nos 

variados veículos de comunicação.  

Na atual cultura da imagem, o interesse pela presença do autor é cada vez maior. Esse 

tipo de demanda pode inverter o interesse original do leitor. Se no passado o texto em si 
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levava à curiosidade pela figura do autor, hoje, ao contrário, a exposição na mídia pode levar 

o leitor (em potencial) a procurar ter acesso ao texto. Consequentemente, o escritor torna-se 

uma figura fundamental no mercado editorial.  
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4 OS DESLOCAMENTOS MIGRATÓRIOS EM INFERNO PROVISÓRIO 

4.1 REFLEXÕES DE EDWARD SAID E DE OUTROS TEÓRICOS 

 No ensaio número 09, intitulado “Lembrança do Cairo: crescendo nas 

contracorrentes culturais dos anos 40 no Egito”, de Reflexões sobre o exílio e outros ensaios 

(2003), Edward Said  apresenta, com peculiar sensibilidade,  aspectos de sua biografia. Seus 

pais e os cinco filhos abandonaram, em 1963, o Cairo, onde moraram durante três décadas. 

Quinze anos depois, Said voltou lá como turista e se hospedou pela primeira vez em hotel no 

Cairo. A sensação era de melancolia. Uma segunda visita, em 1977, mostrou ao exilado uma 

face “espalhada” da cidade, sem controle demográfico e com serviços deteriorados. Agora, 

infeliz, tinha a sensação de desânimo,  de não pertencimento e de não reconhecimento, pois a 

visita poderia ter sido feita a qualquer metrópole do Terceiro Mundo, segundo ele. O que 

restou do deslocamento da família ficou impregnado na linguagem:  “‘Desde o Cairo’, eu 

dizia com frequência à minha mãe, expressão que para nós dois significava a demarcação 

mais importante da minha vida e, creio eu, da dela.” (SAID, 2003, p. 100). 

 O exílio, para Said, é secular, histórico, produzido de seres humanos para seres 

humanos e arrancou milhões de pessoas da tradição, da família e da geografia. A diferença 

entre os exilados de ontem e os de hoje é de escala, pois nossa época é a era do refugiado, da 

pessoa deslocada, da imigração em massa, causada pela guerra moderna, pelo imperialismo e 

pelas ambições dos governos totalitários. Nesse cenário, o exílio não pode ser posto a serviço 

do humanismo; na escala do séc. XX, ele não é compreensível do ponto de vista estético nem 

humanista. Na melhor das hipóteses, a literatura sobre o exílio objetiva uma angústia e uma 

condição que a maioria das pessoas raramente experimenta em primeira mão, mas pensar que 

o exílio é benéfico para essa literatura é banalizar suas mutilações, as perdas dos “sofredores” 

e sua mudez. 

 Exílio e nacionalismo são duas variantes que se chocam? Nas reflexões de Said, os 

dois termos incluem dos sentimentos mais coletivos  aos mais privados e dificilmente há uma 

linguagem adequada para ambos. O exílio é um estado de ser descontínuo, estando os 

exilados separados das raízes, da terra natal, do passado; não têm exércitos ou estados; sentem 

vontade de reconstituir suas vidas rompidas e preferem ver a si mesmos como parte de uma 

ideologia triunfante ou de um povo restaurado. O ponto crucial é que uma situação de exílio 

sem essa ideologia triunfante é impossível e insuportável no mundo de hoje. O exemplo é o 

destino de judeus, palestinos e armênios. 
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 Às vezes, o exílio, ainda segundo o crítico, é melhor do que ficar para trás ou não 

sair: mas somente às vezes, porque nada é seguro. Além disso, o exílio é uma condição 

“ciumenta”,  o que se conquista não se tem vontade de compartilhar, delimitando o espaço 

entre os seres exilados e compatriotas. Às vezes, falta a solidariedade de grupos e há a 

hostilidade exaltada em relação aos de fora do grupo, mesmo aqueles que estão na mesma 

situação. 

 O nacionalismo é uma declaração de pertencer a um lugar, um povo, a uma herança 

cultural; ele afirma uma pátria criada por uma comunidade de língua, cultura e costumes e ao 

afirmar isso rechaça o exílio. Assim, a interação entre nacionalismo e exílio é como a dialética 

hegeliana do senhor e do escravo, opostos que informam e constituem um ao outro. Em seus 

primeiros estágios, todos os nacionalismos se desenvolvem a partir de uma situação de 

separação. Agora os exemplos são os das lutas pela independência dos EUA, pela unificação 

da Alemanha e da Itália, pela libertação da Argélia, entre outros – grupos nacionais separados, 

exilados, daquilo que consideravam seu modo de viver legítimo. 

 O nacionalismo triunfante justifica então uma história amarrada de modo seletivo 

numa forma narrativa: todos os nacionalismos têm seus pais fundadores, seus textos básicos, 

quase religiosos, uma retórica do pertencer, marcos históricos e geográficos, inimigos e heróis 

oficiais. O ethos coletivo compõe o que Pierre Bourdieu (2003, p. 64 apud SAID, 2003, p. 49-

50) chama de habitus, o amálgma coerente de práticas que ligam o hábito à habitação. Em 

nacionalismos “bem-sucedidos”, há a verdade exclusiva deles; e a falsidade e a inferioridade 

são do outro (como na tensão capitalismo versus comunismo ou europeu versus asiático). 

 Em alguns aspectos, as ponderações de Said se aproximam das de Julia Kristeva, 

que, em Estrangeiros para nós mesmos (1994), trata do nacionalismo como um sintoma, 

oriundo da revolução burguesa, a princípio romântico e posteriormente totalitário nos séculos 

XIX e XX. Um nacionalismo oposto às tendências universalistas (religiosas ou racionalistas), 

marcado por segregar e perseguir o estrangeiro, mas não chegando ao individualismo 

particularista e intransigente do homem moderno. A partir da subversão do individualismo 

moderno e do momento em que o cidadão-indivíduo deixa de se considerar unido e glorioso 

para descobrir suas incoerências, seus abismos e estranhezas, é que Kristeva insere a questão 

central, ou seja, “não mais a da acolhida do estrangeiro no interior de um sistema que o anula, 

mas a da coabitação desses estrangeiros que todos nós reconhecemos ser.” (KRISTEVA, 

1994, p. 10). 

 O peso do estrangeiro, para Kristeva, não é calculado somente por sua superioridade 

numérica, mas vem da consciência de cada indivíduo, de certa forma, de ser também um 
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estrangeiro. Nas múltiplas possibilidades no mundo de hoje, cada um pode experimentar por 

algum momento a condição de estrangeiro (seja como turista, em trabalhos temporários fora 

do próprio território etc). Ainda: 

 

Por outro lado porque a barreira, outrora sólida, entre o “senhor” e o 

“escravo” hoje está abolida, se não no inconsciente, pelo menos em nossas 

ideologias e em nossas aspirações. Todo nativo sente-se mais ou menos 

“estrangeiro” em seu “próprio” lugar e esse valor metafórico do termo 

“estrangeiro” primeiramente conduz o cidadão a um embaraço referente à 

sua identidade sexual, nacional, política, profissional. Em seguida, empurra-

o para uma identificação, certamente casual, mas não menos intensa – com o 

outro. (...) Assim, estabelece-se entre os novos “senhores” e os novos 

“escravos” uma cumplicidade secreta, que não tem, necessariamente, 

consequências práticas na política ou na jurisprudência (...) mas cava uma 

suspeita, sobretudo do nativo: será que estou realmente em casa? Será que 

sou eu ou serão eles senhores do “futuro”? (KRISTEVA, 1994, p. 27, grifo 

da autora). 

  

 Essa indagação é examinada por Kristeva numa perspectiva ambígua que, se por um 

lado, há a falta de humildade e generosidade de uns, por outro, há a raiva regressiva e 

protecionista: “não será preciso permanecermos unidos para, juntos, expulsarmos o intruso 

ou, pelo menos, colocá-lo no ‘seu’ lugar?” (KRISTEVA, 1994, p. 27). É nesse sentido que o 

“senhor” transforma-se em escravo e passa a perseguir seu conquistador; e o estrangeiro 

perseguido (como invasor) desperta no nativo os piores sentimentos de vingança. 

 Em seu livro, Kristeva tece uma análise histórica (desde a dicotomia gregos e 

bárbaros da Antiguidade até as oposições características do final do século XX), psicanalítica 

e cultural para procurar entender a situação do estrangeiro. A autora trabalha com aspectos 

subjetivos e psicológicos do indivíduo estrangeiro, tanto na perspectiva daquele está fora de 

seu país quanto para o que é “estranho” a si mesmo. Nos vários blocos fragmentados do livro, 

a intencionalidade é de se fazer crer que somos estrangeiros para nós mesmos tanto no 

território em que estamos quanto na percepção do mundo. 

 Nas diversas tentativas de conceituação elaboradas por Kristeva, vimos que o 

estrangeiro habita em nós, é a face oculta da nossa identidade ou “um esfolado sob a carapaça 

de ativista ou de incansável ‘trabalhador imigrado.’” (KRISTEVA, 1994, p. 14).  Afirma-se 

que ele é deprimente e extravagante, mas questiona-se se de fato é feliz. Dessa forma, os 

amigos do estrangeiro somente poderiam ser aqueles que se sentem também estrangeiros de si 

mesmos. (Cf. KRISTEVA, 1994, p. 30). 

 No campo jurídico, a noção de estrangeiro refere-se àquele que não tem a cidadania 

do país em que habita. O estrangeiro se define principalmente segundo dois regimes jurídicos: 
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“jus solis e jus sanguinis, o direito segundo a terra e o direito segundo sangue, considerando 

do mesmo grupo os que nasceram no mesmo solo.  (...) aquele que não faz parte do grupo, 

aquele que não ‘é dele’, o outro.” (KRISTEVA, 1994, p. 100). Ainda, sustenta Kristeva, com 

a formação dos Estados-nações, “chegamos à única definição moderna aceitável e clara da 

condição do estrangeiro: o estrangeiro é aquele que não pertence à nação em que estamos, 

aquele que não tem a mesma nacionalidade.” (KRISTEVA, 1994, p. 101). 

 Aspectos jurídicos universais e próprios de cada nação estão inseridos na 

problemática dos indivíduos que se deslocam no mundo de hoje, e a autora lança mão, 

sobretudo ao final da obra, de aspectos políticos, culturais e psicanalíticos para entender tal 

situação na sociedade contemporânea. No âmbito da psicanálise, as reflexões de Freud entram 

para explorar a ideia da constituição da identidade a partir da ideia de alteridade. Estando o 

estrangeiro em nós, quando fugimos dele ou o combatemos, estamos lutando contra nosso 

próprio inconsciente, conforme conclui a autora. 

 

Freud não fala dos estrangeiros: ele nos ensina a detectar a estranheza que há 

em nós. Talvez seja a única maneira de não acossá-la do lado de fora. Ao 

cosmopolitismo estoico, à integração universalista religiosa, em Freud, 

sucede a coragem de nos dizermos desintegrados para não integrar os 

estrangeiros e muito menos persegui-los. Mas para acolhê-los nessa aflitiva 

estranheza que é igualmente a deles e a nossa. (KRISTEVA, 1994, p. 201). 

 

 A partir da visão freudiana, Kristeva nos adverte que este é um convite utópico ou 

muito moderno para:  

 

não coisificar o estrangeiro, para não fixá-lo como tal, para não nos fixarmos 

como tal. Mas para analisá-lo, analisando-nos. Para descobrir a nossa 

perturbadora alteridade, pois é mesmo ela que irrompe face a esse 

‘demônio’, a essa ameaça, a essa aflição que engendra o aparecimento 

projetivo do Outro no seio daquilo que persistimos em manter com um ‘nós’ 

próprio e sólido. Por reconhecer a nossa aflitiva estranheza, não sofreremos 

dela nem a desfrutemos do lado de fora. O estranho está em mim, portanto, 

somo todos estrangeiros. Se sou estrangeiro, não existem estrangeiros. 

Assim Freud não fala deles. A ética da psicanálise implica  uma política: 

tratar-se-ia de um cosmopolitismo de tipo novo que, transversal aos 

governos, às economias e aos mercados, trabalha para uma humanidade cuja 

solidariedade está fundada na consciência do seu inconsciente – desejante, 

destruidor, medroso, vazio, impossível. (KRISTEVA, 1994, p. 201-202). 

 

 

 Não se trata de um apelo à fraternidade, como observa Kristeva, mas um estado ou 

uma condição última de nosso ser com os outros. Paradoxalmente, na falta de um novo laço 
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comunitário, vive-se com indivíduos diferentes, com códigos morais pessoais sem nenhum 

conjunto que englobe as particularidades para transcendê-los.  

 

Uma comunidade paradoxal está surgindo feita de estrangeiros que se 

aceitam na medida em que eles próprios se reconhecem estrangeiros. 

A sociedade multinacional seria assim o resultado de um 

individualismo extremo, mas consciente de suas perturbações e dos 

seus limites, um individualismo que reconhece na ajuda mútua as suas 

franquezas, uma franqueza cujo outro nome é a nossa estranheza 

radical. (KRISTEVA, 1994, 205). 

 

 Julia Kristeva nasceu na Bulgária e reside há anos na França; assim,  como Said, é 

também migrante, embora este tenha vivido em condições e circunstâncias diferentes. De todo 

modo, a estranheza ou o desconforto do estrangeiro em relação a si mesmo e aos outros é o 

ponto convergente entre as ponderações desses dois autores.  

 São muitos os autores que se dedicam ao estudo dos deslocamentos dos exilados, 

distribuídos em tipos diferentes de migrações13 como: forçada, legal ou ilegal, de fronteira, 

pendular ou diária, sazonal, semanal, temporária, voluntária, clandestina, definitiva, de 

trabalho específico, intracontinental, intercontinental etc. Na literatura ou fora dela, diferentes 

enfoques de diferentes autores tratam dos exilados, imigrantes (legal, clandestino ou sem 

documentos válidos), emigrantes, refugiados, deslocados, deportados, repatriados, expatriados 

em situações específicas de fluxos migratórios ou de êxodos rural e urbano.14 As histórias de 

                                            
13 De acordo com o site www.significado.com.br, migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço 

geográfico, de forma temporária ou permanente. Os fluxos migratórios podem ser desencadeados por vários 

motivos: econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais (secas, terremotos, enchentes etc.). A migração 

econômica, a que exerce maior influência na população, é entendida como o deslocamento de contingentes 

humanos para áreas onde o sistema produtivo concentra uma maior ou melhor oportunidade de trabalho. Os tipos 

de migrações são internacionais e internas. As internacionais se dividem em: a) imigração – caracterizada pela 

entrada de indivíduos ou grupos, em outro país. O imigrante é visto do ponto de vista do país que o acolheu. O 

termo se aplica só às pessoas que pretendem fixar residência permanente no país adotivo, participando da sua 

vida social; b) emigração – caracterizada pela saída de indivíduos ou grupos, de seus país de origem, para se 

estabelecer em outro. Emigrante é aquele que mudou de seu país para residir em outro, concebido do ponto de 

vista do país de origem. Já as migrações internas (as que ocorrem dentro do próprio país) se dividem em: a) 

êxodo rural: é o deslocamento da população rural para a cidade; b) migração  urbano-urbana: é a mudança de 

indivíduos de  uma cidade para outra; c) migração pendular: típica das grandes cidades, onde centenas de 

pessoas saem de sua cidade para trabalhar em outra, retornando no final do dia; d) migração sazonal: ligada às 

estações do ano, onde o migrante sai de sua cidade, em determinado período do ano, retornando posteriormente. 

Um exemplo: trabalhadores das regiões secas do nordeste em busca de trabalho em outras regiões. 

 

14 As migrações internas, específicas do território brasileiro, de modo geral, estão  associadas a fatores 

econômicos, desde o tempo da colonização. Ao término do ciclo da cana de açúcar no Nordeste, iniciou-se o 

ciclo do ouro em Minas Gerais, acarretando um considerável deslocamento de pessoas e intenso processo de 

urbanização no novo centro econômico do país. Com o ciclo do café e o posterior processo de industrialização, a 

região Sudeste se tornou o grande polo de atração de migrantes em busca de emprego, mas a partir da década de 

1970, com o processo de descentralização da atividade industrial, a migração em direção a essa região sofreu 

uma queda. Nas últimas décadas, as regiões Norte e Centro Oeste têm atraído grande quantidade de migrantes, 

http://www.significado.com.br/
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Inferno provisório representam as migrações internas a partir do microcosmo mineiro. A 

urbanização advinda da industrialização foi esvaziando paulatinamente as regiões de Rodeiro-

MG e ampliando a de Cataguases desde a década de 1950. Juiz de Fora não chega a ser polo 

ou centro intermediário na pentalogia porque a migração, por atração, se dá efetivamente na 

ordem: Rodeiro, Cataguases, São Paulo (maior número de personagens) ou Rio de Janeiro 

(menor número) – exceto para as personagens que permanecem em Cataguases.  

 Em entrevistas, Luiz Ruffato confessa não ser um bom leitor de si mesmo. Numa 

conversa entre amigos, um de seus leitores apostou que o grande tema de Inferno provisório 

não é o deslocamento migratório, como o próprio Ruffato anuncia, mas sim a desintegração 

da(s) família(s). Pensamos que as duas abordagens são indissociáveis.  

   

4.2 MAMMA, SON TANTO FELICE 

Os cinco volumes de Inferno provisório têm em suas primeiras páginas, após a 

dedicatória (sempre) à família, duas epígrafes reincidentes e uma terceira “inédita”, própria de 

cada volume. A escolha desses detalhes, que acreditamos não ser mesmo aleatória, pode ser 

um indício de que o romance  tende a ser fechado.  

A primeira epígrafe reincidente – ‘Tu te lembraste de mim,/ ó Deus, e não abandonaste 

os que te amam’” Daniel 14:38 (Bíblia Sagrada, 1997, p. 1187-1211 apud RUFFATO, 2005a, 

p. 7) –  é um fragmento do capítulo 14 “Daniel na cova dos leões” e o versículo 38 está no 

final deste capítulo, no “Livro de Daniel”. Trata-se, segundo estudiosos do discurso bíblico, 

de um texto enigmático que inaugura o gênero apocalíptico. Daniel, após enfrentar a provação 

de ficar seis dias como mensageiro na cova dos leões famintos, por ordem do rei da Babilônia, 

é libertado e sua superação é reconhecida. Numa recíproca bem linear, a devoção de Daniel é 

recompensada e, ao se dirigir a Deus, o profeta agradece sua misericórdia, ficando a 

mensagem da existência da esperança onde há fé. Sendo a epígrafe  um gênero textual que  

                                                                                                                                        
que buscam as atuais fronteiras agrícolas do país. O Nordeste tem  recebido também um grande número de 

migrantes vindos de várias regiões, em busca de trabalho nos grandes polos industriais já formados. Segundo 

dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio de 2009, divulgadas pelo IBGE, Pernambuco foi o 

estado nordestino com maior taxa de retorno de migrantes,  seguido do Rio Grande do Norte e Paraíba. Ainda, as 

migrações internas do campo para a cidade, no Brasil, ocorreram entre as décadas de 1930 e 1950, sobretudo no 

Sudeste, sendo que na década de 50 a industrialização, alavancada no governo de Juscelino Kubitschek, ampliou 

o êxodo rural.  Na década de 1960, o aumento do êxodo rural foi específico, principalmente para áreas de 

desenvolvimento agrícola, ocasionando migrações para regiões como Amazônia, com incentivo do Estado 

brasileiro, a partir das ações do SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia). Nos anos 1980 

e 1990, o destaque foi para São Paulo como a cidade que mais recebeu migrantes vindos acima de tudo da 

Região Nordeste. 
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antecipa e comanda o texto que está por vir, podemos talvez dizer que este inferno (o literário) 

é mesmo provisório.15   

A segunda epígrafe (a literária) é composta por uma estrofe do Invenção de Orfeu, 

especificamente, a sexta parte do Canto V, “Poemas da vicissitude”, de Jorge de Lima:  

 
                                          Também há as naus que não chegam 

 mesmo sem ter naufragado: 

                                           não porque nunca tivessem 

 quem as guiasse no mar 

                                           ou não tivessem velame 

                                           ou leme ou âncora ou vento 

                                          ou porque se embebedassem 

                                          ou rotas se despregassem, 

                                          mas simplesmente porque 

                                          já estavam podres no tronco 

                                          da árvore de que as tiraram (RUFFATO, 2005a, p. ix) 

     

 

A terceira epígrafe, específica do primeiro volume, é: “Mamma, son tanto felice/ 

Perché ritorno da te. (Bixio-Cherubini)”. São os dois primeiros versos da canção italiana 

“Mamma” de Cesare Andrea Bixio e Bruno Cherubini (1940). A canção sugere uma alegria, 

uma exaltação do retorno ao seio materno, mas lamenta a distância vivida anteriormente. 

As seguintes palavras de Ruffato corroboram a tendência contemporânea de  

deslocamento do eixo temporal para o espacial na narrativa. Assim a saga é explicada: 

 

Eu vejo o início e o fim da pentalogia como na Bíblia. O início, o Gênesis, 

não tem continuidade nenhuma com nada. E o Apocalipse também não é fim 

de nada. Talvez não sejam um início e um fim no tempo, senão como ideia, 

no espaço. (RUFFATO, 2008b, p. 272-273). 

 

Quanto à estruturação do volume em si, Mamma, son tanto felice, com suas seis 

histórias, é o resultado do cruzamento de outras histórias de livros anteriores, o que 

consideramos proposta ambiciosa. Não falta ao leitor uma explicação. Ao final do livro, após 

o sumário, temos:  

 

“Possível que alguma passagem de Mamma, son tanto felice, primeiro 

volume de Inferno Provisório, seja reconhecida. Em verdade, 

reembaralhadas, aí estão uma das Histórias de remorsos e rancores 

(totalmente reescrita), três de (os sobreviventes) (revistas) e duas inéditas. 

L. R.” (RUFFATO, 2005a, p. 173, grifos do autor).  

 

                                            
15 A duplicidade de sentido  que o termo “provisório” carrega, no contexto da pentalogia, será discutida no item 

3.1 desta tese. 
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 Essa  advertência, aparentemente simples, deixa transparecer uma carga 

argumentativa considerável, uma vez que nenhuma escolha é gratuita e aleatória no romance. 

A forma e o conteúdo são reembaralhados, numa tentativa de se aproximar da “fundação da 

família” e examinar o rumo dos sobreviventes. É apresentada a colônia italiana instalada na 

cidade de Rodeiro (na Zona da Mata Mineira, onde se instalaram também os antepassados do 

próprio Luiz Ruffato); são histórias que elucidam as dificuldades de sobrevivência em suas 

redondezas. Segue um importante fragmento da segunda história, intitulada “”Sulfato de 

morfina”, deste primeiro volume: 

 

Família...casamento...filhos...uma insidiante epiderme de mofo impregna todas 

as histórias, esporos furtivamente carcomendo qualquer esperança...assim, nos 

primórdios...assim, sempre...uma praga, uma maldição desembarcada do navio 

Carlos R., em Santos, camuflada na bagunça das tralhas recolhidas aos baús 

dos Bicio, dos Furlaneto, cujo sangue, cinco anos mais, se misturaria, a 

ansiosa melancolia de Giacinto, a nostalgia embirrada de Elisa, ele, vinte e 

dois, ela, quinze anos. Corcoveando o mar-oceano pulgas, baratas, percevejos, 

ratos, eriçados frangos engaiolados, hirtos pescoços, proprietários do 

impossível retorno, ignorantes do daqui-a-pouco, no nunca-jamais enterrados 

os ossos antepassados, soterrados os corpos, rasgadas as memórias do visto, 

saboreado, cheirado, pegado, ouvido, o Brenta, o paesello, as Dolomitas, a 

Basílica do Santo, martirizada a história em estrangeiras manhãs suarentas, 

sob a planta dos pés terras ordinárias, casebres escalando montanhas em 

perdidos sertões, saúvas, redescobrimentos. E exsurge, imenso o  

(Põe a coberta devagar... senão acaba acordando... 

Isso...) 

Inferno, não o do catecismo, labaredas fustigando condenados, tridentes 

sujigando pecadores, gritos de tardios arrependimentos, mas outro, encenado 

em certa casa, náufraga oculta trás um basto bambuzal. (RUFFATO, 2005a, p. 

39-40, grifos do autor).  

 

 

Essa emblemática passagem citada é a única da pentalogia em que aparece 

explicitamente a mobilidade “inicial” dos imigrantes italianos. A vinda da Itália para o Brasil 

não aparecerá em nenhum outro momento da pentalogia e as marcas da tradição e da 

identidade italiana serão diluídas, silenciadas e muitas vezes apagadas no desenrolar das 

histórias.  A vida dos antepassados vai se repetindo de certa forma em seus descendentes, mas 

os hábitos e costumes do imigrante não são evidenciados. 

Ficam esquecidas as pragas e maldições que desembarcaram do navio imundo, 

acompanhando os “proprietários do impossível retorno” e os “ignorantes do daqui-a-pouco”,  

com as “rasgadas memórias do visto”, sem possibilidade de volta às origens e sem condições 

financeiras de prosperar em novas terras, mesmo com o trabalho árduo em “estrangeiras 

manhãs suarentas”. Nada é seguro como se pode ver, por exemplo, na passagem “daqui-a-
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pouco, no nunca-jamais” O questionamento central que norteia este trabalho sobre migração  

é se a personagem optou pelo deslocamento, o exílio, ou preferiu permanecer próxima ao 

tronco podre, conforme Jorge de Lima; e, nas duas escolhas, quais foram as consequências.  

Recuperar a vida pregressa é uma constante na trajetória das personagens do Inferno, 

como nos versos de Invenção de Orfeu em que a reconquista do tempo original, o retorno à 

infância, é uma maneira de se afastar do presente doloroso.  Na pentalogia, essa recuperação 

histórica, no entanto, considera apenas os feitos dos imigrantes a partir do momento da 

estalagem deles no microcosmo mineiro. 

   Independentemente dos desvios, da ajuda recebida, da atuação de fatores externos, 

das adversidades, a explicação para o insucesso na vida das personagens pode estar na 

constituição frágil da base familiar, ou seja, o tronco das árvores do qual geraram as naus já 

estavam podres. 

  

4.2.1  “Uma fábula”  

Apresentamos, anteriormente, um fragmento da segunda história (citação anterior), por 

ser ele o mais representativo, ou melhor, o que mais se aproxima da origem das famílias com 

as quais iremos conviver no decorrer das análises. Na verdade, o primeiro volume da saga é 

aberto, criativamente, com um nascimento. Não um nascimento tranquilo, mas um parto 

difícil. O título da história é uma “Uma fábula” e traz André ou Andrezim, um dos treze filhos 

que sobreviveram, pois das vinte e uma gravidezes de Chiara Bicio restaram oito mulheres e 

cinco homens. As dificuldades do parto parecem sinalizar o início das adversidades e dos 

problemas que a própria família cria e que não sabe ou não pode evitar ou contornar, pelas 

limitações da consciência e da visão de mundo.  

O pai Micheletto, da família Micheletti, é o primeiro representante do imigrante 

italiano do sexo masculino a aparecer na série. Não se conhece sua procedência, mas sabe-se 

que é um homem de um metro e oitenta de altura, fartos bigodes ruivos, cabelos louros e 

olhos azuis. A passagem a seguir (tão emblemática quanto à da chegada dos imigrantes no 

Porto de Santos – citação anterior) mostra a forma como Ruffato revisita a tradição.  

 

Desdobrou a família, entre machados e queimadas, arados e enxadas, no 

fundo do fundo de uma barroca enquistada meio caminho de Rodeiro para a 

Serra da Onça, por detrás, cruzando enviesado pelas Três Vendas, pouco 

mais ou menos coleando as águas nervosas do Rio Xopotó, uma grota 

adquirida com o sol amontoado nas costas nos encabritados cafezais do Piau, 
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solto no mundo, desmamado de pai e mãe, enfezado na empreita da limpa 

das “ruas” até a panha dos grãos maduros, para depois, orgulhoso, nota sobre 

nota, escriturar aquele mataréu vassalo de bicharia selvagem, uma 

imundície de jaguatiricas e jararacuçus gordas como braço de homem-teba, 

veados-mateiros e cachorros-do-mato, sapos-cururu e tatus-galinhas, 

macacos-prego e lobos-guará. Estreou derribando árvores e alastrando fogo 

nos tocos, puxando água de uma mina com engenharias de bambus-

gigantes, marretando pedras para soldar as bases do corpo central da casa 

seis-cômodos, as mãos febris de calos, os ombros empapados de sangue 

pisado. Aprumou paredes na amarração de caibros e cumeeiras, recobriu o 

teto, tijolos e telhas-cumbuca trazidos em lombo de burro da olaria do “tio” 

Antônio Finetto para industriar aqueles fins de tudo. E, presidiário de sua 

obsessão, comeu sete meses de sua vida na ampla solidão do paraíso, 

labutando de em-antes do sol espantar a roncaria da madrugada até os dedos 

formigarem de sono, pois urgia o tempo (...) Quando deu por finda a faina 

convulsiva, compareceu, fosse uma visão, na Rua, socado dentro de um 

terno-gravata marinho mandado feitiar no Singulani, asas imensas na 

senjeiteza dos modos, pés escalavrados no pelourinho da bota rinchando de 

nova, de casa em casa da “colônia” caçando a eva que iria povoar aquele 

mundo virgem de vozes. Demorou um nada para preferir uma menina-Bicio, 

Chiara, recém-moça, catorze anos, que, pela largura das ancas, mostrava-se 

de boa parideira, embora magra e intimidada, corpo forrado de sardas, e 

fraca da cabeça, como descobriria depois, já fora-de-hora para desfazer o 

negócio.” (RUFFATO, 2005a, p. 16-17, grifos nossos). 

 

  

As seleções lexicais “escriturar”, “industriar” e “estreou” são metáforas que indicam a 

época e as circunstâncias da fundação do espaço “virgem”, recém-conquistado, e da 

instalação do pioneiro Micheletto nesse espaço. No contexto em questão, a noção do trabalho 

é posta como uma iniciativa humana que, mesmo sendo realizada sem o apoio de “um outro”,  

gera recompensa e prazer ao empreendedor, ainda que seu estado de saúde física e psicológica 

tenha ficado muito próximo das consequências negativas da obsessão, da convulsão e da 

solidão.  

Micheletto é um desbravador de terras mineiras, onde passa a viver em harmonia 

com a fauna exótica e com o “paraíso” pitoresco, mas em total desarmonia com a esposa (e 

sua família) e os próprios filhos. Ao término da “fundação” projetada, o “herói imigrante” sai 

à procura da “Eva”, aquela que iria povoar a terra conquistada. A seleção lexical é também 

muito sugestiva aqui, pois, a partir das expressões “caçando a eva” e “demorou um nada para 

preferir uma menina-Bicio”, infere-se a liberdade de Micheletto aliada ao seu autoritarismo e 

possessão. Ele “caça” uma mulher e, na rápida escolha (“demorou um nada”), ele prefere Chiara Bicio 

a outras moças da “colônia”. Assim, a terra e a mulher passam a ser duas propriedades de Micheletto. 

Chiara, no entanto, era “fraca da cabeça”, mas quando o marido descobre tal problema, já era tarde 

para desfazer o “negócio”; ou seja, o empreendimento, ironicamente, não alcançou grande sucesso. 

Como o narrador de Ruffato está sempre muito perto de suas personagens, a adjetivação negativa 
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(“fraca da cabeça”), atribuída à italiana escolhida, pode estar na voz da personagem Micheletto, até 

porque o narrador é solidário a Chiara, sente profunda compaixão por ela (conforme veremos 

em citação posterior).  

 A vivência da família Bicio Micheletti é símbolo da discórdia. “Micheletto velho” 

descobre o envolvimento de uma das filhas com um “estrangeiro”, que foge para o Rio de 

Janeiro; a moça é puxada pelos cabelos (“levou a madalena amarrada para o alto do pasto”) 

(RUFFATO, 2005a, p. 20) e assassinada pelo próprio pai (“Fosse essa a única morte inscrita 

em sua testa, já estaria condenado para o todo e sempre.”) (RUFFATO, 2005a, p. 20). Antes 

de procurar fuga na bebida,  “retrocedendo calmo na direção do cavalo, Micheletto velho 

ordena os empregados: “Façam uma cova bem funda, pros bichos não comerem, é carne 

minha, e botem uma cruzinha em cima, é carne minha.” (RUFFATO, 2005a, p. 20). 

Tanto a vida quanto a morte da mãe da família também são trágicas, e seu fim é 

apresentado, poeticamente, com compaixão pelo narrador: 

 

Na tarde em que avistou, do alto de estreito caminho que, abandonando a 

estrada de chão que liga Rodeiro à Serra da Onça, levava àquele fundo de 

grotão, a casa seis-cômodos náufraga no fundo da pirambeira, a ampulheta 

da vida de Chiara Bicio, a Micheletta velha, inverteu-se: ela começou a 

morrer. E esgotou-se hora a hora, a saúde murchando na sangria estúpida de 

partos, e o juízo escapando por entre as fímbrias das úmidas árvores que 

uivavam nas noites intermináveis. De começo, pensava, pelo menos a 

visitaria a família, mas, desatinou, o Pai rompeu com os Bicio, 

assenhorando-se de que parente nenhum viria rondar coisas suas, 

algemando-a nos cordões umbilicais de gravidezes sem-fim, largando-a 

desamparada, minguando num quarto de portas e janelas trameladas por 

fora, de onde saiu, trinta e cinco anos, rija, enrolada numa toalha-de-mesa, 

tão pássara que até o vento insistia em carinhá-la em sua derradeira viagem 

de carro-de-boi cantador até a Igreja de São Sebastião, quando, para 

comparecer decente à missa de corpo-presente, vestiram-na em madeira, 

gente havendo que desacreditava, É ela mesma?, É ela?, sussurrando na 

delonga do cemitério, vinte e um anos encafuada, Era doida, precisava 

deixar ela trancada, murmuravam todos, Ah, coitadinha... (RUFFATO, 

2005a, p. 20-21, grifos do autor). 

 

 Duas páginas à frente, o destino da família (“diáspora dos sobrantes”) começa a se 

(re)fazer. Fazendo jus ao título da história – “Uma fábula” – a narrador descreve o que restou 

da vida de Micheletto, o ser que agora se hominiza na convivência com os animais, na barroca 

asselvajada e temida. Vêm à tona as lembranças do passado em Rodeiro, há alusão à infância 

e o “fim” é o misto de esquecimento, memória e talvez loucura: 

 

Depois que enterraram a Louca, o Pai, besteiro, concordando na diáspora dos 

sobrantes, dispersos aos quatro-cantos Michelettos e Bicios, sitiou-se na 
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fazendola, hominizando-se entre os animais, comendo, bebendo e dormindo 

com eles, bicho-ele-mesmo, conversas acaloradas em tardes agônicas, 

cadeiras espalhadas pelas calçadas de Rodeiro, pito de mães para exemplar 

criança espevitada, depois alusão, lenda, enfim nada, a barroca asselvajada, 

temida, submersa no silêncio primevo, encapsulada no esquecimento, 

suspensa na memória. (RUFFATO, 2005a, p. 23). 

 

O próximo fragmento trata do deslocamento de André. O sonho parece tangível, a 

realização de curto alcance, pois a “aventura” estaria bem próxima, a poucos quilômetros de 

Rodeiro. A personagem optaria pela saída; trocaria a zona rural por Ubá, e o dinheiro lhe 

proporcionaria o melhor dos destinos: um dente de ouro e uma noiva para casar.  

 

(...) pé direito na igreja, esquerdo no botequim, suspiroso, um zumbido nos 

ouvidos, um dia encorajar, aventurar-se em Ubá, diz-que cidade grande, de 

amplas modernidades, espiava o ônibus resfolegante na praça, Cataguases-

Ubá, janelas pintadinhas de olhos, baixava a canga, iria ainda, deixa estar, 

arrumava emprego numa fábrica de móveis, ganhava dinheiro, punha um 

implante de dente-de-ouro na boca, e, depois sim, caçava uma noiva, casava, 

pois, a que outro fim se destina a vida? (RUFFATO, 2005a, p. 24).  

  

 

Interessante observar que o fim a que “se destina a vida”, conforme relato do narrador, 

não se refere apenas a dinheiro, a bens materiais. Há as lacunas indicando o traço 

impressionista, impreciso do sonho, do desejo, das expectativas de uma noiva. 

Se o espaço é bem descrito, o tempo histórico só se mostra por meio de figuras, como 

a bicicleta Göricke, o creme para cabelos Brylcreem e o automóvel Rural, que nos remetem à 

década de 1950 e que fazem parte do contexto da saída, da esperança de uma nova vida para 

André. No entanto, uma problematização e um segredo se instalam bem ao final da história 

em que André, em uma quermesse, encontra seu irmão Pedro e este lhe apresenta Salvador:  

“Salvador, seu criado, falou simpático (...) Vou precisar  muito de vocês (...) Pedro, o quê esse 

Salvador fez que vai precisar tanto assim da gente? (...) Ele não fez nada ainda... Vai fazer...” 

(RUFFATO, 2005a, p. 25). 

 

4.2.2 “Sulfato de morfina” 

Apresentando um elo com a história anterior (“Uma fábula”), “Sulfato de morfina” é 

uma história que tem como protagonista Dona Paula Biccio, uma mulher antes lavadeira e no 

momento da narrativa uma paciente de câncer, o que explica o título do texto e sua epígrafe 

especial, não literária: 
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“A morfina é um analgésico narcótico 

potente  destinado especialmente para  

o controle da dor aguda que não  

responde aos analgésicos tradicionais” (RUFFATO, 2005a, p. 27). 

 

 

Nesta história, a memória (onde residiria tal elo) é trabalhada de diferentes formas. 

Paula Biccio é irmã de Chiara Biccio Micheletto; embora fiquem distantes pelo temperamento 

do marido (o “bicho-homem”), o narrador faz questão de retomar o drama: 

 

Últimos tempos, acenaram reconciliações, mas já afastavam-nas 

intransponíveis fossos de ressentimentos. Enfim, Chiara, meia-lua-da-unha, 

tranças cavalgando a solidão do céu de outono, “Nunca vamos nos separar”, 

mãozinhas siamesas, histeria no casamento, “Minha irmã! Minha irmã! 

Adeus!, meu bem, adeus!”, como antecipando sua história, empurrada por 

um bicho-homem Micheletto para o fundo do fundo de uma barroca, 

enquistada no meio de Rodeiro para a Serra da Onça, algemada nos cordões-

umbilicais de gravidezes sem-fim, mirrando num quarto de portas e janelas 

trameladas por fora, da família exilada, até a luz do dia censurada, 

desajustando-se a cada pio do relógio, “Não tenho satisfação a dar a 

ninguém”, “Minha obrigação é botar o de-comer em-dentro de casa, e eu 

ponho, só Deus conhece o sacrifício”. (RUFFATO, 2005a, p, 39). 

 

Outros lampejos da memória de Paula referem-se ao trabalho. Numa narrativa em que 

a lavadeira é personagem principal, a classe mais favorecida economicamente aparece 

somente por meio de figuras, como os tecidos gabardine, tricoline e tergal e as calças que 

eram “ricas”; no mais, são todos equiparados na condição de clientes. Quanto à atuação do 

falecido marido, Jeremias, Paula se lembra dos serviços que ele teve que prestar aos Pratas 

(família de prestígio político-econômico), a fim de conseguir uma bolsa de estudos para Ivair, 

o filho caçula, no Colégio Cataguases. É o tema da estratificação social diluído em figuras 

sugestivas: 

  

 Roupa? Lavara muitas. As finas, do povo que morava na Rua do Comércio, 

na Praça da Estação, na Avenida, médicos, adevogados, juízes, sim, juízes!, 

lembra?, doutor Maurício!, bom, sério, tratava as gentes como se igual... 

Calças ricas, tropical, linho, gabardine, tricoline, tergal...Mas também 

vestidos tristes das mulheres da Ilha, paetês, vidrilhos, lese... E a chita, o 

brim dos da vala-comum... (RUFFATO, 2005a, p.30-31). 

   
Diferente da primeira história, ambientada na zona rural, esta se passa em Cataguases. 

O tempo cronológico é quebrado por idas e vindas e alternância de lucidez e delírio da 
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personagem; já o tempo histórico é marcado por figuras como o cigarro Continental sem filtro 

e, a mais significativa, a televisão.16  

Na doença, Paula só pode contar com a ajuda de duas filhas. Além das lembranças do 

trabalho, mais uma gama de lembranças, ligada ao ambiente doméstico, configura, pelo 

menos a princípio, uma visão de harmonia na convivência com o marido Jeremias e seus 

vários filhos. Quanto aos deslocamentos, que é a preocupação central deste trabalho, é 

interessante notar que o migrante, no caso, é do sexo feminino, condição que devemos 

examinar nas histórias que ainda serão estudadas: 

 

Ângela em São Paulo, Rosana também, Ariana em, aonde mesmo?, essa 

cabeça!, como é o nome?, nunca nem não ligou, minha nossa!, saberá do seu 

estado?, que está indo? (...) Ariana, a mais velha, desajuizada, desbocada, 

brigona, sem-modos, mau exemplo, apontavam, apartada dos colegas, 

escorregando no desamparo de seus vícios, sujando o sangue dos Bicio, 

enxotando as irmãs para os longes paulistas (...) (RUFFATO, 2005a, p. 34-

35). 

 

 

É uma história altamente entrecortada de fragmentos da memória com alternância de 

reursos gráficos (negrito, itálico etc) para dar conta dos registros que vão muito além do 

ambiente doméstico, como vimos na análise anterior em que a imigração dos italianos é 

registrada explicitamente pela chegada no Porto de Santos.  

4.2.3 “Aquário” 

Como Chiara e Paula das duas histórias anteriores, Nica Finetto, de “Aquário”, é mais 

uma mulher tocada pelas consequências dos deslocamentos, da migração, das personagens 

que a cercam. Nica Finetto, é analfabeta, filha de Beppo Finetto, um imigrante instalado na 

zona rural de Rodeiro. Ele não permitiu que a filha estudasse por pensar que para trabalhar na 

lavoura de fumo (a subsistência da família) precisava saber lidar com enxada e não com lápis. 

Quando Ângelo Chiesa, o primeiro pretendente ao casamento, apareceu na fazenda, Beppo o 

                                            
16 A televisão no Brasil começou em 18 de setembro de 1950, trazida por Assis Chateaubriand, fundador da TV 

Tupi. Em Inferno provisório, ela aparece pela primeira vez, nesta história, “Sulfato de morfina”. O excesso de 

fatos violentos, enumerados, no exemplo seguinte, é uma forma de demonstrar a saturação da violência: “Nó-na-

garganta quando, na televisão, pisca o fim-do-mundo, exagero?, filho atira no pai, mulher envenena marido, avô 

abusa da neta, irmão-polícia caça irmão-bandido, homem dorme com filha, professora foge com aluno, barracos 

despencam de barrancos, corgos fétidos, incêndios alveolares, atropelamentos, assaltos, estupros, assassinatos, 

balas sem dono, inocentes sem memória, pecadores sem lembranças (...)” (RUFFATO, 2005a, p. 35). 
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escorraçou (por desavenças antigas entre famílias), o que fez com que o desafeto se mudasse 

para o Rio de Janeiro e lá, seis meses depois, se jogasse na frente de um trem. O envolvimento 

entre Nica (então, de quinze para dezesseis anos) e Ângelo (aos 20) não passou de olhares, 

conversas nas missas de domingo e um encontro casual na casa da irmã dela (Assunta Finetto) 

ficando posteriormente apenas a saudade e a dor materializada em um retrato do amado (sob a 

posse de Assunta).  

Ainda sofrendo com a notícia do suicídio de Ângelo, anos depois, Nica se casa com 

Adalberto Silva. O consentimento do pai é representado pelo ato de soltar foguetes, sendo que 

isso não ocorreu no casamento dos outros filhos. Na versão da filha, o pai era um homem 

bom, sempre recorria a ela quando estava triste ou precisava tomar uma decisão importante; 

no entanto, o jovem casal, nos primeiros anos do casamento, ficou morando na tulha da 

fazenda do pai, inclusive depois do nascimento do filho primogênito. 

O passado na zona rural, mesmo com os interditos do patriarca quanto ao casamento, é 

algo valorizado positivamente na memória de Nica, ainda mais porque na passagem do campo 

para a cidade os desmandos e a violência do marido acabam tornando a vida em família um 

fardo bem mais pesado a ser suportado que o do passado. Autoritário com a família e altruísta 

na sociedade, Adalberto Silva é um dinâmico cabo eleitoral da situação; atua em quermesses e 

em instituições de caridade; sonha com a educação formal de seus filhos – Fernando, Carlos, 

Norma e Nélson –, sobretudo porque sentia vergonha do analfabetismo da esposa e da própria 

formação limitada.                

Essas personagens são apresentadas em pequenas parcelas de lembranças (do passado) 

e   de pensamentos (do presente). O narrador, em terceira pessoa, abre a história “principal” 

apresentando Carlos (Carlinhos ou Lilinho), que decidiu morar e trabalhar em São Paulo, após 

presenciar uma série de espancamentos:  

 

(Eu apertava as orelhas com as mãos, punha o travesseiro sobre a cabeça, 

enfiava-me debaixo da coberta, mas nada tolhia-me de ouvir os berros. 

Levantava-me e via o Fernando, impassível, perfilado junto à parede que 

dividia os quartos. “Vamos lá, Fernando, vamos separar eles”, mas meu 

irmão mantinha-se hirto, hipnotizado pela confusão. A Norma, que dormia 

no sofá da sala, gritava, gritava, numa tentativa absurda de abafar a 

balbúrdia. Então, eu pegava o Nélson pela mão e engabelava-o, sussurrando 

o que me viesse à cabeça, para ver se estancava seu choro.  

De manhã, minha mãe, sem jeito, disfarçava o braço roxo, o olho roxo, a 

perna roxa, o corpo moído. “Bati na porta”. “Bati na quina da mesa”. “É essa 

lavação de roupa... essa friagem, que me deixa assim”. (RUFFATO, 2005a, 

p.50). 
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Carlos, não adepto da ideia expressa no ditado popular segundo a qual “em briga de 

marido e mulher, não se mete a colher”, interferiu, também com violência, na última 

discussão dos pais a que assistiu; para ele, foi a derradeira, a que o levou a tomar a decisão 

que transformou sua vida pessoal e profissional.  

 
 Uma noite, cheguei da rua, guardei a bicicleta na varanda, entrei pé-ante-pé 

e me deitei. Todos ressonavam, menos meu pai, zanzando pelos becos da 

cidade. Tinha passado por uma madorna quando acordei esbaforido com os 

urros. Pulei da cama, murmurei, entredentes, “Pra mim, chega!” Abri a porta 

do cômodo deles, arranquei meu pai de cima da minha mãe, encarei seus 

olhos esbugalhados e disse: “Bate em mim, seu filho-da-puta!”. Minha mãe 

gritou, “Não, pelo amor de deus, Carlinho, você mata seu pai de desgosto”. 

Continuei: “Vem, seu desgraçado, bate em mim!”. meu pai falou: “Seu 

merda, nem saiu dos cueiros, vai ver o que é bom pra tosse”. E avançou com 

o corrião na mão. Quando estava  ao meu alcance, desfechei um murro, que 

acertou em cheio a sua testa. Ele caiu, estrebuchando, fingindo que estava 

tendo um troço. “Ai, Nica, que esse menino me mata! Ai, Nica, meu 

coração! Ai, que eu morro!”. Minha mãe agachou-se, desesperada, tomou-o 

nos braços, falou, “Viu o que você fez? Ai meu deus!, chama a assistência!, 

pelo amor de deus!, chama a assistência”. Peguei uma sacola de papelão, 

escolhi algumas mudas de roupa, enfiei uns trocados no bolso e fui para o 

trevo de Leopoldina pedir carona para São Paulo. (RUFFATO, 2005a, p.51). 

 

 

Instalado inicialmente em uma pensão em Santo André e depois em São Bernardo do 

Campo, em ambas as cidades, trabalhando como funcionário de uma firma de autopeças, 

Carlos retorna a Cataguases, duas vezes, pelo que consta nos fragmentos da narrativa. Na 

primeira vez, chega de surpresa (após três “conexões” de ônibus que  faziam da viagem um 

verdadeiro sacrifício), distribuindo presentes para a família, num gesto indicativo das 

condições proporcionadas pela nova profissão e numa demonstração de consideração ou 

desejo de alguma e reconciliação. Para mãe, “uma televisãozinha, um postal de Aparecida do 

Norte com tela ao fundo, e uma imagem minúscula de Nossa Senhora à frente” (RUFFATO, 

2005a, p. 65); para o Nélson, o irmão mais novo, uma flâmula do Palmeiras (“Será que ele 

ainda torce pro Palmeiras?”) (RUFFATO, 2005a, p. 65); o presente de Norma não é 

revelado, pois ao perguntar à mãe por ela o pai interrompe a conversa: “Virou puta (...) 

“Adalberto!” “Puta sim, é mentira? Está falada na cidade inteira... Puta! Puta!” 

(RUFFATO, 2005a, p. 65). Já o presente do pai era uma garrafa de vinho embrulhada com 

cuidado em um papel celofane amarelo a qual foi desprezada imediatamente: “Isso é pro 

senhor, pai.” (...) “Enfia no cu, seu merda!” e desapareceu porta afora. (RUFFATO, 2005a, 

p. 65, grifos do autor).   
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O segundo retorno de Carlos a Cataguases, por ocasião do falecimento do pai, é 

relatado, também em primeira pessoa; é a voz do próprio Carlos, “realista” e traumatizado: 

Recebi o telegrama na firma, em São Bernardo do Campo, nenhuma 

surpresa. Ia acontecer mesmo, mais dia, menos dia. Pedi dispensa de uma 

semana, passei na pensão, joguei umas mudas de roupa no porta-malas e 

guiei dez horas seguidas para chegar a tempo de vê-lo enrijecido, 

incomodado dentro de um caixão de segunda categoria. Para ele, agora, tudo 

é coisa alguma. Como foi um dia para o Fernando. Como será um dia para 

mim. Nada. (RUFFATO, 2005a, p. 46-47). 

 

 

Dois dias após o sepultamento do pai, Carlos decide levar a mãe para passear no litoral 

capixaba, o que era possível no momento pela aquisição do carro. A partir dessa decisão, a 

história, a que estamos chamando de “principal”, começa a se desenrolar, sendo fragmentada 

em doze blocos intitulados por nomes de cidades e horários exatos que marcam o trajeto da 

viagem (de mais de oito horas) de Cataguases a Guarapari.17 As lembranças do passado e os 

pensamentos do presente de Carlos, como já vínhamos resumindo, são reconstituídos em 

diferentes formas gráficas (itálico, parênteses e fontes variadas) da partida à chegada e é desta 

maneira que o leitor conhece o enredo e os perfis das personagens femininas e masculinas. Se 

o tempo cronológico da viagem é marcado com precisão, as reminiscências e as reflexões 

sobre o passado são bastante embaralhadas.18  

O destino trágico das personagens é marcado em diversos momentos da narrativa, 

como o exemplo de Fernando, o irmão mais velho, ajustador mecânico diplomado pelo Senai 

e operário na oficina da Saco Têxtil. Um filho com características do pai, na visão de Carlos: 

um altruísta, líder de grupo de jovens, catequista, organizador de eventos em dias como os de 

São Cosme e Damião e o de Natal, voluntário como batedor de laje nos loteamentos nascentes 

da cidade e incentivador do futebol infantil das crianças pobres. Semelhante ao pai também 

quanto ao relacionamento com Norma: implicava com o cumprimento da minissaia e com 

interesse pelos paqueras, rasgava a coleção de fotos dos artistas preferidos e, a pior das 

violências, batia na irmã.  Além disso, Fernando “frequentava as mulheres-damas da Ilha no 

dia do pagamento (...), passava a mão no meio das pernas das moças que trabalhavam com ele 

na fábrica” (RUFFATO, 2005a, p. 61), consumia bebida alcoólica sem o conhecimento do pai 

e jogava sinuca a dinheiro, eram apostas feitas em um dos principais bares da cidade – o 

                                            
17 Os subtítulos da história “Aquário” são: Cataguases, 5h16min; Leopoldina, 5h37min; Laranjal, 6h03min; 

Muriaé, 6h47min; Eugenópolis, 7h47min; Itaperuna, 8h35min; Bom Jesus do Itabapoana, 9h32min; Bom Jesus 

do Norte, 9h35min; Apiacá, 9h48min; Cachoeiro de Itapemirim, 11h19min; Iconha, 12h04min; Garapari, 

13h13min. 
18 Quanto ao tempo da narrativa, sabemos que o “presente” se passa no mês de julho de um ano não revelado e o 

“passado” é marcado apenas por figuras  da época como bicicleta “Monark”, bala “píper” etc.  
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“Elite”. As duas faces de Fernando – solidário e transgressor –  são desperdiçadas em um 

atropelamento, aos 24 anos, quando cortou, de bicicleta, um ônibus parado e deparou-se com 

“uma jamanta MB 1924 do Rodoviário Mineiro. (...) Os espelhos de sua Monark vermelha 

espatifaram-se contra os paralelepípedos.” (RUFFATO, 2005a, p. 62). Com isso,  é cancelado 

o sonho de sua noiva, o de concretizar o casamento, já agendado no cartório da cidade.     

Nélson, o caçula, era “adestrado” pelo pai e também vigiava o namorado de Norma, o 

Rubim – personagem aparentemente de pouco destaque na narrativa, mas que surpreendeu a 

família, levando-a para um passeio em Marataízes (ES).  Senhor Adalberto, alegando ficar 

para “tomar conta das coisas” (RUFFATO, 2005a, p. 48), continuava achando Rubim um 

“populista” que fazia de tudo para agradá-los e conquistar Norma definitivamente. Nas 

palavras de Carlos, “Não mais surpreendi minha mãe tão contente. Meu pai arrastou um ano 

de-mal com ela” (RUFFATO, 2005a, p.49). A bem da verdade, esta viagem-surpresa marcou 

a família de forma inusitada, com o que lhe era mais raro – a felicidade.  Para os mineiros, 

sobretudo os menos favorecidos economicamente (não apenas da ficção), visitar o litoral pelo 

menos uma vez por ano é o ponto máximo da satisfação. Acresce ainda que a viagem 

específica de Carlos e sua mãe, no presente, é uma forma de reviver uma nesga mínima dessa 

felicidade do passado, como se a viagem atual fosse uma tentativa de reparar algo deixado 

para trás e de não repetir os insucessos pessoais e familiares.   

Quanto à Norma, sua apresentação é feita também pelo ângulo de visão da mãe (já 

registramos os adjetivos que o pai atribui a ela). Quando Carlos surpreende Dona Nica com o 

convite para Guarapari, ela recusa a viagem, colocando a necessidade de cuidar do velho 

cachorro, Rex, acima de qualquer pretexto, o que o filho rebate dizendo que poderia deixar 

isso por conta de Norma. Segundo a mãe: “– Você não conhece sua irmã, Carlinho... Imagina! 

Ela se preocupar com um cachorro... Não trata nem dos filhos, Deus que me perdoe...” 

(RUFFATO, 2005a, p.48). Em outra passagem, eles conversam sobre o caso amoroso de 

Norma com o médico-amante, mas Carlos diz admirar a irmã e ver felicidade nela. Nica, 

mesmo nutrindo decepção, tem alguma admiração pela filha. Por meio de uma vaidosa 

recordação (grafada entre parênteses) da mãe, a beleza passa a representar mais uma 

valorização positiva do passado que insiste em sobreviver: (Norma, sempre bonita, “Ela me 

puxou. É a minha cara quando menina”...). (RUFFATO, 2005a, p.66).  

Operária, tecelã da Manufatora, Norma casou-se aos dezessete anos de idade, sem 

gostar de Alfredo – um homem reservado, sistemático, também operário, contramestre da 

Industrial e jogador centroavante do Clube Operário. Casou-se  para desvencilhar-se do 
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autoritarismo do pai e de Fernando e das chantagens da avó materna, o que demonstra total 

submissão e impotência de Nica Finetto diante das ações dos membros da família.  

A indiana Gayatri Spivak, ao refletir sobre o contexto da produção colonial, afirma 

que se “o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino 

está ainda mais profundamente na obscuridade.” (SPIVAK, 2010, p. 85). Isolando as 

especificidades, podemos estender essa argumentação para o ambiente doméstico da nossa 

análise, uma vez que, segundo a autora, a marginalidade do subalterno é um fardo mais 

pesado para a mulher do que para o homem, uma vez que a mulher subalterna quando tenta 

falar não encontra meios de se fazer ouvir. No nosso exemplo, nem no núcleo familiar, 

interno. 

A trajetória de Norma é bastante significativa para o tema que estamos tentando 

explorar. Mesmo cuidando de três filhos, ela fez curso de secretária no Senac e foi trabalhar 

em um consultório médico. Envolveu-se emocionalmente com o médico, o que gerou 

comentários em toda cidade, mas Alfredo, admirado com o esforço e o dinamismo da esposa, 

atribuiu as intrigas à inveja das colegas, outras operárias que viviam para o trabalho e a 

família: “...envelheciam debruçadas nos teares das fábricas, ou mofavam entediadas no fundo 

melancólico de um armarinho, ou definhavam esperando o marido com a janta na mesa.” 

(RUFFATO, 2005a, p. 67). Após tentar se afirmar como secretária em outros consultórios, 

Norma acaba sendo contratada por um médico prestigiado e rico, que angariava com 

facilidade votos nas eleições. Subjugando os boatos, ela se julgava superior às outras 

mulheres de sua classe, porque dela “emanava o poder, dela poderiam obter favores ou 

vinganças.” (RUFFATO, 2005a, p. 67). É o mito do poder diluído nas mãos de quem tem a 

ilusão de detê-lo. 

Pode-se dizer que os irmãos Norma e Fernando, pela origem humilde, foram “longe 

demais”, para usar uma expressão bem popular, pois concluíram cursos no Senac e Senai, 

respectivamente. A vida de Fernando foi desperdiçada muito cedo, mas a de Norma trilhou 

caminhos questionáveis pela sociedade; quando ela tem oportunidade de construir uma vida 

autônoma, passa a reproduzir o lado mais reprovável do comportamento masculino. Talvez 

Norma seja uma das poucas personagens femininas da pentalogia em condições de construir 

com liberdade uma carreira profissional promissora, de qualidade, no entanto ela se aproxima 

do poder local, pautando sua ascensão social pela falta de ética, sem se importar com a 

cidadania dos membros de sua família e de sua classe subalterna. Refletindo sobre 

comportamentos semelhantes a este, em obras de autores contemporâneos, Lucia Helena 

sintetiza: 
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em um mundo do qual se pode dizer que o comportamento ‘farinha pouca, 

meu pirão primeiro’ tornou-se moeda corrente da vacilação entre valores e 

da falta de ética; valores e ética que deveriam ser bem cuidados para a defesa 

da legitimidade da cidadania e da segurança e felicidade dos indivíduos. 

(HELENA, 2015). 

 

 

Sobre lampejos minúsculos de felicidade, de forma específica, tratemos da trajetória 

de vida de Carlos. O ABC paulista  aparece no quinto fragmento da história, intitulado 

“Eugenópolis, 7h47min”; ou seja, já são mais de duas horas de viagem (desde a partida às 

5h13min de Cataguases), mais de duas horas de uma difícil conversa com a mãe, uma forma 

de tocar nos mais dolorosos traumas e de deixar fluir tais lampejos. O chefe na firma de 

autopeças em Santo André, o espanhol Seu Domingos, fez esforços no entrosamento do 

empregado mineiro com a cidade, com a turma do trabalho e , sobretudo, com a filha caçula 

Mariana, “uma espanholinha brava, havia concluído o normal e dava aulas numa escola nas 

redondezas.” (RUFFATO, 2005a, p. 57). A princípio, Carlos evita amizades e envolvimentos, 

preferindo ficar sozinho, mas acaba casando-se, atribuindo a decisão à insistência do Seu 

Domingos (fica para o leitor inferir que a resistência se deve mais a marcas traumáticas do 

passado).  

Carlos e Mariana passaram por todos os preparativos convencionais dos rituais de 

noivado, casamento, maternidade. Os sogros estranharam o fato de os parentes mineiros do 

noivo não participarem das comemorações, mas Carlos rebatia a indignação com justificativas 

e mentiras como morte dos pais, problemas de saúde da irmã etc.  

 

Eu queria deslembrar minha história. Pensava desmanchar as paredes do 

meu passado e fundar meu presente sobre novos alicerces. Bobagem! 

Bastaram os primeiros meses com Mariana para perceber que nada restaria, 

no após. (RUFFATO, 2005a, p. 58). 

 

Ficaram casados por exatos dois anos, quatro meses e vinte e seis dias. O perfil de 

Mariana – vivaz, ambiciosa, determinada, dura – destoava muito do de Carlos, que não se 

esforçava em nada para manter seu casamento. Comportava-se como um marido desanimado, 

de pouca ousadia, sem pulso firme e força de vontade; era um homem que já se dava por 

satisfeito por estar vivo convivendo com  uma mulher que entendia a vida como um 

empreendimento. “Era justo que ela perdesse os melhores anos de sua juventude por conta da 

minha absoluta inaptidão para as coisas do mundo? Não seria melhor para todos que ela 

pudesse tentar novamente?” (RUFFATO, 2005a, p. 59). 
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O final desse fragmento (todo entre parentes e em itálico, destacando uma 

reminiscência amarga de Carlos durante a viagem com a mãe) traz descrições em sequência 

com se fossem a observação (na lembrança) das fotos (por meio de palavras) da esposa em 

momentos significativos da vida: recém-nascida nos braços da mãe; no batizado; no 

velocípede; com as fantasias de cigana, odalisca e de índia; na bicicleta; na cachoeira; em um 

churrasco; num baile; em praias dos litorais carioca e paulista; no casamento, na gravidez, na 

maternidade – imagens que traduzem nitidamente a diferença sócio-econômica entre o 

operário mineiro e a filha do empresário do ABC – e finalmente, Mariana “sozinha”.  

No desfecho desse fragmento, a mãe pergunta a Carlos o paradeiro do filho, Domingos 

Herrera Neto; e a tentativa de resposta aparece na parte seguinte da viagem, “Itaperuna, 

8h35min”, em que são revelados ao leitor a idade do filho (dez anos – uma pista do tempo 

decorrido após a mudança de Carlos para São Paulo) e o motivo do abandono. O acender do 

cigarro, desde as primeiras linhas da história,  sinaliza altos momentos de tensão como o 

desabafo diante dos questionamentos da mãe sobre a separação. O diálogo é marcado de 

receios e traumas de um passado doloroso: “– É que... no fundo, no fundo... eu tinha medo, 

mãe... medo assim... de acabar... como a senhora e o pai... Eu não queria isso pra mim, mãe... 

A Mariana... A Mariana não merecia isso...” (RUFFATO, 2005a, p. 61). Os momentos mais 

tensos da viagem são interrompidos por paradas em bares e restaurantes na rodovia, como 

forma de alívio. Em cinco fragmentos mais adiante ou sete páginas depois (na etapa “Iconha, 

12h04min” da viagem), Carlos volta passar sua vida a limpo19, quando sua mãe, a única 

interlocutora, lhe pergunta: “E você, Carlinho, nunca mais quis casar?” (RUFFATO, 2005a, 

p.67).  

Sem contar que Carlos abandonou a namorada Vânia quando decidiu morar em São 

Paulo, aparece mais uma mulher em sua história, após a separação. A narrativa do segundo 

episódio da sua vida afetiva se passa em São Bernardo do Campo, onde Carlos era também 

funcionário em uma firma de autopeças.  Ao usar os serviços do Bradesco, apaixona-se pela 

bancária Patrícia com quem passa a se encontrar para tomarem café, por três meses, em 

manhãs de segunda a sexta-feira, num bar ao lado da agência, até o dia em que ela se desliga 

do banco sem dar explicações. “aquela a quem nunca sequer abracei/ caminha comigo ao 

                                            
19 A dúvida sobre a felicidade ou a ausência dela perpassa frequentemente as falas de Carlos: “– Mãe, a 

senhora... a senhora foi feliz... com meu pai?” (RUFFATO, 2005a, p. 50); “Mãe, a senhora acha que a Norma é 

feliz?”  (id., p. 65);  “A cidade inteira sabia que uma [Nica] Finetto apanhava de um [Adalberto] Silva...” (id.). 

“ uma família tudo o que não fomos” (id.). 
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meu lado/ murmura ainda em meu ouvido/ miram meus olhos seus olhos negros/ arde meu 

corpo no fogo desta ausência)” (RUFFATO, 2005a, p.69, grifos do autor).  Como Nica e 

Ângelo, Carlos e Patrícia seguiram caminhos diferentes, ruminando amores realizados apenas 

no mundo das ideias. 

Tanto a trajetória das personagens femininas quanto a das masculinas no texto que 

estamos estudando tocam no narcisismo das relações sociais, íntimas e interpessoais, que, 

segundo HELENA (2015), revela “homens e mulheres fraturados, em busca de novas formas 

de relacionamento, quando não deles fugindo, com medo de acirrar feridas.”. Como vimos, 

Carlos namorou Vânia, casou-se com Mariana (de quem se afastou por medo de reproduzir 

com ela o autoritarismo do pai), mas paixão mesmo sentiu pela distante e misteriosa Patrícia. 

Fernando faleceu ainda jovem, deixando a noiva envolvida com os preparativos do 

casamento. Norma namorou Rubim, casou-se com Alfredo a quem traiu por diversas vezes 

com os médicos (casados) dos consultórios onde trabalhou. Nica Finetto se apaixonou por 

Ângelo Chiesa – o suicida – e para não enfrentar e contrariar o patriarca casou-se com 

Adalberto Silva. Essa “quadrilha” sintetiza os encontros e desencontros amorosos da história.  

Ainda, como nos versos de Drummond, parece que Carlos ouviu a voz de um anjo 

torto que vive na sombra e se transformou em um tipo de gauche na vida. Não apenas um 

anjo, mas uma legião de anjos tortos – o pai, o irmão, o chefe etc – empurraram sua vida para 

algum lado. Ou melhor, Carlos optou pelo abandono e aproveitou as ocasiões trágicas para 

escapulir da mediocridade, portanto sua mãe o achava diferente, esquisito, uma incógnita 

quanto ao seu comportamento – “Não sei quem você puxou, Carlinho...” (RUFFATO, 2005a,  

p.49). Durante a longa viagem, principalmente nos momentos que reviviam agruras mais 

cruéis, a mãe atribuía ao filho características negativas que foram disseminadas na família 

pelas observações do marido, quanto à possível maldade, desgosto, desrespeito etc. Em 

pensamentos (itálico), Carlos também mexia em suas feridas, ao tentar passar sua vida a 

limpo:   

 

Minha mãe nunca engoliu o fato de eu ter me rebelado contra meu pai, de 

ter evidenciado a sua ignorância, a sua hipocrisia, as suas mentiras, de ter 

desvelado o quanto todos éramos cúmplices de sua vida torta, de sua 

piedade de ocasião, de seu moralismo amorfo. Ela nunca me perdoou por 

ter rompido com a família, por ter escapulido da mediocridade, por ter me 

recusado a carregar o quinhão que me cabia naquele fardo. Queria que eu 

tivesse permanecido ali, sob suas asas, para sempre, como meus irmãos, 

comendo de sua mão, aninhados à sombra daquela tragédia que 

contaminava a todos. (RUFFATO, 2005a, p. 51, grifos do autor). 
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  Quanto ao destino de Nélson, o caçula da família, também herdeiro do autoritarismo 

paterno, o que não aparece na “quadrilha” descrita anteriormente, há um pequeno diferencial, 

pois ele se mantém casado às custas do apoio incondicional da mãe. Em mais um dos 

pensamentos de Carlos, exatamente no último fragmento da história, “Guarapari, 13h13min”, 

aparecem os “deslocamentos” a que Nélson é submetido diante das desigualdades sociais e da 

falta de adaptação na “sociedade para o mercado”: 

 

(Nélson desandou, vive de bico. Peão de obra e Belo Horizonte; camelô no 

Rio de Janeiro; garimpeiro no Mato Grosso; caseiro em Belo Horizonte; 

porteiro em São Paulo; desempregado em Brasília; empacotador de 

supermercado no Rio de Janeiro; peão de obra em Juiz de Fora; frentista de 

posto de gasolina em Governador Valadares. Nunca para em emprego 

algum. Volta sempre correndo para Cataguases, para os braços 

compreensivos da minha mãe. Ele, a mulher, os três filhos.) (RUFFATO, 

2005a, p. 69).   

  

 

Ao contrário dos irmãos Fernando e Nélson, que concluíram os cursos técnicos, e de 

Carlos que conseguiu se manter com o salário recebido nas firmas de autopeças do ABC, 

Nélson é um “nômade” que vive de “bicos”, um desqualificado. Se a escola técnica é 

puramente prática, destinada às classes subalternas, como afirma Gramsci (2006, p. 19 apud 

OLIVEIRA, 2013, p. 148), Nélson está em um patamar especial dos escombros da 

subalternidade.    

Em “Aquário”, Carlos é o protagonista20, ocupa uma posição de destaque, pois é por 

meio dele, da visão dele, que o leitor conhece as demais personagens (ainda que o narrador 

em terceira pessoa esteja bem próximo dele e da mãe, Nica). É um exemplo claro da “visão 

com”, conforme tipologia de Jean Pouillon acerca de perspectivas do narrador. (POUILLON, 

1974 apud BARRETO, 2012, p. 34). Assim, a construção da imagem de Nica e das demais 

personagens fica a serviço do ponto de vista de Carlos, “com ele” se veem as outras 

personagens. Ainda no “presente” da primeira história, quando Carlos chega a Cataguases 

para o sepultamento do pai, Nica é descrita (em itálico) por meio do pensamento do filho:  

 
Minha mãe virou isso... um caco... (...) mirradinha, a velhice ainda não 

minou seus cabelos castanho-claros, os destroços. A dentadura dança 

saliente na superfície das gengivas. A pele vincada, os olhos resignados, 

mais pequena parece agora que tem medo, medo da longa viagem, medo... 

(RUFFATO, 2005a, p. 45). 

 

                                            
20O termo “protagonista” no estudo da pentalogia é empregado com ressalvas, porque no embaralhar das 

histórias personagens principais e secundárias se revezam, às vezes, até mesmo no interior de uma mesma 

história.  
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Com base nos textos de Sade (1991) e Adorno (2012), Danielle Corpas, em “De boas 

intenções o Inferno está cheio”, aposta que o estilhaçamento da forma do romance construído 

por Ruffato tem mais caráter de arte de escrever ao gosto do público do que de alternativa 

para se manter fiel ao melhor da herança realista do romance (dizendo as coisas como 

realmente são),“sem reproduzir a fachada ideológica, sem auxiliar a reproduzir reificação.” 

(CORPAS, 2009, p. 35).  

Por ser de 2009 o texto de Corpas, quando o último volume da série não havia sido 

publicado (Domingos sem Deus é de 2011), a ensaísta não tinha ainda a oportunidade de 

conhecer, por exemplo, o “destino” dado a personagens como Nica. Embora seja uma obra de 

autoria masculina e as mulheres, em alguns casos, venham retratadas pela “visão com”, há 

uma cumplicidade respeitosa entre narrador e personagens femininas. Consideramos a 

composição de Inferno provisório um misto de imaginação, criação literária, história, 

memória e uma significativa “reformulação” de experiências pessoais, pois Ruffato, como 

dissemos anteriormente, é cataguasense, descendente de italianos da região de Rodeiro, filho 

de uma lavadeira analfabeta, perdeu irmão e sobrinho em acidentes trágicos, passou por vários 

subempregos desde a infância, fez curso técnico antes de ingressar na universidade federal 

etc.  

Seria o caso de questionar se Ruffato é o tipo ideal do “intelectual orgânico” da classe 

operária, construído pela crítica de esquerda, no século XX, como afirma Alfredo Bosi, “o 

escritor que se despe dos preconceitos e do imaginário burguês para plasmar uma linguagem 

aderente ao real e aos valores do progresso, justiça e liberdade” (BOSI, 1996, p. 19). Ruffato é 

praticamente uma exceção no conjunto de escritores contemporâneos, por conhecer 

profundamente as distâncias sociais e denunciá-las na ficção, o que resulta numa proposta 

estética e política muito mais complexa do que a que aparece na conclusão de Corpas:  

 

A caracterização das personagens, a construção dos ambientes, a 

serialização, a proximidade empática dos narradores com as personagens e o 

apelo visual atendem muito bem à sensibilidade do leitor que transformou  o 

jornalista Ruffato em escritor profissional. Parecem atender melhor às 

expectativas do consumidor de literatura que há décadas vem se habituando 

ao apagamento das distâncias sociais na narrativa do que à urgência de 

incorporar à forma literária a gravidade de tais distâncias. (CORPAS, 2009, 

p. 35). 
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Ruffato em entrevista confessa que ao esboçar o projeto de Inferno provisório lançou 

mão do recurso da hipertextualidade21 e procurou evitar a forma burguesa de romance. O 

primoroso romance Eles eram muitos cavalos (uma revelação literária em 2001), também é 

todo (des)organizado em fragmentos, o que permite ao leitor aproximá-lo de Memórias 

sentimentais de João Miramar de Oswald de Andrade. A fragmentação da forma não é 

novidade na literatura, mas persiste nas obras ruffatianas como um recurso de linguagem que 

procura denunciar a própria fragmentação da vida humana, com seus estilhaços, cacos e restos  

a serem, talvez, recuperados por porções de esperança. 

Na história analisada neste item, há uma relação de causa e consequência no 

conflituoso relacionamento entre o patriarca e demais membros da família. A violência 

praticada pelo pai sobre a mãe é paga também com violência (em “menor grau”) do filho 

sobre o pai e gera ressentimentos e distanciamento entre ambos. No exemplo específico de 

Carlos, como vimos, ele revida o sofrimento da mãe, desliga-se da família, não sustenta seus 

relacionamentos posteriores; mas pelo menos não reproduz, no seu espaço de fuga 

(sobrevivência em São Paulo, graças ao mínimo de conhecimento técnico), o modelo da 

“família de origem”.  

Para finalizar, destacamos da história duas passagens representativas da imigração e da 

migração interna (no Brasil da segunda metade do século XX), respectivamente: 

 

– Sabe que eu lembro direitinho da vovó, mãe? (...) 

– Mas você era tão criança quando ela morreu... (...) 

– Quando ela acordava, passava um tempão penteando os cabelos     

para fazer um coque... 

– Você lembra disso? 

– E lembro também que ela só usava vestido preto. Era luto?  

– Não sei... Até onde vejo, desde sempre ela só vestiu preto... 

– Ela não falava nada em português, mãe? 

– Nada, coitada... Nunca aprendeu... Nem uma palavra... 

– A senhora sabe italiano? 

– Ih, já esqueci... 

– Mas a senhora sabia? 

– Em criança... 

– Não lembra mais nada? 

– Só a reza... 

– A reza a senhora lembra? 

                                            
21 Sobre a questão da estratégia de escrita, Ruffato esclarece: “Parti, desde o começo, de uma questão formal 

importantíssima que é a seguinte: escrever um romance não burguês. Escolhi, como ferramenta um recurso atual, 

da internet, que é a hipertextualidade. Parti então para uma experiência de construção e reconstrução de histórias, 

como se o leitor tivesse em cada nome de personagem a possibilidade de clicar e abrir a história daquela 

personagem. Esse é o meu processo de construção do romance”. (RUFFATO, 2006b). 
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– Lembro... O Dio, Padre Buono e misericordioso... 

– Coitada da vovó... Do quê que ela morreu? 

– Solidão.  

– Solidão? Ninguém morre de solidão, mãe... 

– Ela morreu. Depois que venderam o resto da fazenda, ela ficou 

pulando de casa em casa. Até com a gente ela passou um ano... Mas não 

conseguia conversar com ninguém. Ninguém mais sabia italiano. Os filhos 

não tinham paciência de puxar pela memória... Os netos remedavam ela... 

Passava tempos sem abrir a boca. Até começou a secar, secar... Um dia 

acharam ela murchinha, de bruços, na cama... (RUFFATO, 2005a, p. 63-64). 

 

 

 Há, na pentalogia, uma “diluição” e um progressivo silenciamento da tradição italiana, da 

linguagem, dos hábitos, dos costumes e da memória dos imigrantes – aspectos que o leitor pode 

perceber em todas as histórias22. 

 Quanto à migração interna, vale destacar uma passagem que está intercalada no diálogo  mãe- 

filho (Nica e Carlos), durante a viagem, e que traz um dos símbolos mais representativos do 

deslocamento do cataguasense: a saída (principal) pela cidade de Leopoldina (cortada pela Rodovia 

Rio-Bahia, a BR-116), rumo às grandes cidades. 

 

Ônibus apinhados descem ligeiro a Rio-Bahia. 

Vão para onde? 

Vão para onde? 

Vão para o Rio de Janeiro. 

Vão para São Paulo. Não voltam mais. Nunca mais. (RUFFATO, 2005a, p. 

49, grifos do autor). 

  

4.2.4  “A expiação” 

Mais uma personagem feminina serve de elo entre histórias: Assunta Finetto  é irmã de 

Nica Finetto, é quem guardava em casa o retrato de Ângelo Chiesa, a paixão de Nica, proibida 

pelo pai. Os desencontros vão em toda direção; no presente da narrativa principal, conforme 

foi visto, ela era viúva e ele morto, vítima de suicídio. Na trajetória de Assunta também está 

presente a morte. A conexão entre histórias, permitida ao leitor, demonstra, na verdade, a 

inviabilidade da união entre as famílias e  a descontinuidade das vidas retratadas, na 

fragmentação das narrativas. 

Dividida em três partes, respectivamente, “Ritual, “Fim” e “Tocaia”, “A expiação”  é 

uma história que vai de um extremo ao outro quanto aos eixos temporal e espacial. Na 

                                            
22 O conceito de identidade que melhor explica a condição das personagens ruffatianas (operárias, imigrantes e 

do lumpesinato) passa pela noção ou pelo modelo do “reconhecimento” dos grupos minoritários.  (Cf. 

FIGUEIREDO, 2005). A reivindicação do reconhecimento é mais uma exigência do que uma necessidade, no 

entanto, o que se constata na leitura das histórias é a falta da “consciência de classe”; não há uma relação 

dialógica entre os pares.   
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primeira parte23, as personagens estão no meio rural e o tempo presente (uma segunda-feira de 

dezembro) é marcado já na primeira página pelo “chinelos havaiana” e por outras figuras 

como Kombi, Fusca e Rural. É possível que o leitor menos desavisado e menos jovem saiba, 

por exemplo, que as Alpargatas do Brasil, produtora e distribuidora dos chinelos Havaiana, 

foi inaugurada no Brasil em 1962. A seleção lexical em Inferno provisório (e em outros 

textos) não é neutra nem aleatória; associar os chinelos à data pode ser um detalhe não 

comprometedor para a leitura deste texto literário, mas o fato é que as três partes dessa 

história são bem distintas, tanto no tempo quanto no espaço.   

É, então, uma segunda-feira de um mês de dezembro de um ano, provavelmente, a 

partir de 1962, se o autor não se equivocou na referência. A narrativa de “Ritual” se passa em 

Rodeiro e tem a família principal formada por Orlando Spinelli, Assunta Finetto e seus filhos 

naturais, Zé e outras crianças não nomeadas, e o filho adotivo,  Badeco, “um Spinelli preto”, 

segundo os parentes. (RUFFATO, 2005a, p. 79). Aparece, explicitamente, pela primeira vez 

no romance a questão racial: “É nisso que dá... A gente dá tudo pro empregado, trata como se 

fosse um igual... E depois... é isso... essa tragédia... (...) ...aquele preto. Preto é traiçoeiro, 

sempre falei. Acharam ele?, a mulher indagou, Nada! Aquele tição deve ter parte com o 

diabo.” (RUFFATO, 2005a, p. 77). 

Ainda na primeira parte, “Ritual”. Trata-se de uma conversa entre pessoas que 

participavam do velório de Orlando Spinelli, vítima fatal de um acidente na estrada de terra, 

quando voltava para casa depois de mais de um dia de embriaguez. O acusado é Badeco que, 

pelo simples gesto de rir de uma tacada mal sucedida do “patrão” no jogo de sinuca,  é 

surrado e humilhado por Spinelli que recebe o apoio de uma plateia popular, na praça de 

Rodeiro:  

 

Orlando agarrou-o, Para, padrim, para, deu-lhe uma gravata, jogou-o no 

chão, pôs o joelho em suas costas, imobilizando-o. padrim, o senhor está me 

machucando, padrim, para pelo amor de deus, padrim, os dois beberrões, 

rindo desbragadamente, amarraram bem forte uma corda-bacalhau em volta 

da cintura, juntando os braços ao quadril, e entregaram a ponta para o 

Orlando. Badeco já não gritava, só chorava, humilhado. Orlando mandou 

que ele fosse para a calçada, subiu na charrete, falou: Agora macaco de um 

                                            
23 Estamos na análise da quarta história do volume um e deve-se frisar que o estudioso de Inferno provisório, 

em cada história, pode optar pela análise de parágrafo por parágrafo, período por período, trecho por trecho ou 

bloco por bloco, desconsiderando a cronologia dos fatos, ou seja, seguindo mesmo a ordem de apresentação dos 

eventos na sequência do texto. A outra opção é desmontar a ordem de apresentação como segue nas páginas e 

(re)construir uma linearidade dos fatos. Nesta tese, poderemos usar as duas alternativas, procurando com 

frequência fazer citações, a fim de mostrar, por exemplo, o experimentalismo formal, a ironia e o humor do 

autor, nas partes mais significativas das abordagens de maior interesse para a análise.   
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figa, você vai dar uma volta no jardim, bem bonitinho, igual a um tiziu! 

Badeco resistiu, mas Orlando pegou o relho e deu-lhe duas chibatadas nas 

costas. Ai, padrim! Ai, padrim! E começou a desfilar. Orlando cortava a 

couro o ar. E em torno foi se aglomerando um povo (...) (RUFFATO, 

2005a, p. 104).  

 

Essa cena está incorporada na segunda parte, “Tocaia”. Após a surra, Badeco decide ir 

a pé para casa, passando à frente para esperar o “padrim” em um certo ponto do caminho. Na 

tocaia, por mais de meia hora, trazia “nas mãos uma acha de braúna. Não tinha raiva, ódio, 

nada. Apenas queria dar um baita susto no padrinho, ele ia ver, nunca mais se arvoraria a 

fazer um negócio daqueles. Não era bicho!” (RUFFATO, 2005a, p. 105).  

Por cumplicidade, o narrador aponta álibis a favor do negro: 

 

De repente, ouviu um trotar que conhecia bem. Quando a charrete fez a 

curva o padrinho, anzol torto – foi para o meio da estrada, Ô Badeco, você 

está aí?, seu bobo!, e levantou bem alto o porrete. O cavalo espantou-se e 

desceu barranco abaixo. Badeco, em pânico, correu para verificar o que tinha 

acontecido. Deslizou a bunda pelo mato e viu, horrorizado, o padrinho com a 

cabeça rachada. Tinha batido a cachola bem numa pedra, o estúpido! 

Padrim, padrim, quê que aconteceu, padrim? O cavalo, esfolado, resfolegava 

junto à charrete, que jazia de cabeça para baixo. Ajoelhou-se perto do 

padrinho, a boca cheia de sangue, os olhos sem vida, Meu deus, padrim... 

(RUFFATO, 2005a, p. 105). 

 

O envolvimento do narrador em prol do negro é marcado na força da expressão 

“estúpido”, na ironia da expressão “cachola”, na personificação da charrete (“jazia de cabeça 

para baixo”), na metonímia com a qual se evita a referência a Orlando Spinelli (“os olhos sem 

vida”) e na própria forma narrativa de nos fazer crer que tudo não passou de um acidente. 

Retomando a primeira parte, vimos que já havia cumplicidade e envolvimento também 

no comportamento de Zé, personagem que, muito embora seja atiçado pelos primos a procurar 

Badeco para o acerto de contas, acreditava na inocência do acusado, por intuição, por 

conhecer o “irmão de criação” e mais ainda o pai. O tema da violência é fortemente 

explorado: na humilhação em praça pública, na busca em se revidar a morte e na própria 

tocaia de Badeco, ainda que se registre a vontade de dar apenas um susto em Orlando. Na 

procura, forçada pelo ódio dos primos, “O menino tentou sofrer também” (RUFFATO, 2005a, 

p. 80) e, no velório, com a consciência de um menino de treze anos envolvido no contexto em 

questão, relativizava o fato:  

 

O menino seguia imerso na multidão, sentido, ao invés de tristeza, certo 

alívio, porque, sabia, agora não haveria mais brigas, ninguém mais apanharia 

só porque o pai estava bebido, e eles poderiam viver felizes. Por outro lado, 
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não conseguia sentir raiva do Badeco. Sabia que ele tinha feito uma coisa 

horrível, cometido um pecado mortal, mas... ele... devia ter lá seus... 

motivos... (RUFFATO, 2005a, p. 84). 

 

 

 A parte do meio da história, a segunda, intitulada “Fim” é a princípio desconectada 

das outras duas, mas ao final da leitura percebe-se o porquê do título geral ser “A expiação”. 

Um personagem chamado Jair está sofrendo numa cama de um hospital de São Paulo. Sua 

mulher, que conhecera na igreja protestante, morreu, deprimida, atropelada na Avenida Rio 

Branco-SP; o destino dos quatro filhos  diverge: Jairzinho (Caveira) e Orlando (Jacaré), 

envolvidos com tráfico de drogas, foram assassinados; Rosa, a caçula, “menina boa, 

inteligente”,  acabou se casando com o “primeiro namorado firme” para fugir do ninho podre 

em que a família se transformara em função dos desvios de comportamento de Caveira e 

Jacaré; e, Josué, o único “bem de vida”, era motorista particular de um morador do Morumbi, 

morava numa casa atrás da mansão do patrão, “era muito bem tratado. Tinha viajado até de 

avião” (RUFFATO, 2005a, p. 95), levava presentes para os pais, passeava com Rute, de quem 

gostava, mas suas visitas aos pais eram ligeiras, pois não se dava com os irmãos 

transgressores nem solicitava notícias deles. 

 Não faltou esforço do pai na criação dos filhos, como balconista das Lojas Brasileiras 

e posteriormente motorista de ônibus, ele foi paulatinamente estruturando a casa e a família: 

 

E os filhos e o progresso foram chegando: Josué, luz elétrica e rede de 

esgoto e água; Jairzinho, asfalto e um puxado com mais dois quartos; 

Orlando, supermercados e lojas e mais um andar com banheiro; Rute, posto 

médico e um quarto só para ela. (RUFFATO, 2005a, p. 94-95).  

 

 

É por meio do grande passeio feito pela memória de Jair, enquanto ele agoniza no 

hospital, que o leitor vai conhecendo sua história, até chegar ao ponto máximo, nas últimas 

linhas, em que um delírio revela sua origem, seu tronco. O narrador, mesmo em terceira 

pessoa, dá muito espaço para que Jair conte sua história, do seu ponto de vista. Depois de todo 

o sofrimento, de toda a “expiação”, a morte vai se apresentando. Ao final, há a revelação de 

que Jair é Badeco, embora pequenas pistas tenham sido espalhadas pelas páginas como sua 

procedência mineira (Cf. RUFFATO, 2005a, p. 94) e o próprio nome do filho Orlando, uma 

“homenagem” ao padrinho/pai/patrão Orlando Spinelli. A errância de Jair, o negro Badeco, 

foi forçada pelas circunstâncias do assassinato; o leitor vai encontrá-lo em São Paulo 

buscando forças extraordinárias para sobreviver na grande metrópole.  
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O autor não insere a história num contexto simplificado de provas e expiações que 

todo ser humano deve passar pelas escolhas (mal) feitas na vida, como prega o senso comum, 

baseado numa leitura equivocada do discurso religioso. Se Jair e Rosa têm parcelas de culpa 

por não imprimir limites na educação dos filhos transgressores, a explicação pode estar no 

tronco podre de suas árvores de origem, mas, por outro lado, os outros dois filhos, ajuizados 

mas omissos, foram criados no mesmo ambiente, influenciados por uma mesma gama de 

adversidades. Colhemos o que plantamos não é uma reação tão linear quanto parece nem é 

essa a questão central da história, pois vários fatores sociais entrecruzaram a vida das 

personagens. A semeadura livre, resultado do livre-arbítrio não está presente na “passagem” 

de Badeco. Durante sua vida, na metrópole paulistana, Badeco, com suas limitações, 

conseguiu sobreviver a seu modo, mas sem liberdade, tamanho era o número de empecilhos.  

Na sua morte, em forma de metáfora, a falta de liberdade passa pela intermediação de Orlando 

de quem Badeco sempre dependeu, ou seja, o apadrinhamento do negro permanece até no 

momento de sua morte, a submissão não foi quebrada. E a maior prisão de Badeco ou a maior 

expiação é o peso de sua própria consciência: 

 

E agora estava morrendo. Sentiu uma pontada no abdome, era a dor se 

anunciando, Badequim, pode abrir os olhos agora, o padrinho disse, a mão 

direita pousada no seu ombro direito, a esquerda apontando a leira de 

cebola à sua frente, Badequim, meu filho, é sua, o que você quiser colher é 

dinheiro no bolso, juízo, heim, Badequim, cuida dela direitinho, Badequim, 

direitinho... (RUFFATO, 2005a, p. 99, grifos do autor).   

 

 

4.2.5  “O alemão e a puria” 

A fama dos Spinellis é retomada em “O alemão e a puria” no encontro dos primos Zé e 

Donato, da história anterior.  

Donato Spinelli, embora seja descendente de italianos, é apelidado de Alemão; ele 

veio de Rodeiro e Maria dos Anjos, Dusanjos, a puria, veio de um sítio localizado entre 

Rodeiro e Ubá (MG). Conheceram-se em um baile em Ubá e, no presente da narrativa 

principal, estão recém-casados e acabam de alugar uma casa no Beco do Zé Pinto. Donato, no 

entanto, desaparece. O primeiro indício do desaparecimento é percebido pelo pipoqueiro 

Marlindo quando vê a bicilceta Monark vermelha caída junto ao meio fio, bem próxima da 

Ponte Nova. O segundo, por Vanin que confirma a falta de Donato na fábrica. Marlindo, 
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Vanin e sua esposa Zazá também são inquilinos no Beco do Zé Pinto24 e, como os moradores 

do cortiço construído por Aluízio de Azevedo, trocam fofocas e angústias. Mais uma 

personagem é acrescentada à história. É Baiano, uma pessoa que por ser muito solícita e 

polivalente passa horas procurando Donato no Rio Pomba. São personagens secundárias, mas 

que passam pela narrativa com o propósito de amenizar o sofrimento da protagonista, 

solidarizando-se com ela, numa coletividade. Interessante observar que não há espaço, por 

exemplo, para a voz dos Pratas, os donos das fábricas, representantes da elite econômico-

empresarial. 

A citação seguinte refere-se a uma conversa do proprietário das casas Zé Pinto e 

Maria, sua esposa. A forma com que eles veem o casal Dusanjos e Alemão traz o preconceito 

racial e social para a história: 

 

O homem enorme, metro-e-oitenta, planta-do-pé ao cocoruto, imensas mãos 

caracachentas, louro-palha, céu nos olhos e a mulher baixinha, 

despescoçada, pele secada ao sol, preto cabelo escorrido, zoím-puxado, 

púria. (...) Um pedacinho de gente (...) mandar num homão daquele! Vai 

ver ele não bate bem da cabeça (...) Um touquinho assim (...) Aquilo 

deve ser o diabo (...) (RUFFATO, 2005a, p. 110-111, grifos do autor). 

 

 

Com o sumiço do marido, Dusanjos é obrigada a mudar-se com o filho (ainda bebê) 

para uma casa de dois cômodos no fundo do Beco, enfrenta as consequências de uma 

enchente e tenta voltar ao trabalho. Diante de tantas perdas e até por ouvir ruídos em casa com 

se alguém quisesse assustá-la, ela acaba procurando ajuda espiritual, primeiramente, em um 

centro espírita e depois na Cruzada Evangélica. Quando ela está prestes a conquistar o posto 

de pastora na hierarquia evangélica, uma vizinha presume ter visto o Alemão. Numa tarde de 

domingo, enquanto Dusanjos cuida da casa com ares de quem conseguiu assentar a angústia, 

Dona Olga chega, esbaforida, até a índia, dizendo: O Alemão está...está vivo... Vivo? 

Como... como a senhora pode ter... certeza? Ele... Ele vem vindo aí! (RUFFATO, 2005a, 

p. 122, grifos do autor).  

                                            
24 Antonio Candido (1993) fala em filiação de textos e fidelidade de contextos ao comparar O cortiço de Aluízio 

de Azevedo a L’Assommoir de Émile Zola. Para o crítico, O cortiço é um texto “segundo”, quando se pensa em 

“empréstimos” ou na ideia de descrever a vida do trabalhador pobre no âmbito de um cortiço; por outro lado, é 

um texto “primeiro”, uma vez que Azevedo quis filtrar o meio ou reproduzir e interpretar a realidade que o 

cercava. As noções de influência e derivação estão associadas, nessa visão, às noções de liberdade e dependência 

na construção do texto literário. De certa forma, podemos aproximar os “cortiços” de Zola, Azevedo e Ruffato, 

pois são habitações coletivas degradadas em que convivem miseráveis e trabalhadores pobres. Na relação 

explorador versus explorado, dadas as diferenças socioeconômicas, as duas produções brasileiras destoam da 

francesa, por realçarem, por exemplo, as especificidades da figura do poderoso proprietário, o “cobrador de 

aluguéis”. Assim como Aluizio cria João Romão, Rita Baiana, Bertoleza, Jerônimo etc., Ruffato cria Zé Pinto 

(autoridade maior do Beco), Bibica, Antônio Português e outros. 
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4.2.6 “O segredo” 

Em “Estranhos no ninho”, o décimo capítulo de Ficções do desassossego (2010), 

Lucia Helena aproxima obras afins de Jonh Maxwell Coetzee, Clarice Lispector, Graciliano 

Ramos e Franz Kafka, embora estejam distantes no tempo e no espaço. Seguindo o paradigma 

de reflexão e visão de mundo (e não de influência), nossa proposta aqui é acrescentar Luiz 

Ruffato a esta “família”, melhor dizendo, é articular o parentesco do Professor Francisco 

Pretti  com  Michael K., Macabea, Fabiano e Josef K.. 

Professor Francisco Pretti ou apenas Professor é o protagonista de “O segredo”, a 

última história de Mamma, son tanto felice. A história é fragmentada em vinte e cinco partes e 

cabe ao leitor reconstruir a trajetória de vida de Francisco – um dos onze filhos de uma 

família que vivia em uma pequena fazenda localizada na Bagagem, próximo a Rodeiro, e 

herdada dos avós paternos, pessoas brutas e simples. Os pais de Francisco eram analfabetos: o 

pai um “sujeito xucro, de trato difícil, sempre desconfiado...” (RUFFATO, 2005a, p. 134); já 

a mãe, calada, amiga, divertida, sensível e de alma grande. Ainda, de acordo com o 

protagonista, a família era feliz a sua maneira; aos domingos, iam à missa (a mãe e os filhos 

mais novos na charrete e o mais velho na bicicleta):  

 

Éramos pobres, pobres mesmo!: (...) E, no entanto, éramos felizes! Sim, 

felizes, porque a felicidade é a ignorância... O homem que não conhece, esse 

o homem feliz. O conhecimento é a cobra que criamos para nos picar... É o 

muro que nos aparta para sempre da felicidade... Ah!, nós éramos tão felizes 

naquela época! Meu pai se escondia atrás de sua sisudez... Pareceu-me 

sempre que seu único objetivo era levar a bom termo sua travessia para a 

outra margem, torcendo para que nada de extraordinário acontecesse, para 

que tudo terminasse logo... Os filhos eram parte desse trato com Deus, algo 

tão corriqueiro quanto a chuva no verão e o frio no inverno. Assim como a 

boneca do milho floresce ou a rama de arroz pendoa, os filhos nascem. E 

assim como se ceifa o arroz e se debulha a espiga de milho, criam-se os 

filhos... (RUFFATO, 2005a, p. 134-135). 

 

 

Esse tipo de gênese da família de Francisco e essas lembranças da infância constituem 

a nona parte da história. Com a família, vivendo da agricultura de subsistência, Francisco se 

considerava um ser feliz (final do fragmento):  “Éramos...tão inocentes... Tão ignorantes... 

Tão... felizes... Ah!, os tempos felizes da minha miséria... ( [sic]” (RUFFATO, 2005a, p. 136). 

A nítida relação entre ignorância versus conhecimento é apresentada em forma de clichês, 

metáfora e comparação como vimos na penúltima citação. Quanto ao trato com Deus, o 

objetivo era levar sua “travessia até outra margem”, sem imprevistos, até que tudo terminasse 

e o pai ficasse livre das suas obrigações com a família. Além de demonstrar a vontade do pai 
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de aliviar o fardo dos ombros, a citação expressa também uma nuance de determinismo, pois, 

segundo o protagonista, o sisudo pai considerava a criação dos filhos como algo corriqueiro 

como o cair da chuva no verão e o esfriar no inverno. Assim, a natureza se mistura e muitas 

vezes se confunde com a cultura. Nesta perspectiva, não se considera o livre-arbítrio, não há 

interferência do ser humano na condução de sua vida; o destino se encarrega das providências.  

De fato, um “fator externo” irá reconduzir os caminhos de Francisco, o futuro 

Professor. A nona parte da história, como vimos, é encerrada com a abertura de um parêntese; 

já a décima nona se inicia com o fechamento de um: “) Um dia apareceu por lá um padre, 

francês, o padre Marcelo, Marcelo.” (RUFFATO, 2005a, p. 159). Após duas horas de 

conversa, manipulada pelo padre, o pai retoma o trabalho no roçado e decide mandar apenas 

os filhos para a escola; quanto às filhas, não via justificativas para matriculá-las: “pra quê, pra 

aprender a escrever bilhete pra namorado?” (RUFFATO, 2005a, p. 160). Dos onze filhos, 

quatro não sobreviveram, ficando: Francisco, Casimiro, Faustino, Tõe, Esmeralda, Isabel. 

Casimiro, o mais velho, resistiu, decidindo ficar com suas enxadas; assim, Francisco, Faustino 

e Tõe passaram a frequentar a escola, enfrentando seis léguas ida e volta todos os dias no 

selim de uma bicicleta, mas o único que deixou os olhos se engastalhar “pela floresta de letras 

e números” foi Francisco; os outros dois “eram péssimos, viviam para a bagunça.” 

(RUFFATO, 2005a, p. 160). Dois anos depois, padre Marcelo volta a conversar com o pai e o 

convence a levar Francisco para estudar no Seminário Nossa Senhora Aparecida, em 

Leopoldina.  Nos dois primeiros anos de seminário, Francisco passava as férias no sítio, mas 

depois disso já não conseguia se entender com os pais e os irmãos: “já não pertencia àquele 

universo.” (RUFFATO, 2005a, p. 161). O conhecimento do irmão o afastava cada vez mais da 

família e a solidão já se instalava. Algumas vezes a mãe foi visitá-lo no seminário, mas 

apenas ela, que se orgulhava em saber que o filho iria ser padre. 

 

Não fui ao enterro [do pai de Francisco], não tive coragem de enfrentá-lo 

novamente, mesmo morto. Tinha vergonha? Tinha... ódio...  Foi nesse dia 

que compreendi que já nada mais restava da família para mim. Meus irmãos 

estavam chafurdando na pobreza e na ignorância... E eu... mal e mal podia 

me considerar um privilegiado: tinha um teto, comida, roupa lavada... 

Estudava. Ia ser padre. Ia ser alguém na vida... Ilusão! Mal sabia eles que 

aquilo era uma perdição. Porque quanto mais conhecia, mais queria 

conhecer. E, quanto mais conhecia, mais infeliz me tornava... Sou um 

homem só... Um homem só no mundo... Perdi minhas antigas referências, o 

sítio, meus pais, meus irmãos, a paisagem da minha infância... E não 

acrescentei nada a isso... O que resta do meu passado? Ruínas... Apenas 

ruínas... (RUFFATO, 2005a, p. 162). 
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Segundo Walter Benjamin (1994,  p. 139), na obra de Kafka, há muitos indícios de 

que o mundo dos pais é idêntico ao mundo dos funcionários da justiça, sendo essa semelhança 

não um sinônimo de honra, mas de estupidez, degradação e imundície. Os pais e os 

funcionários (estes em cujas mãos há o poder diluído dos poderosos juízes) são figuras que 

punem, logo a culpa é o denominador comum entre eles. Os funcionários podem ser vistos 

como “gigantescos parasitas”, uma forma de sobrevivência; do mesmo modo, o pai sobrevive 

às custas do filho, sugando-o como parasita; e o filho, por sua vez, se considera vítima. No 

entanto, na concepção do “pecado original”, o pecador seria o filho, embora fique pendente a 

definição da acusação e da culpa. Na vida de Francisco, houve a atuação do acaso (por 

intermédio do padre), mas também seu interesse pessoal pelo mundo das letras; de qualquer 

forma, foram os seminários que garantiram sua sobrevivência no período da passagem do 

campo para a cidade. 

A décima terceira parte também apresenta uma volta às origens com o olhar do 

Professor ainda mais marcado por ressentimentos e mágoas. Já a vigésima segunda parte vem 

toda ela representada em itálico sugerindo mesmo um lampejo de memória relativo a um 

episódio ocorrido na zona rural próximo a Guidoval (MG): sua mãe, quando criança, 

encontrara uns ovinhos de cobra debaixo da cama; e seu avô, imediatamente, tomou as 

providências quanto à tocaia e à eliminação da jararacuçu (assim identificada).  A cobra com 

sentido de estorvo, temor e perigo é uma metáfora marcante em  “O segredo” como vimos 

anteriormente (o conhecimento é a “cobra que criamos para nos picar”) e é utilizada como 

estratégia narrativa. Neste exemplo, serve como um elo entre a vigésima segunda parte e a 

próxima. Na vigésima terceira parte, o Professor questiona:  

 

Seria pecado matar a cobra que tinha se instalado sob a cama? Não seria 

aquela a Serpente do Paraíso? Aquela cujo veneno o asfixiava pouco a 

pouco? E, se não tendo coragem para matar a cobra com suas próprias mãos, 

contratasse alguém para o fazer, seria pecado? (...) Quem pode saber? Deus 

não nos manda mensagens se estamos ou não no caminho justo. É o remorso 

que nos indica. É a culpa que nos suplicia. (...) Agora, não tinha mais 

dúvidas. Iria mandar sumir com a cobra. A cobra que ele mesmo empurrara 

para dentro de casa. (RUFFATO, 2005a, p. 166). 

 

 

Para Benjamin (1994,  p. 224), “articular historicamente o passado não significa 

conhecê-lo ‘como ele foi de fato’. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 

relampeja no momento de um perigo”. O privilégio de despertar a esperança no passado é 

dom do historiador convencido de que os mortos não estarão seguros “se o inimigo vencer. E 

esse inimigo não tem cessado de vencer.” (BENJAMIN, 1994, p. 224).  Considerando Ruffato 
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um escritor-historiador, em sua narrativa, o Professor fixa uma imagem do passado como ela 

se apresenta no momento do perigo, sem mesmo ter consciência de todo o acontecido, pois, 

como vimos, é um fato ocorrido na infância da mãe da personagem. 

Se no passado, a jararacuçu era uma ameaça em potencial, um perigo que estava por 

vir, mas que poderia ser liquidado pelo avô; no presente, a caninana já está instalada na casa 

do Professor, porque “ele mesmo empurrara para dentro de casa”, e não há ninguém para 

partilhar com ele uma decisão sequer, como o leitor pode ver na décima oitava parte: “(...) em 

que minha vida se transformou... Mas eu busquei isso... Eu sou culpado Onde, meus livros? 

Não tenho espaço dentro da minha própria casa! (...) Ela me sufoca. Quer me matar aos 

poucos... Vou deixar?” (RUFFATO, 2005a, p. 158). 

Trata-se de Silvana, a cobra personificada no presente. Silvana, “a menina, a moça” 

que chega pela primeira vez à casa do Professor com um “par de conga25 azul-marinho 

velho”, uma “bolsa de pano-de-saco alvejado em água sanitária com alças enfeitadas por 

sianinha vermelha” , “olhos inquiridores cor de vinagre” e “um corpo que mal se amolda 

dentro de um vestido de fazenda ordinária.” (RUFFATO, 2005a, p. 127, segunda parte). 

Silvana passa a trabalhar na casa após a morte de sua mãe, Dona Conceição, empregada que, 

há aproximadamente quinze anos, cuidava dos “cinco ternos de tergal, rigorosamente 

idênticos na cor, no tempo de uso, no caimento.” (RUFFATO, 2005a, p.128), das gravatas e 

de todos os outros detalhes da rotina do Professor.  

Incomodado com a alteração da rotina doméstica e com os dois dias de falta da assídua 

empregada, ele decide ir (pela primeira vez) até a casa dela, no Beco do Zé Pinto.  A decisão 

de prestar ajuda à Silvana (registrada em forma de pensamento – em itálico na passagem 

abaixo) pode ter sido motivada pela observação do estado de miséria da família, por um 

sentimento de culpa pela falta de interesse e conhecimento sobre a vida da empregada, em 

tantos anos de convivência, ou até mesmo por precisar de uma nova ajudante em casa. 

 

O Professor acompanhou-o [Zé Pinto] atordoado. (...)  Uma cortina de brim 

azul tampava um buraco escavado na parede do porão. (...) ‘Era aqui que ela 

morava’. E levantando os olhos para o teto, emendou: ‘Que Deus lhe dê um 

bom lugar’. (...) Quando a vista se firmou, divisou um cômodo minúsculo 

(...) “E... ela deixou... deixou alguém? Alguém da família?” “Ah!, ela 

morava sozinha com uma filha... A Silvana.” Preciso ajudar essa moça... 

Tenho que fazer alguma coisa por ela... (...) .Onde ela está?” (RUFFATO, 

2005a, p. 164, grifos do autor). 

 

                                            
25 Os espaços nesta história são bem explicitados, mas o tempo e a condição social das personagens estão 

implícitos nas pistas, nas figuras que remetem o leitor às décadas de sessenta do século XX, como: conga azul 

marinho, vitrola, eletrola, ternos de tergal, jipão da polícia, bicicleta Gulliver, Vemaguete entre outras.   
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Ao aceitar Silvana em sua casa, uma série de consequências negativas se abate sobre o 

Professor, mas o motivo central das supostas desavenças não é apresentado explicitamente ao 

leitor; ao contrário, o segredo fica subentendido no uso constante de reticências e falas 

entrecortadas ao longo do texto fragmentado, sugerindo ora um deslize do Professor ora 

atitudes vingativas de Silvana. São sugestões e nenhuma comprovação. 

 Afastado da própria família por não se adaptar ao mundo da miséria, o Professor 

acaba convivendo na própria casa com uma pessoa de perfil bem distinto do seu. É possível 

aproximar o Professor a Kafka, “o rapaz que saiu de casa para aprender a ter medo. Ele 

chegou ao palácio de Potemkin, mas acabou encontrando em seu porão Josefine, aquela 

ratinha cantora (...)” (BENJAMIN, 1994, p. 144). Graças à facilidade de Kafka em retratar a 

vida dos animais, Josefine é vista como um ser altivo, de infância breve e pobre, de uma 

felicidade perdida e irrecuperável, de pequenas alegrias reais e incompreensíveis.  Quanto à 

presença da ajudante Silvana na casa,  existem elementos complicadores. O Professor fica 

completamente desestabilizado e a preocupação com sua reputação social faz das críticas e 

dos julgamentos um fardo ainda mais pesado a ser carregado. 

Os desligamentos do Professor do colégio e do jornal são consumados. Infere-se que 

circunstâncias nas esferas educacional, social e política podem ter pesado nas decisões; 

portanto, os desligamentos podem ter acontecido não apenas por vergonha e por aspectos 

autopunitivos do protagonista. Na décima parte da história, o Professor atribui culpa a Silvana 

por ele ter abandonado a sala de aula, literalmente, após uma desavença com os alunos (uma 

aula interrompida por cochicho, riso reprimido e uma gargalhada histérica), o que pode 

acontecer com qualquer profissional da educação, não apenas neste contexto analisado.   

O desligamento do quadro de professores do renomado Colégio Cataguases é 

negociado, de fato, na décima parte. O diretor Guaraciaba dos Reis, tentando disfarçar o 

constrangimento, menciona  a “situação” e as providências a serem tomadas mediante a 

“demissão”; e o Professor, calado e confuso, procurava mentalmente explicações e tentava 

culpar, como dissemos, a moça, Silvana.  A demissão pode ter tido como causa imediata a 

ocorrência indisciplinar dos alunos, a qual o Professor não soube contornar, a mania de 

perseguição social, da qual ele não sabia se livrar, ou das conveniências do diretor Guaraciaba 

dos Reis, porta-voz da instituição, Colégio Cataguases.  

O descaso foi um tanto disfarçado quando do desligamento do jornal O Cataguases, 

onde Franscisco Pretti escrevera textos de diversos gêneros durante anos. O redator-chefe, 

advogado doutor Divaldo Antunes Sobrinho, procurou aparentar solidariedade, dizendo que  
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quem perderia com a saída do Professor do “modesto hebdomadário” é o próprio jornal e toda 

a sociedade. Fato é que os redatores tinham trocado muitas experiências, compartilhado 

descobertas e confidências, mas o advogado tentava dizer ao colega que naquele momento 

não poderia lhe prestar ajuda, em hipótese alguma. Ainda, segundo doutor Divaldo Sobrinho, 

a Câmara Municipal de Cataguases conferiria ao Professor o título de Cidadão Honorário, 

mas este e outros projetos não se concretizaram. Além da falta de reconhecimento pelo 

trabalho, outros tipos de injustiça foram cometidos, como o sumiço do livro de sonetos, cujos 

rascunhos foram entregues pelo Professor a um aluno da Escola de Datilografia e Estenografia 

da Rua do Comércio.  

Doutor Divaldo tinha razões pessoais e políticas para se sentir aliviado com o 

desligamento, pois a presença do Professor na redação do jornal já se tornara uma 

inconveniência: “a oposição poderia acabar por transformá-la em arma contra o prefeito...” 

(RUFFATO, 2005a, p. 146). 

Assim, o Professor se sentia completamente arruinado, um vencido. Tornou-se um ex-

professor, ex-colaborador  do jornal e ex-seminarista. Embora tenha frequentado os 

seminários das Dioceses de Leopoldina e Juiz de Fora, abandonou a carreira eclesiástica, por 

conta de um questionamento feito pelo padre-reitor, segundo o qual, ao receber os 

sacramentos da igreja, a vida seria de renúncias de todos os prazeres reais ou imaginários, 

materiais ou imateriais: “Uma decisão difícil... A partir de então você não dirigirá mais sua 

vida...” (RUFFATO, 2005a, p. 137). O Professor não correspondeu, então, à expectativa da 

mãe, não se tornou um padre.  

Ao aproximar os textos de Coetzee, Graciliano, Clarice e Kafka, Lucia Helena afirma 

que a presença do inconcluso, do duplo e da ambiguidade transforma em problema os temas 

exclusão, errância e exílio e constitui a ficção como um desassossego “em face da trajetória 

de personagens que vivenciam o drama de uma existência em meio a pressões de toda uma 

ordem numa sociedade conturbada.” (HELENA, 2010b, p. 126). 

 Uma considerável parcela das personagens operários de Ruffato migra de Cataguases 

(e de seu entorno) para centros urbanos maiores em busca de saídas, rumo à prosperidade. 

Não sendo operário, o Professor foge um pouco a essa prática. O conhecimento e a cultura 

letrada afastaram-no do convívio na zona rural com a família, não o obrigando ao 

enfrentamento das adversidades nas grandes metrópoles; no entanto, não garantiram sua 

inclusão satisfatória na cidade de Cataguases. Guardando as especificidades, ao ler Ruffato, 

torna-se possível pensar em Coetzee, Clarice, Graciliano e Kafka, sobretudo no que se refere à 

submissão do homem à violência em situações de crise.  
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Se a falta de esclarecimento erudito de Macabea, Fabiano e Michael K. pode distanciá-

los do Professor Francisco Pretti, a amargura da exclusão os aproxima, como também a 

conflituosa passagem do campo para a cidade e, em alguns casos, a saída por meio da morte. 

Embora o Professor seja oriundo de uma família proprietária de um pequeno pedaço de terra 

“herdada” (o que a princípio o distingue das demais personagens citadas), isso já não lhe 

serve mais, como se mostrou também de pouca serventia, ironicamente, a dominação dos 

códigos instituídos pela sociedade.  

Quanto à aproximação específica com Josef K., a abordagem da décima sétima parte 

da história é ainda mais esclarecedora. Se não houvesse a sugestão de um sonho (ou 

pesadelo?), esta parte constituiria um interessante exemplo do realismo mágico: inicialmente, 

ocorre a detenção do Professor enquanto repousava numa tarde de domingo no Horto 

Florestal. Sem apresentar explicações e numa atitude bem típica dos anos da ditadura militar 

brasileira, três policiais acompanhados de uma mulher, Silvana, algemam e empurram o 

Professor para o “jipão da polícia” , levando-o para o alto do coreto da Praça Rui Barbosa, 

onde passa a ficar sentado numa cadeira de metal. O julgamento não acontece em galerias 

estreitas dos tribunais nem nas salas esfumaçadas como nas descrições de O processo, mas a 

sensação de claustrofobia está sempre presente nesta história de Ruffato. Diante da multidão 

irrequieta, o juiz de direito inicia o julgamento: 

 

“Povo de Cataguases! (...) Para que tudo seja feito observando os mais 

elementares princípios do Direito, peço a todos a colaboração irrestrita no 

decorrer do processo” (...) “À minha direita, o réu, conduzido sob vara, já 

que, instado inúmeras vezes a comparecer diante da autoridade competente, 

não o fez”. (RUFFATO, 2005a, p. 149-150). 

 

 

Excetuando a abstenção do bispo, todos (juiz de paz, presidente da Junta Militar, 

diretor do Colégio Cataguases, delegado de polícia e o promotor público) pediram (ou 

exigiram) a pena máxima para o réu, diante da “turba” que ora gritava ora ameaçava invadir o 

coreto. O juiz de direito retomou a palavra, pedindo que se pronunciasse quem estivesse 

disposto a testemunhar a favor do réu. O professor decidiu levantar a cabeça para tentar 

identificar na multidão pelo menos o rosto do doutor Divaldo Sobrinho (do jornal), do amigo 

Geraldo da Farmácia – “eterno candidato a prefeito pela oposição” (RUFFATO, 2005a, 

p.145) –, de um parente, de um ex-aluno ou mesmo de alguém que pudesse explicar aquele 

equívoco. Não havendo comprometimento nem envolvimento de nenhum cidadão diante do 

caso, o juiz prosseguiu o julgamento questionando o réu: 
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 – Senhor Francisco Pretti: o senhor se declara culpado ou inocente? 

O Professor, levantando-se com dificuldade, a perna esquerda dormente, 

tomou o microfone: 

– Meretíssimo Senhor Juiz. Senhoras e senhores. Quem, entre nós, pode 

gabar-se, nos dias que correm, sem ofender a Deus, de sua inocência? 

(RUFFATO, 2005a, p.154-155). 

 

 

Declarada a sentença, as luzes da cidade foram apagadas, e a multidão com velas 

acesas nas mãos formou um corredor; os guardas substituíram as roupas do Professor por uma 

túnica branca estampada por um triângulo amarelo na altura do peito; o número 666 foi 

marcado, a ferro em brasa, no antebraço esquerdo (no Apocalipse, a marca fica no direito); no 

ombro direito foi assentada uma enorme cruz de madeira; e, sob vaias, gargalhadas e 

chicotadas (com bolas de chumbo nas pontas do chicote), iniciou-se a marcha. 

Na metade da Ponte Nova, já com joelhos esfolados e um dente incisivo quebrado e 

após um espancamento dos guardas, não conseguindo se levantar, o Professor é socorrido por 

um velho que lhe passa uma toalha felpuda pelo rosto (uma alusão ao gesto de Verônica no 

martírio de Jesus Cristo). Trata-se de Simão, “o pracinha louco da Praça da Estação”. 

(RUFFATO, 2005a, p.157).  Ao ver o velho sendo afastado, o Professor tenta, mentalmente, 

se redimir da culpa de nunca ter conversado com Simão, como a grande maioria dos 

cataguasenses, também por nunca ter perguntado a ele sobre a campanha da Itália e a 

sobrevivência “por entre as rochas cobertas de neve daquele distante e inatingível Monte 

Castelo...” (RUFFATO, 2005a, p.157). 

 Chegando ao Bairro Jardim (bairro marcado pelo conjunto de casas onde habitavam 

os operários da Companhia Industrial), a morte é então consumada: 

 

Ao chegar ao alto do morro, na caixa d´água, os guardas tomaram a 

cruz, enfiaram-na num buraco previamente escavado, chumbaram-na com 

pedra, areia e cimento. Fixaram suas mãos e pés no madeiro com longos 

cravos, e ergueram-no. 

A multidão aos poucos se dispersou. Agora, era aguardar a morte por 

asfixia. O Professor ficou só, o silêncio e a escuridão... Fechou os olhos. 

Consumatum (RUFFATO, 2005a, p. 157, grifo do autor). 

 

 

Esta décima sétima parte,  a do relato de um sonho, apresenta intertextualidade relativa 

não apenas à morte de Cristo, mas também à de Josef K. Outra relação intertextual com O 

processo de Kafka é o contrato firmado entre o Professor e um matador de aluguel residente 

em Caratinga (MG). É um dos episódios finais da história “O segredo” que na verdade vem 

toda fragmentada e intercalada por reminiscências da infância e indícios do fracasso da vida 
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adulta (como procuramos demonstrar na reconstrução apresentada nesta análise). Na vigésima 

terceira parte, o Professor está em Caratinga, para combinar com o matador a morte de 

Silvana – a “cobra que tinha se instalado sob a cama”, a “Serpente do Paraíso”, “Aquela cujo 

veneno o asfixiava pouco a pouco?”, “a caninana”, “a cobra que ele mesmo empurrara para 

dentro de casa.” (RUFFATO, 2005a, p. 166).  

Não ter sido solidário em nenhum momento da vida com Simão (o ex-pracinha) e com 

Dona Conceição, não ter angariado o amor dos irmãos, não ter seguido a carreira eclesiástica, 

não ter conquistado o respeito dos alunos e da população cataguasense e não saber lidar com 

seus desejos sexuais são algumas das muitas culpas que corroem o protagonista. Talvez a 

culpa máxima, a que o levaria ao pesadelo do julgamento, refere-se à intenção de planejar o 

assassinato de Silvana. A difícil negociação é marcada pelas dúvidas do Professor e os 

“princípios” do matador: 

 

“O serviço?” Matar é pecado. Mas a bíblia está cheia de casos O serviço (...)  

O serviço? “O senhor... o senhor garante o... o... serviço?” O rapaz, o 

homem jovem, nem trinta anos, alterou-se, não estava gostando daquele 

silêncio. “O senhor vai me  adesculpar, mas isso para mim é ofensa... (...)  

Tenho nome! Sou um oficial... (RUFFATO, 2005a, p. 167, grifos do autor). 

 

 

Os planos entre os negociantes são alterados pelo fato de o “oficial” não matar mulher, 

ficando então decido que o homem que mora com ela é que será executado, ou seja, um pacto 

perverso em que se instala a crítica à banalização do mal. 

 

“Bem, então... estamos conversados... É uma moça...” “Moça? Mulher? De 

jeito nenhum, mulher eu não mato.” “Não?” “Não. Mulher dá muito 

trabalho... (...)  “Opção?” “É, um outro jeito de resolver o problema... (...) O 

rapaz acendeu outro cigarro. “Que jeito?” “Essa moça... essa... que te falei... 

ela... ela mora com um homem... um senhor... então... então a gente troca... 

ao invés de... de... de dar um jeito nela... a gente...pode...dar um jeito... 

nele... entende? A gente esquece ela... e...” “Por mim, tudo bem. E assim o 

patrão também não perde a viagem, não é mesmo?” “É verdade... é isso 

mesmo... não perco...” (RUFFATO, 2005a, p. 168). 

 

 

Segundo Helena, Michael K., de Coetzee,  é uma peça inadequada ao sistema do mal, 

porque mesmo instalado neste sistema, não contribui para ele. Da mesma forma, Josef K. e 

Professor Pretti  não parecem culpados,  “ou seremos todos culpados, como nas Escrituras, 

após perder o paraíso da origem? De que paraíso e de que origem falariam as escritas de 

Kafka e de Coetzee? Elas falam disso?” (HELENA, 2010b, p. 138)  
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As personagens a que nos referimos são focalizadas na ótica da perda, da lacuna, do 

resíduo e da ruína; são seres cuja matriz nos remete a Dostoiévski, para quem a questão da 

culpa é trabalhada numa circunstância que envolve o social e o individual. Ainda para Helena, 

emergem daí núcleos como a personagem torturada, a escrita em fragmentos e a repetição, a 

náusea, permanente tensão entre o bem e o mal e outros elementos também presentes na 

narrativa de Ruffato. 

Podemos dizer ainda que os limites da compreensão aproxima Ruffato a Kafka e, 

como afirma Benjamin, Kafka a Dostoiévski. O exemplo de O Grande Inquisidor é 

ilustrativo: um grande mistério é instaurado, e como se trata de um enigma, o que estava em 

jogo não era a liberdade nem o amor, “mas um enigma, um segredo, um mistério, ao qual 

tinham que se submeter, sem qualquer reflexão, e mesmo contra sua consciência.” 

(DOSTOIÉVSKI apud BENJAMIN, 1994, p. 149). 

Retomando o propósito do Professor, vimos que ele, no seu profundo silêncio, 

voltando da cidade de Caratinga, começa a se preparar para o dia de sua morte, que vem 

sempre anunciada no texto pela dúvida sobre qual música escolher para tocar em seu velório – 

de “Bach! Ou Beethoven?”. – dúvida que é diluída na primeira, segunda, quinta, sétima, 

décima segunda, décima sétima e vigésima quarta parte. E pela chegada do matador, sempre 

marcada pelo cheiro da fumaça do cigarro, na décima e décima segunda parte. 

Também ao estilo kafkaniano, o Professor pretende morrer num sábado e ser enterrado 

numa tarde de domingo para que ninguém precisasse perder o dia de trabalho, ainda que não 

desejasse muitas pessoas no velório (mais uma ironia de Ruffato). O assassinato aparece logo 

na primeira parte da história, em que o Professor está em sua casa simples: 

 

O Professor caminha em direção à chapeleira, mira-se no espelho, arruma o 

nó da gravata, compõe melhor o paletó, passa os dedos longos e secos pelo 

cabelo grisalho, batem à porta, o coração descarrila, gotículas de suor 

espalham-se pela calva, um oco no estômago. As mãos desorientam-se. 

Nervoso, troca o disco. O violino da Chacona da Partita número 2 de Bach, 

desesperado, tenta sobrepor-se à arruaça. Batem à porta, com força. Os 

sapatos avançam com dificuldade sobre os tacos encerados. Batem à porta, 

esmurram-na (...) Gira a lingueta da fechadura, a luz se vai, o vento 

esbofeteia seu rosto, um relâmpago trinca o céu de carvão, cinco – um trovão 

– pedaços de chumbo cravejam seu corpo, alguém se afasta chapinhando os 

pés nas poças, a escuridão, a luz, uma nuvem de enxofre, filetes de sangue, a 

música... (RUFFATO, 2005a, p. 126). 

 

  

Uma parcela desse fragmento é repetida na sequência, na segunda parte, em que o 

Professor está também “à espera” de alguém; mas desta vez quem bate à porta e entra na casa, 
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pela primeira vez, é Silvana (como já mencionamos anteriormente). Na décima segunda parte, 

o fragmento é retomado em partes: o Professor está à espera de alguém, sente um cheiro de 

cigarro, olha pela veneziana, avista uma brasa vermelha e pelo cheiro do cigarro presume que 

seja Silvana. Mas ouve apenas passos apressados de uma pessoa que sai. Ou seja, as partes I, 

II e XII representam a espera pela morte e, como em obras literárias de mistério e de 

suspense, o cheiro do cigarro é uma pista fundamental, sendo que fumar era hábito tanto do 

“matador de Caratinga” quanto de Silvana. 

Como o foco narrativo da história é dividido entre a voz de um narrador onisciente 

(em terceira pessoa) e o ponto de vista do Professor (em primeira pessoa, uma espécie de 

fluxo da consciência), cabe ao leitor a tarefa de acompanhar a complexidade das provas e das 

contraprovas apresentadas. Infere-se, no entanto, que tanto o Professor quanto Silvana são 

reféns de si mesmos, vítimas de um sistema instituído que os lesa e os consome. 

Ainda segundo Benjamin, o mundo primitivo apresentou a Kafka o espelho da culpa, 

onde o escritor viu o futuro em forma de tribunal. A forma de representar este tribunal é 

questão importante, mas “Seria o julgamento final? O juiz não se converte em acusado? A 

punição não está no próprio processo? Kafka não respondeu a essas perguntas. Veria alguma 

utilidade nelas? Ou julgava preferível adiá-las?” (BENJAMIN, 1994, p. 154).   

A exclusão e a pressão familiar atingem, em diferentes espaço e tempo,  Josef K., 

Fabiano, Macabea e Michael K. E nesta lista incluímos o Professor Pretti. Com ou sem 

tribunal visível, essas personagens, sem defesa e escapatória, numa sociedade militarizada e 

burocratizada, “são condenados à precariedade e à morte por instâncias invisíveis de uma 

burocracia estatal cruel que, eficiente na segregação, mostra-se bastante ineficaz para proteger 

e valorizar a cidadania.” (HELENA, 2010b, p. 128) 

Professor Francisco Pretti é culpado ou inocente? Quem pode gabar-se de sua 

inocência? Buscar respostas a esta questão não foi o objetivo primeiro desta reflexão, mas  é o 

ponto de partida para recuperar a trajetória de seres humanos envergonhados, iludidos e 

“diminuídos” ante o totalitarismo, a burocracia estatal, como foi dito, ou as promessas 

inerentes ao processo de modernização da segunda metade do século XX (como é o caso de 

Inferno provisório, de Ruffato).  

Outras análises poderiam ter sido contempladas neste item, numa tentativa de 

aproximar, por exemplo, a forma de observar e representar a queda em desgraça do professor 

David Lurie de Desonra de Coetzee, a forma de Roth abordar, em A marca humana, a 

“tragicidade da existência na trama de solidão e errância que nos caracteriza no embate entre 
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o que sabemos e o que ignoramos” (HELENA, 2010b, p. 102) ou outras formas de narrar as 

“ficções do desassossego” . 

4.3 O MUNDO INIMIGO 

 “Toda história é remorso”: esse verso de Drummond serve de epígrafe na abertura do 

segundo volume do Inferno provisório. Uma possível leitura, a ser verificada pelas condições 

de produção das histórias, é a do remorso enquanto sentimento que se mistura à sensação do 

inconcluso, do arrependimento, da nostalgia e da culpa.  

4.3.1 “Amigos” e “A demolição” 

Neste volume, as duas primeiras histórias – “Amigos” e “A demolição” – são 

explicitamente vinculadas pela “repetição” da temática,  das personagens e dos motivos dos 

deslocamentos.  As duas histórias mostram o reencontro de um migrante (Gildo) com um não 

migrante (Luzimar) por ocasião de um Natal em Cataguases (os dois eram amigos de 

infância). Importa observar que, a partir deste segundo volume da saga, os nomes das famílias 

(Micheletti, Spinelli, Bicio, Furnaletto, Finetto etc) começam a sair de cena, ficando as 

personagens com seus pré-nomes apenas. Dessa estratégia textual, infere-se que a 

contribuição do imigrante é algo do passado  e que a construção da identidade das 

personagens passa também pelo processo da “fluidez” da modernidade. (Cf. BAUMAN, 

2001).  

   A troca de impressões e experiências entre os dois amigos é conflituosa; por um 

lado, Gildo desdenha da própria cidade de origem e se mostra um vitorioso, exibindo seu 

Fusca e a televisão que dera à mãe, bens materiais que adquirira, na capital paulista, graças ao 

emprego em uma gráfica que confecciona rótulos para embalagem; por outro, Luzimar, 

operário no setor de embalagem da Manufatora, que produz algodão hidrófilo,  tenta 

justificar, acanhado, que, se não saiu de Cataguases enquanto era solteiro, com o casamento as 

chances são mínimas. 

Vale evidenciar a preocupação de Luzimar em causar boa aparência minutos antes de 

reencontrar o amigo de infância, Gildo: “Luzimar esfrega a graxa seca dos dedos no forro do 

bolso, espana  os minúsculos fiapos de algodão agarrados nos cabelos, na camisa, na calça.” 

(RUFFATO, 2005b, p.16). Tais gestos e a necessidade de apresentar justificativas quanto à 

permanência na cidade demonstram a distância e a diferença que já vêm se formando entre o 
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migrante e o não migrante, personagens que no passado conviviam sem formalidades em 

casas perfiladas na vila.  

Gildo reconhece que não mais pertence a Cataguases, mas também não se reconhece 

em São Paulo: “Eu reconheço as casas, o calçamento, as árvores, tudo é mais ou menos 

igual... Mas é como se fosse um outro mundo... As pessoas são outras, Luzimar, e a cidade é 

deles, não é a minha mais, entende? Não é mais a minha...” (RUFFATO, 2005b, p. 24). No 

entanto, como nos adverte Giovanna Dealtry, é preciso não confundir esse “registro do 

migrante com o do sujeito transculturado, habitante das ficções contemporâneas e que é capaz de se 

enxergar como alguém construído a partir de um hibridismo cultural.” (DEALTRY, 2009, p. 214-215). 

O exemplo para isso é o das famílias que implementam, em princípio, seus deslocamentos “regionais” 

até chegarem ao ABC Paulista e à capital. Nem sempre as teorias do pós-colonialismo explicam a 

natureza dos deslocamentos migratórios e suas consequências, em Inferno provisório. 

 Em um dos artigos anexados ao livro Nem musa, nem medusa, intitulado “O coração 

grosso e sua marcha”, Lucia Helena, ao refletir sobre as errâncias de Macabéa e Fabiano, 

afirma que esses “macabeus do nordeste”, vivendo à margem da sociedade, ficam desprovidos 

de condições básicas de sobrevivência, do direito à cidadania e do acesso aos códigos 

instituídos: “Precocemente envelhecidos, remetem a uma organização social que faz da 

exclusão uma forma de tutela. Levas de migrantes, ao longo da história, falam dessa marcha, 

mascarada em destino.” (HELENA, 2010a, p. 121). O que está por trás dessa máscara 

considerada “destino”  pode ser revelado e/ou sugerido pelas narrativas de Clarice Lispector e 

Graciliano Ramos.  

A força e a especificidade da narração vão mostrando ao leitor que, em Vidas Secas, 

Fabiano não encontra uma saída para se livrar das consequências provocadas pela seca; seu 

destino, trágico, é caminhar, em círculo, sem escapatória, sem saber para onde ir; ao contrário 

de Paulo Honório (São Bernardo) que, sem escrúpulos, segue a “marcha inexorável do 

progresso”, no incipiente capitalismo. Já em A hora da estrela há a reescrita da figura do 

migrante numa abordagem diferenciada das anteriores, e um dos motivos é o fato de ter sido 

produzida na virada dos anos 1970 para 80, em que o capitalismo já se encontrava num nível 

bem mais especulativo. Segundo Lucia Helena, o leitor, ao percorrer essas narrativas citadas, 

acompanha a migração de uma ideia: a do ato de narrar a vida de uma personagem pobre e 

nordestina em mais de uma modalidade, acompanhando, igualmente, a movimentação da 

figura do migrante como tema e forma narrativa (no tempo e no espaço). 
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Essas narrativas exploram o problema em questão de modo tão magistral que o leitor 

mais atento pode ser levado a deixar de lado o senso comum e a crença determinista na força 

do destino. Assim, para a autora:  

 

Migrar, fenômeno que assola a gente miúda e vitimada, passa a ser não a 

força do destino, mas um fenômeno social forjado pela falta de objetivos 

políticos de transformar o panorama hostil. Mas a migração não é um dado 

apenas temático. Do ponto de vista formal, ela indica um dialogismo cultural 

em que o processo de significação e de constituição da subjetividade produz 

sentidos móveis, instáveis, em que o quem sou/quem és permanece como 

problema. (HELENA, 2010a, p.123-124, grifos da autora). 

 
 

Não sendo a migração meramente um tema em si, mas algo arraigado na linguagem e 

na própria forma de narrar, podemos citar aqui duas passagens de “Amigos”, a título de 

ilustração:  

Os últimos operários largam apressados a Manufatora, Feliz Natal!, Feliz 

Natal!, eufóricos despedem-se, esvaziando a tarde estéril de nuvens. 

Entorpecido pelo bafor dos paralelepípedos, Luzimar panha a bicicleta, e, 

devagar, corta a Vila Domingos Lopes (pernas loja em loja ziguezagam) (...) 

(RUFFATO, 2005b, p. 15, grifo nosso). 

 

Luzimar aproveita, se desvencilha de Gildo, panha a bicicleta, sai pedalando 

rapidamente. (RUFFATO, 2005b, p. 25, grifo nosso). 

 

É importante observar que o termo “panha”, redução de “apanha”, é empregado pelo 

narrador, ou seja, não está em discurso direto, na fala das personagens. Luzimar (residente em 

Cataguases e operário da Manufatora) e Gildo (metalúrgico, residente em São Paulo) não 

dominam o português padrão (um dos “códigos instituídos”), por não terem tido acesso às 

instituições de ensino, por exemplo, que poderiam colocá-los em contato com a língua 

considerada de prestígio e com a cultura livresca (“destino” diferente de Luiz Ruffato, ele 

próprio, um ex-operário que, lutando contra todos os determinantes externos, construiu uma 

carreira de jornalista e escritor, seguindo o trajeto Cataguases-Juiz de Fora-Alfenas-Juiz de 

Fora, novamente, e São Paulo).  

Percebe-se que, em  Inferno provisório, predominam personagens com falas marcadas 

por traços da oralidade, falas fragmentadas e entrecortadas que sugerem limitações do 

repertório lexical dos falantes, “gente miúda e vitimada”. Em oposição, num universo bem 

menor, é apresentado o dono da fábrica, o advogado, o professor etc com uma linguagem 

elaborada, mas sem perfeccionismos. Os diálogos específicos, personalizados, revelam a 

procedência das personagens, e que os narradores também se solidarizam com as condições 

sociais delas, reproduzindo com fidelidade e  respeito sua linguagem. Um misto do que é 
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narrado com o que é vivido, como se narrador e personagem compartilhassem a mesma 

experiência de viver à margem, não dominando os códigos instituídos, privados das condições 

básicas de sobrevivência e cidadania, como apontara Helena (2010a, p. 123-124). 

As questões colocadas em Reflexões sobre o exílio e outros ensaios, de Edward Said, 

guardando as devidas proporções dos contextos, devem ser recuperadas ao se tentar explicar 

as angústias por que passam as personagens ruffatianas: 

 

O exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, mas é terrível de 

experienciar. Ele é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar 

natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua tristeza essencial jamais pode ser 

superada. E, embora seja verdade que a literatura e a história contêm 

episódios heroicos, românticos, gloriosos e até triunfais da vida de um 

exilado, eles não são mais do que esforços para superar a dor mutiladora da 

separação. As realidades de exílio são permanentemente minadas pela perda 

de algo deixado para trás para sempre. (SAID, 2003, p. 46). 
 

 

Quanto à questão referente ao exílio enquanto tema vigoroso, enriquecedor, inclusive, 

da cultura moderna, Lucia Helena (2010) lança a hipótese segundo a qual o exilado, ao estar 

errante entre as casas, os oceanos e as línguas, “permite-nos entrever as antinomias e pensar 

sobre elas sem contorná-las, mas também sem nenhum maniqueísmo, pois ‘nada é seguro’”. 

(SAID, 2003, p. 50 apud HELENA, 2010a, p. 131).  

As personagens, em “estado de exílio”, separadas das raízes familiares, da terra natal e 

do passado, não conseguem refazer suas vidas rompidas, questionando até se é melhor ser 

“exilado” do que ficar para trás ou não sair, porque nessas condições de fato nada é seguro, 

tudo é incerto. A promessa do progresso material por meio do exílio, ideia expressa na fala de 

Gildo (como veremos a seguir) pode não passar de promessa.  

Em Inferno provisório, as personagens, sobretudo as operárias, podem ser agrupadas 

por categorias que registram ou não o deslocamento, a migração. Há as que saem de 

Cataguases em busca de uma vida melhor e não retornam; há as que saem e retornam por falta 

de adaptação; e há as que, numa oposição constitutiva, nem chegam a sair.  Neste volume II, é 

interessante observar a postura de personagens como Luzimar (o que nunca se aventurou pela 

metrópole)  e Gildo (o que se mudou para São Paulo e, esporadicamente, visita a mãe em 

Cataguases). Em uma de suas visitas, por ocasião de um Natal, Gildo é questionado por 

Luzimar:  

 

 – ...E São Paulo?  

 – Quê que tem?  

 – É... é bonita?  
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 – Bonita? Sabe que nem sei... É grande... E boa pra ganhar dinheiro. Pelo 

menos eu não posso reclamar não... Fui prá lá, arrumei emprego, ganho bem, 

comprei até carro, você viu?, um fusquinha verde aí fora, mando dinheiro 

pra mãe... Dá até pra ajudar a Ana Elisa e a Ana Lúcia de vez em quando, 

lembra delas?  

 – Lembro, cadê elas?  

 – Casaram, né? A Ana Elisa mora em São Paulo, São Miguel Paulista...A 

Ana Lúcia esta aí, em Muriaé...casou com um safado de um filho-da-puta... 

(RUFFATO, 2005b, p. 20-21). 

  

Páginas adiante, ainda na história intitulada “Amigos”, Gildo confessa a Luzimar:  

 

... Depois do Bairro-Jardim você não vê mais nada. Mas o mundo está é lá 

atrás. O mundo, cara! Essa cidade é uma merda. Bem fez o Gilmar. Quando 

foi embora, prometeu que não volta aqui nem pra ser enterrado!   

– Ô Gildo, mas não é assim também não, né? Foi aqui que a gente 

nasceu...cresceu...fez amigos...  

(...)  

– Amigos? Não conheço mais ninguém aqui, Luzimar...Ninguém! Cheguei de 

manhã, cansado, fui dar umas voltas, ver se encontrava alguém pra conversar, 

trocar umas ideias... Mas que nada...eu reconheço as casas, o calçamento, as 

árvores, tudo é mais ou menos igual...Mas é como se fosse um outro 

mundo...As pessoas são outras coisas, Luzimar, e a cidade é deles, não é a 

minha mais, entende?, não é mais a minha...” (RUFFATO, 2005b, p. 24). 

 

Observamos, então, por esses e outros exemplos, que as personagens de Ruffato, 

almejando a prosperidade material, acabam se deparando com o impasse de não mais se 

adaptar ao que deixaram para trás, ao “outro mundo”,  mas também de não se reconhecerem 

em novos espaços, não pertencendo a lugar algum e sempre procurando algo melhor. 

A segunda história de O mundo inimigo (volume II) é “A demolição” e vem dividida 

em: “1. Julho incendiado”, “2. Disney”, “3. O espaço no tempo” e “4. O porão”. O fio 

condutor dessas partes está ligado às histórias das personagens anteriores (Gildo e Gilmar de 

“Amigos”). Numa desconstrução da sequência apresentada, percebe-se que a quarta parte é a 

origem ou a retomada da infância dos amigos Lucas, Marquinho e Tiquinho passada em 

grande parte “no minúsculo quintal de dimensões maracanãs” (RUFFAT, 2005b, p. 36) e no 

porão, “aquele escoadouro de silêncios e sombras”, da casa dos irmãos Gilmar e Gildo.  

Em uma tarde de julho de um ano não informado – o que justifica o título da primeira 

parte –, Tiquinho, o “sarará sem pai, largado na rua, canelas empoeiradas escalavradas, 

pixaim sujo, camisa banguela de botões, calçãozinho encardido, desbalançado no mundo” 

(RUFFAT, 2005b, p. 36), ao tentar recuperar uma bola de futebol, por insistência dos 

parceiros, sumiu nas águas do Rio Pomba. Marquinho, dois anos após a morte de Tiquinho, 

morreu atropelado por um ônibus “cataníquel” da cidade; e Lucas, ainda na adolescência, 

mudou-se para os Estados Unidos, de onde passou a enviar dinheiro para sua mãe, dona Eucy.  
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Gilmar, o protagonista da história, após a morte do pai, muda-se para São Paulo, com 

o apoio do seu tio Gesualdo, que também ajudou no deslocamento de Gildo e Ana Elisa. A 

outra irmã de Gilmar, Ana Lúcia, foi a única a não se mudar para São Paulo, pois se envolveu 

com “um mecânico de beira da Rio-Bahia” (RUFFATO, 2005b, p. 30) e foi morar em Muriaé. 

O intuito de Gesualdo era ajudar o sobrinho Gilmar a construir uma carreira brilhante de 

jogador de futebol. Depois de várias investidas e decepções (para o time São Paulo o jovem 

não tinha físico e no Palmeiras foi reprovado logo no início), o Juventus optou pelo 

investimento e posteriormente o América de Rio Preto. A carreira, no entanto, foi encerrada 

aos vinte e oito anos em um clube semiamador e desconhecido do Paraná, pois devido a um 

grave acidente em campo (lesão nos joelhos) passou a sentir dores terríveis nas articulações 

das pernas e tratamento algum surtia mais efeitos. De volta a São Paulo, a desilusão só não fê-

lo se entregar completamente ao álcool porque se apaixonou por uma enfermeira do setor de 

Raio X do Hospital de Heliópolis: “os faróis de seus olhos refrangiram no esmalte dos dentes 

encavalados de um enfermeira, nem feia nem bonita, porém honesta e compreensiva (...) que 

arrebatou seu coração coxo (...)” (RUFFATO, 2005b, p. 32). Entre o namoro e o noivado, o 

pai da enfermeira, aposentado da Light, fez um empréstimo na Caixa Econômica e 

transformou a garagem de seu sobrado em um botequim que posteriormente se tornou um 

bastante procurado restaurante em cujas paredes ficavam estampadas fotos e recortes de 

jornais e uma página da revista Placar, em que aparece em segundo plano. “É, sou eu sim, 

explicava [Gilmar], suspiroso, ouvindo, bambambã, longe-longe o apito do negrojuiz em uma 

tarde mergulhada no nunca-jamais.” (RUFFATO, 2005b, p. 33).  

O sonho da fama no futebol é interrompido, ficando apenas pequenas lembranças 

dolorosas nas paredes, mas pode-se dizer que, por um lado, Gilmar é uma das personagens 

que muito se beneficiou com o apoio que recebeu do tio Gesualdo, do sogro e da própria 

esposa, sendo mais uma vez a presença da figura feminina decisiva no processo de 

deslocamento. Ou seja, contrariando em partes os versos da epígrafe de Jorge de Lima, é uma 

personagem, se comparada a tantas outras da pentalogia, que mesmo tendo sua origem ou 

tronco “podre” é uma nau que chega a um destino, porque teve quem a guiasse no mar/na 

vida.  

Gilmar é posto como um indivíduo “bem de vida em São Paulo” (RUFFATO, 2005b, 

p. 29), no início da primeira parte “Julho incendiado”. Possui um bar-lanchonete na Avenida 

do Cursino, na Saúde, tem condições de comprar um sobradinho geminado na Vila das 

Mercês e para se assegurar que não voltará nunca mais para Cataguases comprou a prestações 

um terreno no Cemitério das Colinas, em São Bernardo do Campo, caso alguém venha 
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desrespeitar sua última vontade. Com humor, ironia e contradições esta personagem é 

construída.  

As partes 2 e 3 se baseiam na negociação da venda da casa de Cataguases pelos irmãos 

Gilmar e Gildo  e na decisão de levarem a mãe, Dona Marta, viúva e sozinha, para Santo 

Antônio de Pádua para viver junto às irmãs Leda e Vera. Dona Marta também não vê outra 

solução a não ser se desfazer da casa; e a preocupação do narrador com a solidão, as 

limitações, os conceitos, o destino e o deslocamento dessa mulher merece destaque: 

 

(...) não aguentava mais a canga da solidão, os filhos distantes, o Gilmar e a 

Ana Elisa nem notícias direito, e a Ana Lúcia, essa coitadinha, ah!, 

coitadinha, o resto da parentalha longe, os vizinhos se indo para uma melhor, 

sengracíssima no clube da terceira idade, pouca vergonha!, onde já se 

viu!,muxiba arrastando asa!, a cidade engordou, já não pode deixar a porta 

encostada, uma ladroeira, escutara os filhos, gulosa concordância (...) 

(RUFFATO, 2005b, p. 33-34). 

 

A vontade de Gilmar era pegar o valor de sua parte e tentar realizar o desejo das duas 

filhas (Monique e Luana) de conhecer a Disney. Por coincidência ou não, quem compra a casa 

é a vizinha Dona Eucy, mãe de Lucas, o amigo de infância que conseguiu se estabelecer nos 

Estados Unidos. A preocupação de Gilmar com a proposta de demolição da casa pela nova 

proprietária demonstra que suas raízes não foram definitivamente esquecidas como se pode 

ler na conversa ao telefone com Gildo, ao final da terceira parte (“O espaço no tempo”): 

 

 – Sabe o quê que a dona Eucy vai fazer com a casa? 

– Hum? 

– Vai derrubar... 

– Derrubar? 

– É, quando penso nisso dá até um... 

– Derrubar, Gildo? 

– É, pôr abaixo... Eu sinto até um... 

– Gildo, você tem certeza? 

– Estou te falando, sô! Ela disse, que vai demolir tudo, a nossa casa e 

a dela, e construir uma outra, maior, no lugar... Você sabe, o Lucas, 

aquele filho dela meio veado, que foi pros Estados Unidos... 

 – Demolir, Gildo? Não é possível! 

 – Caralho! Achei que você não estivesse nem aí... (RUFFATO, 

2005b, p. 35). 

 

O espanto de Gildo deve-se à própria imagem de desapegado que Gilmar insistiu em 

construir desde que deixou Cataguases para trás. Os sentimentos da perda e da demolição do 

passado  pareciam pertencer apenas a Gildo, o filho que mais procurava a mãe, que mais 

visitava a terra natal, mas a decisão foi conjunta e afetou os dois. Como nos versos de 
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Drummond (na epígrafe), instalou-se nos dois um misto de nostalgia, culpa, arrependimento e 

remorso, embora eles tenham tentado apontar em outro sentido.  

A venda da casa simboliza a fragmentação da família e uma possível anulação da 

origem. O último parágrafo da quarta e última parte (“O porão”) da história traz a seguinte 

sentença: “Vinte e cinco anos depois, urgia Gilmar voltar a Cataguases.” (RUFFATO, 2005b 

p. 38). Na memória da personagem, Cataguases é a cidade da infância em que houve a morte 

e a separação dos amigos e todo o cotidiano nas casas da Vila Teresa. No entanto, não existe a 

Cataguases para onde voltar.  Como nos lembra Giovanna Dealtry, desaparece da memória a 

imagem que a personagem procura fixar, como na narrativa de Ítalo Calvino:  “mas foi inútil a 

minha viagem para visitar a cidade: obrigada a permanecer imóvel e imutável para facilitar a 

memorização, Zora definhou, desfez-se e sumiu. Foi esquecida pelo mundo” (CALVINO, 

2007, p. 20 apud DEALTRY, 2009, p. 217). 

4.3.2 “O barco” e “A solução”  

 A história “O barco” tem um diferencial em relação às já analisadas até aqui, pois é 

ambientada em um espaço economicamente mais favorecido que o do operariado. Os fatos se 

concentram em torno dos diversos problemas da família do médico e vereador Doutor 

Romualdo Nascente, de sua esposa Geralda e de seus filhos Bernadete e Osvaldo. Romualdo, 

formado em Medicina pela Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, tornou-se, em 

Cataguases, um clínico importante, rico e famoso; construiu uma casa na Rua do Pomba que 

atraía ricos, mandatários e despossuídos, todos em busca de troca de favores; e faleceu vítima 

de um ataque cardíaco fulminante. Pela ordem da apresentação dos acontecimentos, na 

narrativa fragmentada, há uma insinuação de que sua morte tenha como um dos fatores o 

distanciamento da filha.  

 Bernadete é a única personagem feminina que se desloca para São Paulo não em 

busca de prosperidade financeira, mas para se livrar dos conflitos familiares decorrentes, 

sobretudo, das aventuras extraconjugais do pai, da falta de dinamismo da mãe e do excesso de 

proteção e mimos recebidos pelo irmão. Entretanto, sua iniciativa não é a da típica filha que 

se aventura sozinha em metrópoles. Sua decisão, na verdade, foi impulsionada pela presença 

de um paulista que conheceu em um baile de debutantes no Clube Social de Cataguases e que 

concretizou a vontade de largar “tudo pelo primeiro que se apresentasse.” (RUFFATO, 2005b, 

p. 53). Com o passar dos anos, além da ausência física, a falta de telefonemas e cartas foi 

acumulando, supostamente, a melancolia no pai. 
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 Geralda, de natureza frágil, querida do pai, ao completar quinze anos, foi apresentada 

a Romualdo; lia bem em francês, tocava algumas músicas ao piano, mas não sabia cozinhar 

nem cuidar dos dois filhos que teve (das quatro gravidezes). Após a morte do marido, só 

sobreviveu graças ao “correio de casas herdado da família, no Matadouro” (RUFFATO, 

2005b, p. 58) e à própria casa deixada pelo marido na qual morava com o filho e os 

empregados – destes preferia manter distância a não ser em momentos de desespero.  

 Esta história é contada em dezoito blocos (separados por espaços em branco) sem 

títulos e sem sequência linear, sendo que o leitor vai tomando conhecimento dos fatos e 

construindo o sentido pela fala do narrador em terceira pessoa e pelas recordações, 

observações e opiniões dos empregados, como se estes representassem o olhar de toda a 

sociedade cataguasense: 

 

Quem ainda se lembra dele? [Romualdo] Quem ainda se lembra dela? 

[Geralda] Nem mesmo à igreja, ali, colada, na Praça Santa Rita, à Matriz de 

Santa Rita de Cássia, tinha gosto mais de ir. Para quê? O véu negro que 

cobre a cabeça das beatas não esconde a sua vergonha, a sua tristeza. 

Deixem que falem, que pensem o que quiserem: um marido adúltero, uma 

filha sem-alma, um filho bobo. Que testamento! Paciente, aguardava a sua 

vez de bater, de mostrar as cartas, o seu dia, que não tardava, pressentia. A 

cabeça vira-e-mexe oca, esquecida, nomes, datas, fatos, acontecimentos, 

nada, oca, ausente, vazia. O corpo que já não mais se apresenta: braços de 

barro, pernas de chumbo, ossos de gesso, cabelos de milho. (...) e essa 

lâmina que penetra ardente músculos, órgãos, (...) essa dor que não é dor, 

esse morrer, que ainda não é... (RUFFATO, 2005b, p. 58).  

  

 Osvaldo, o caçula, ora cabisbaixo ora exaltado demais, era fumante inveterado; 

conheceu o mar, as serras, as cidades históricas de Minas, as capitais; não trabalhava, tinha 

tempo para ler as coleções de livros do pai e as revistas Seleções do Reader’s Digest, ouvir 

músicas; conhecia as meninas do Colégio Cataguases e do Colégio das Irmãs; frequentava a 

piscina do Clube do Remo e usufruía tudo que sua condição permitia. No entanto, não se 

prendia a nada:  

 

Sentia um alheamento do mundo, a dor das coisas que fenecem a todo 

momento, a lenta ruína das horas. (...) aquele sentimento de inutilidade, de 

absurdo, de absoluta falta de sentido da vida, só crescia dentro dele. (...) 

Frequentou médicos em Cataguases, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro. Procuravam uma doença, encontraram. Mas não era seu corpo que 

carecia de remédio. Sua alma é que estava irremediavelmente condenada. 

(RUFFATO, 2005b, p. 49).    
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Embora a trama gire em torno da família e do espaço da casa dos Nascentes, são os 

empregados personagens fundamentais na história, uma vez que dão sustentação e equilíbrio, 

nos momentos mais críticos, aos patrões. Nos dezoito blocos, aparecem as trajetórias de vida 

específicas de Adelaide,  Marlindo e da sua esposa Zulmira e de seus dois filhos Luzimar e 

Hélia, que fazem parte da primeira história deste segundo volume (exceto Adelaide).  

Adelaide, que aparece pela primeira vez na saga, representa a mulher que permanece 

em Cataguases embora tenha recebido de Bernadete convite para morar com ela em São 

Paulo. Adelaide foi criada desde os oito anos de idade pela família de doutor Romualdo e 

sempre foi obrigada a conciliar trabalho doméstico, criação dos filhos e ajuda no comércio – 

tudo da família Nascente.  

 

Um dia, pegou-se com trinta anos, sozinha, sem lar, sem dinheiro, sem 

família, sem nada. Dona Jussara, mãe de todos, ficou zureta, internaram-na 

num asilo. Nunca mais a viu. Agradeceram por tudo, deram-lhe uma 

correntinha de ouro, com uma medalhinha de Santa Rita de Cássia, como 

lembrança e paga, despediram-na. Muitos anos depois, o Romualdo, já 

médico-doutor formado e casado, resgatou-a, homiziada de-favor nos fundos 

de uma casinha humilde na Vila Reis. (RUFFATO, 2005b, p. 48). 

 

 

Adelaide, em pensamentos, culpava a patroa Geralda pelo afastamento de Bernadete, 

pelos rompantes de Osvaldo e pelas traições de Romualdo, ainda que desconfiasse que essas 

não passavam de “invencionice” do povo26. Afora a consideração que tinha por Dete (ou 

Bernadete) e a implicância velada por Osvaldo, a tendência de Adelaide era defender os 

homens da família, justificando suas possíveis falhas. De todo modo, fica claro no arranjo da 

narrativa que a recompensa dada a Adelaide era mínima ante a preocupação, o cuidado e o 

zelo dedicados à família.  

O título “O barco” refere-se especificamente a uma das estripulias de Osvaldo, nos 

fundos da casa à beira do Rio Pomba. Marlindo, além de ser responsável pelos serviços gerais 

do grande quintal da casa, era pajem de Osvaldo, sendo responsável também pela 

administração de seus tranquilizantes e pela compra dos cigarros. O menino Luzimar  

acompanha o pai (Marlindo) no trabalho,  pois não tinha com quem ficar em casa, já que a 

mãe, Zulmira, era lavadeira e a irmã, Hélia, operária. De forma inusitada, paralelamente à 

história dos Nascentes, conta-se a origem dessas personagens sem sobrenomes. Importa 

destacar os deslocamentos dessa família: 

                                            
26 Os textos autorizam uma leitura associativa entre as personagens doutor Romualdo e Norma,  da história 

“Aquário” (volume I) – provavelmente foram amantes. Esse detalhe é importante na análise dos perfis femininos 

da série.  
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Num ano só, seis vezes mudaram. De cidade. Uma roça de arroz desandada, 

em Guiricema. Mão na frente, mão atrás, em Cataguases. Rachando lenha 

em Dona Eusébia. Chutando lata em Catataguases. Vendendo caramujo em 

Leopoldina. Cataguases novamente. Zulmira deu um basta. (...) Marlindo 

demandou serviço na Industrial. Carteira assinada. Varria o chão, 

avolumando o algodão pelos cantos. Deu para trás. Não nascera para 

empregado. Comprou um carrinho-de-pipoca. Arrumou licença na Prefeitura 

para trabalhar na Praça Rui Barbosa, em frente ao Cine Edgard. (...) De volta 

à labuta. Agora, graças a deus, achara-se. Pajem. (RUFFATO, 2005b, p. 44). 

 

Marlindo é órfão de pai, nasceu em Guiricema-MG, de onde saiu em busca de uma 

vida promissora, . O papel de Zulmira, sua esposa, é fundamental, pois, além de frear suas 

desventuras de emprego em emprego, impede que ele bata na filha Hélia quando chega 

bêbado em casa. A opção pela Igreja Quadrangular leva Marlindo a deixar os vícios da 

bebida, do cigarro e da violência doméstica. Zulmira permanece adepta à Igreja Católica e 

Hélia, “menina-moça, habitava o mundo da lua. À espera de um príncipe encantado” 

(RUFFATO, 2005b, p.45), debochava da opção religiosa do pai. 

O arrependimento de Marlindo parece se configurar, ironicamente, no sonho de um 

homem bom para casar-se com a filha, um homem que não batesse nela. Para Luzimar, 

sonhava com a concretização de um curso de torneiro-mecânico no Senai ou pelo menos de 

ajustador; morando em São Paulo, sem passar necessidades financeiras, poderia presentear a  

mãe com uma geladeira ou pelo menos com uma enceradeira, por exemplo, mas “para isso, 

precisa  de firmeza. Determinação. Meu Deus, quantos sacos de serragem? Quantos carrinhos-

de-mão cheios de toquinho teria de empurrar ainda para a mulher ferver roupa para fora? 

Quantos?” (RUFFATO, 2005b, p.45). O futuro de Luzimar, no entanto, já havia sido 

anunciado na primeira história, ou melhor, ele permanece em Cataguases, emprega-se na 

Manufatora e casa-se com Soninha (identificada apenas pelo pré-nome).  

Parcelas da vida das personagens vão aparecendo alternadamente nos blocos do texto 

sem uma razão aparente, sempre com um narrador próximo à personagem, como na última 

citação. O clímax concentra-se numa proposta feita por Osvaldo a Luzimar no sentido de 

alcançar um barco do outro lado do rio que supostamente fora roubado da família, devido à 

desorientação de Geralda, após a morte de Romualdo. Resgatado o barco, após enfrentar as 

águas do Rio Pomba, Luzimar ganharia um jogo de botões do tipo e time que escolhesse, no 

entanto tudo não passou de promessa. De fato, há o resgate do barco e a insinuação da fuga de 

Osvaldo pelo rio; e, ao final da história, fica registrado o embate entre as ameaças, chantagens 

e coações por parte do filho do médico e a decepção, a cumplicidade e o silêncio do filho do 

pajem.   
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A próxima história, na sequência exata do volume II, O mundo inimigo, é composta 

por oito blocos, constituindo um braço da anterior. O título “A solução” sugere uma saída 

para os conflitos de Hélia, expressos logo no primeiro bloco, na tentativa de encerrar o 

expediente na fábrica e ser impedida disso pelo atraso da colega Júlia que estava escalada para 

rendê-la. O atraso, o cansaço, a obrigação do bater cartão de ponto, o calor, a mudança de 

temperatura entre o espaço interno e o externo da fábrica, os resfriados, a perda do ônibus, a 

falta de uma bicicleta e toda a tensão fazem com que Hélia reforce seu desejo de encontrar um 

marido para retirá-la da subalternidade em que vive, como apontam seus lampejos: “o clube 

do remo deve estar lotado ai meu deus (...) mas quem sou eu? bem que podia me aparecer um 

moço louro bem forte olhos azuis montado numa vespa prateada” (RUFFATO, 2005b, p. 63, 

grifos do autor). 

O segundo bloco traz uma conversa aparentemente corriqueira entre Hélia e as amigas 

Toninha e Márcia, enquanto fazem cuidadosamente as unhas, em casa, num sábado à tarde. O 

jeito descontraído das jovens naquele momento de alegrias – pouco comum nas histórias – é 

contrastado com dois elementos que já se anunciam. O  primeiro refere-se à ambientação no 

Beco do Zé Pinto, sendo que o diálogo das moças é entrecortado pela algazarra das crianças, 

pela procura por um filho (Bibica à procura de Marquinho), pelo barulho das correntezas do 

Rio Pomba, pelas conversas entre familiares entre outros fatos que demonstram ainda haver 

sossego no Beco, mas também falta de privacidade. O segundo elemento diz da desdenha de 

Hélia  por um pretendente, porque, mesmo na esperança de “conquistar um homem rico, bem 

rico, disse, elevando os olhos para os picumãs enrodilhados nas telhas enegrecidas” 

(RUFFATO, 2005b, p. 65), quem espera sua decisão é Plínio, vulgo Maripá, cujo  perfil é 

apresentado por sua linguagem, motivo de chacota das jovens: 

  

Sabe como é que ele chama janela?, Jinela, Jinela? (...) ele fala assim pra 

mãe, Fecha a jinela, dona Zulmira, que já lá vem uma tribuzana! Tribuzana? 

(...) É assim que ele chama chuva-de-trovoada, tribuzana. E conga? Sabem 

como é que ele chama conga? Tiburço. (RUFFATO, 2005b, p. 64). 

   

 

No bloco três, Hélia e Plínio, com quinze e vinte anos respectivamente, são 

namorados;  já no bloco quatro,  há o rompimento do namoro, a opinião contrária da mãe e 

um certo arrependimento pela iniciativa subentendido nas lembranças de Hélia. O bloco cinco 

se passa num domingo à tarde, as amigas voltam a se encontrar para falar de namoros, fumar, 

folhear revistas de fotonovela e gargalhar. No bloco seis, no entanto, uma tensão começa a se 

instalar na narrativa, pois Hélia, com ameaça de choro, caminha devagar, passos arrastados, 
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pelas ruas do centro da cidade; por volta das onze da manhã, passa pelas alunas do Colégio 

das Irmãs de quem sente inveja pela felicidade. Não pretendia voltar para casa para repetir os 

mesmos gestos cotidianos, na mesma casa, do mesmo beco, antes de entrar na fábrica; então 

continua perambulando e ao final desse bloco ela está na Ponte Nova. 

O bloco sete elimina de vez a aparente felicidade da história. Márcia tenta marcar um 

encontro com as amigas, mas Hélia, demonstrando sinais de ira e depressão, se recusa a sair. 

Sozinha em casa, vai se arrumar em seu quarto, se enfeita e se perfuma, sonhando com uma 

possível entrada triunfante no Clube do Remo onde todos a olham e a elogiam, inclusive um 

rapaz alto, louro e de olhos azuis pergunta de que reino ela viera. O devaneio, entretanto, é 

abalado por um briga de casal (Zé Bundinha e Fátima), mais uma cena de violência contra a 

mulher no Beco do Zé Pinto, a qual só se desfaz com a interferência dos vizinhos, estando um 

deles com arma na mão. Com isso, Hélia desfaz sua produção e já na cama “um tremor abala 

seu peito, uma enchente, há muito contida, espalha-se selvagem, explodindo numa convulsão 

em seu corpo macerado.” (RUFFATO, 2005b, p. 72). 

Enfim, o último bloco, o sétimo, retoma o gesto de Hélia ao final do sexto. 

Subentende-se que este bloco, o sexto, serviu de transição ou de pausa para lembranças de 

maus momentos do seu dia a dia, da vida que leva no seu mundo, de onde não consegue sair, 

onde nunca aparece aquele que poderia modificar seu destino. Ela está, então, no meio da 

Ponte Nova e o narrador traça uma significativa descrição do ambiente,  incluindo a descrição 

do quintal da casa dos Nascentes, da história “O barco”,  enumerando (em mais de meia 

página) uma série de detalhes da margem direita do rio, da esquerda, dos passantes, da 

natureza, tudo que possa prolongar a tensão da narrativa, uma vez que Hélia age como uma 

suicida em potencial. A parte gráfica, em itálico, revela seus pensamentos – “não nunca vai 

aparecer um príncipe encantado (...) nunca vou conseguir sair desse inferno... (...) melhor 

talvez quem sabe morrer acaba tudo acaba (...) descansar o fim” (RUFFATO, 2005b, p. 72). 

Nas últimas linhas, de fato aparece alguém que, se não é a figura sonhada, pelo menos a 

socorre e a leva em direção ao Beco, de onde ela sempre sonhou sair em busca de dias 

melhores:  

 

“Vem, Hélia... vem comigo... Vem... E ela então sentiu-se zonza, zonza, e 

uma mão grande e calejada pousou em seu ombro, Vem comigo, vem, você 

está passando mal?, Heim? E Hélia ouviu longe-longe a voz de Maripá e ele, 

amuletando-a, amparou-a e foram andando devagar, bem devagar, em 

direção ao beco.” (RUFFATO, 2005b, p. 72).   
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4.3.3 “A mancha”, “Jorge Pelado”, “Ciranda” e “Paisagem sem história” 

 As três primeiras histórias deste item tratam dos percalços da lavadeira analfabeta  e 

ex-prostituta, Bibica, e de seus três filhos Marquinho, Jorge Pelado e Zunga. Antônio 

Português, o proprietário da mercearia localizada no Beco do Zé Pinto, é pai de Marquinho e 

a paternidade dos outros dois não é revelada porque de fato Bibica não consegue identificá-la. 

Por outro lado, ela precisa silenciar a certeza da paternidade de Marquinho porque o 

comerciante não assumiu o garoto por achar que o envolvimento não passou de uma aventura 

ou uma troca de favores cujas consequências poderiam desestruturar seu casamento (com 

dona Filhinha). 

 Marquinho era uma criança conhecida no Beco por suas peraltices, muitos vizinhos a 

cada dia relatavam à Bibica notícias sobre o mau comportamento dele e outros expressavam 

justificativas para a desobediência, quase sempre decorrente da falta de limites da mãe. Na 

história “A demolição”,  há a (primeira) apresentação de Marquinho, como amigo de Lucas e 

Gilmar que também se apavoraram com o sumiço de Tiquinho no porão em busca de uma 

bola. Nesta história, o título “A mancha” se explica pela morte do próprio Marquinho – 

atropelado, aos onze anos de idade, por um ônibus cata-níquel, numa segunda-feira de agosto, 

enquanto empinava um papagaio nos céus de Cataguases, especificamente no bairro Vila 

Teresa.  

 Na pentalogia, todo tipo de violência acomete as mulheres e as crianças. Bibica, 

segundo o narrador, levou semanas para acreditar que nunca veria seu filho “franzino, 

perrengue, reliento como ele só” (RUFFATO, 2005b,  p. 75) e, o que a deixava pior, era o 

fato de não conseguir se lembrar das feições do menino, o feitio de seu rosto, o formato e a 

cor dos olhos e da boca, o desenho do nariz, do queixo e das orelhas, enfim de sua identidade. 

Ela só conseguia se lembrar do cheiro de urina no colchão de capim e de seus objetos, como 

manivela, lata de grude, caixa vazia de rapé, bola de meia, saquinho de biloscas. O resto da 

identidade de Marquinho, seu sangue,  – uma das leituras do título – foi apagado com o 

tempo, embora tenha havido esforço dos funcionários da mercearia (do pai do garoto), como 

mostra a seguinte passagem: “Os dois caixeiros da Mercearia Brasil esfregaram, várias 

manhãs, o sangue que grudou nos paralelepípedos. Até soda cáustica usaram. Mas a mancha 

ficou lá. Depois, quando ninguém mais se lembrava do Marquinho, ela desapareceu. 

(RUFFATO, 2005b,  p. 75). 
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 Dos onze blocos desta história é preciso destacar o conteúdo de um deles, o que trata 

do deslocamento do caricato português Antônio27 em direção à sua origem: “Seu Antônio 

viajou com a mulher para Portugal, sonho antigo. Reviu a aldeia trasmontana de onde saíra 

aos quinze anos e aproveitou para resolver pendengas antigas (...)” (RUFFATO, 2005b, p. 

82). Após a venda dos velhos casebres de pouca valia e a tomada de outras providências, 

retorna ao Brasil,  vende o antigo Bar Nossa Senhora de Fátima e abre, no Beco, a Mercearia 

Brasil, onde acontece uma parcela da vida de Bibica e a morte do filho do casal.  

 Uma outra leitura para o título da história se extrai da aproximação entre Antônio e 

Bibica cuja justificativa passa por um tipo de chantagem feita pelo português, ou seja, a todos 

os moradores do Beco ele “vendia fiado” exceto para essa ex-prostituta que tentava em vão 

apagar o seu passado: “Sofria com a fama de perdida, queria apagar aquela passagem de sua 

vida, uma gosma, uma lepra, uma mancha que não saía nem esfregando com todo o sabão do 

mundo. Dessa falha se aproveitou seu Antônio (...).” (RUFFATO, 2005b, p. 77). 

  Outro “homem de posses” que passa pela vida de Bibica é doutor Normando que, se  

não a explora sexualmente como o português, lhe traz preocupações e dúvidas constantes 

quanto ao destino de Jorge Pelado, que dá nome à segunda história deste item e é dividida em 

dois episódios intitulados pela abordagem apresentada – “Agonia” e “Lamentação”. Jorge 

Pelado é o filho gerado em uma noite em que Bibica se deitara com quatro homens, na zona 

boêmia da Ilha, a troco de dinheiro para cura do paratifo de Zunga, seu outro filho. 

Normando, além de advogado e bicheiro, é casado com uma das mulheres da poderosa família 

Prata, e se vê no direito de mandar Jorge para o Rio de Janeiro para que Cataguases fique livre 

de seus delitos que só aumentam com o passar da idade. Assim, os dois deslocamentos (o do 

imigrante Antônio e o de Jorge) têm diferentes motivações: um prospera no comércio de onde 

se vê com poder para explorar clientes, o outro é expulso por outro braço do poder diluído em 

instituições.  

                                            
27 Sobre a diferença dos deslocamentos dos imigrantes de origens portuguesa e italiana, Oliveira (20013), 

sintetiza: “(...) como o cultivo do café se espalhou pelas terras de clima mais frio, distantes quilômetros de onde 

está instalado o núcleo urbano de Cataguases, podemos notar na divisão das atividades do cultivar e do 

comercializar café a formação de uma geografia humana muito bem demarcada. Os portugueses, de empregados 

da estrada de ferro, foram se transformando  em comerciantes, políticos, membros da burocracia administrativa 

urbana, funcionários das empresas têxteis, sócios-contratantes da empresa de energia elétrica, dos bancos, 

empresários urbanos que exploravam a dinâmica dos negócios relacionados ao café e às recém-nascidas 

indústrias. Reivindicando exclusividade, os imigrantes de origem portuguesa foram se apossando das posições de 

proeminência socioeconômica no núcleo urbano. Como resultado,  os núcleos italianos se estabeleceram em 

Ubá, Rodeiro e adjacências, alguns como pequenos sitiantes, outros como miúdos comerciantes e os demais, 

uma massa considerável, foram obrigados a enfrentar uma mobilidade geográfica que os foi afastando 

definitivamente do passado da terra.” (OLIVEIRA, 2013, p. 195-196). Na pentalogia, o número de personagens 

italianas supera, em muito, o de personagens portuguesas; isso se explica pelo fato de o escritor iniciar a série a 

partir da zona rural (como vimos em Mamma, son tanto felice).   
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 Em “Ciranda”, a trajetória que se vê é a de Zunga que, pelo excesso do consumo de 

álcool, passa a desenvolver um tipo de transtorno emocional quando descobre que perdeu a 

virilidade, descontando violentamente seus fracassos em Cidinha, a prostituta com quem se 

relacionava. A história é dividida em blocos separados por espaços em branco, como as 

outras, mas, desta vez, são blocos numerados de um a dez, sinalizando dez episódios distintos, 

por esses episódios fica fácil associar o nome Zunga à sua subalternidade, mas o título da 

história em si – “Ciranda” – talvez se explique pela movimentação e agitação da vida do 

protagonista, inclusive foi Zunga quem colaborou na expulsão de seu irmão Jorge da cidade.  

 

Olho pra trás e vejo ele indo embora, fugindo, como um marginal, ele, (...) 

que nunca levantou uma palha pra prejudicar ninguém, não é certo isso, tanta 

gente ruim, não é justo, o doutor Normando anda pra baixo e pra cima, 

empombado, adevogado dos pobres, filho-da-mãe! Mancomunado com o 

Zunga, ô desgraceira! Coitado do Zunga, fraco da cabeça, não teve culpa, 

caiu na conversa-fiada, a culpa é minha, devia ter batido o pé, feito um 

escândalo, mas, lá se foi o meu Jorginho, o Jorge Pelado, lá se foi pra nunca 

mais, (...). (RUFFATO, 2005b, p. 105). 

 

 

 No episódio “Lamentação”, Bibica faz vários balanços de sua vida e do perfil dos 

três filhos e da forma como eles foram criados, suas avaliações vão de um extremo ao outro, 

mas ela sempre imputa a grande culpa a ela mesma, à existência dela. Zunga seria o “bebido 

pela cachaça, cada vez mais distante, aluado, ignorante, impaciente” (RUFFATO, 2005b, p. 

103);  Marquinho, o “bagunceiro, sempre dando trabalho, arrumando confusão na rua, até 

acontecer aquela tragédia que queria esquecer, dormir um sono profundo e acordar e 

descobrir, tudo uma peça (...)”; já o Jorge, “JORGINHO menino bom, atencioso, bem 

mandado, um brinco, que se preocupava com ela, Bibica (...) (RUFFATO, 2005b, p. 103, 

grifos do autor). Ainda sobre Jorge, Bibica reflete: “o sumiço de Jorginho, Deus não perdoa 

uma mãe que entrega de mão beijada um filho pra uma cidade comedeira de gente que nem o 

Rio de Janeiro, Pelado, Jorge Pelado. (RUFFATO, 2005b, p. 103). 

 Tanto neste episódio como em outras histórias, o narrador por estar tão próximo das 

personagens acaba falando juntamente com elas, desconstruindo a ideia cristalizada de que, na 

literatura “compromissada”, o narrador simplesmente dá voz ao subalterno. Dessa forma, 

significaria manter  sua subalternidade e demarcar o distanciamento entre um e outro 

segmento social, como acontece fora da literatura. Mas o narrador de Ruffato não apenas abre 

um lugar de fala às personagens, ele, na/pela linguagem, faz o leitor ouvir  duas instâncias 

semelhantes (conforme exemplificamos/remos nas análises).  
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 Com observações que entrelaçam a voz do narrador e a de Bibica, a ciranda a que 

nos referíamos pode representar também o trajeto de Bibica que vai sendo traçado em meio a 

todas essas adversidades, atuando como prostituta na Ilha (no passado), como lavadeira no 

Beco do Zé Pinto (no presente da narrativa) até chegar, quase cega e idosa, ao Asilo São 

Vicente de Paula, onde rumina suas lembranças embaralhadas – “as coisas viraram fumaça, 

minha cabeça ficou oca que coisa!” (RUFFATO, 2005b, p. 106) – das quais fazem parte 

figuras como cavalo branco, um príncipe “safado”, amigo dos anjos “lá de cima”,  que se 

casou  com uma princesa loura de olhos azuis como Santa Catarina e mora em um castelo 

enorme “no sertão do mundo”. Nesses delírios, o príncipe a visita esporadicamente e pode, no 

máximo, tomar com ela um café, comer uma bolacha-maria e fumar um cigarro de palha feito 

de um fumo goiano que ela mesma pica para ele. Esse “príncipe” logo se vai, com pressa, 

porque não tem muito tempo para conversas, já que “tem muito dragão espalhado por esse 

mundão de deus” (RUFFATO, 2005b, p. 106) para dar conta. Ou seja, nem nos derradeiros 

delírios apaga-se a situação da prostituta, que é visitada de vez em quando em troca de 

favores, uma mulher com uma autoestima mais baixa, guardando as diferenças de perfis, que 

a de Macabéa .  

 Em “Paisagem sem história”, permanece a temática da prostituição. A descrição do 

ambiente está centrada em um quarto do prostíbulo da Ilha. Na primeira página, como em 

certas tomadas cinematográficas, não aparece personagem alguma, a não ser móveis 

desgastados, restos de fotografias recortadas de revistas da época (Amiga, Contigo, Grande 

Hotel) e aparentemente arrancadas à força, em que aparecem olhos (provavelmente de 

Roberto Carlos), um sorriso melancólico,  a parte de uma testa, , braços entrelaçados de um 

casal não identificado, uma moça sentada sobre o capô de um Gordini vermelho – metonímias 

dos sonhos das “mulheres da vida”. 

 Ainda na primeira página, o cenário continua sendo constituído por objetos como  

lantejolas, camisolas, anáguas, “roupas de-sair e de-ver-deus”, escovas, pentes, “espelho-de-

mão com escudo do Flamengo”, vidros de perfume com borrifadores, estojos de rímel, 

sombra e blush, unhas postiças, misses, envelopes de Melhoral, Coristina, Sonrisal, Conmel, 

AAS, potes de bicarbonato de sódio e sal de fruta etc. Como se o ângulo de uma câmera 

caminhasse para um plano mais fechado, a identidade da personagem, ainda não revelada, 

começa a se formar com a indicação de uma “certidão de nascimento cuidadosamente dobrada 

e redobrada e ainda mais uma vez dobrada” (RUFFATO, 2005b, p. 127) e a apresentação de 

fotos de uma família com quatro crianças “em escadinha”, supostamente irmãos, sendo uma 



134 

 

das meninas, Cidinha, que aprece na história anterior envolvida nas violências de Zunga e 

cujo nome nesta história só irá parecer explicitamente na terceira página (das quatro e meia).  

 Antes dela, aparece o filho de Marlindo e Zulmira, Luzimar, que na história “O 

barco” serve de acompanhante do pai, cuidador do desajustado Osvaldo; nesta, ele é um tipo 

de faxineiro no prostíbulo, responsável por esfregar ou encerar o chão com vermelhão em 

troca de “uns caraminguás que abrem as pesadas cortinas do Cine Edgard para o matinê do 

domingo” (RUFFATO, 2005b, p. 128) ou para a compra de brinquedos ordinários no Natal, 

algo que “ela”, Cidinha, nunca teve.  

 A iniciação sexual de Luzimar dá-se com Cidinha em um dia da rotina desse trabalho 

infantil. No caso de Osvaldo, ele é levado pelas mãos do pai, já acostumado a frequentar a 

“Casa Branca”. Ainda quanto à Cidinha, “Ela, que ainda não era Cidinha” é expressão 

repetida no texto por mais de uma vez, dando ao leitor a oportunidade de conhecer a 

identidade pelo agrupamento dos fragmentos espalhados pela narrativa. A maior frustração de 

Cidinha era saber que nunca mais veria sua mãe, ficando apenas com as lembranças do tempo 

em que viviam na zona rural. 

 Bibica, Zunga, Jorge Pelado e Cidinha estão na sociedade numa camada mais baixa 

que a do operariado, pertencem ao lumpemproletariado por viverem na miséria, sem atividade 

produtiva e consciência da própria existência, portanto facilmente são dominados pelas forças 

do segmento social cataguasense que está acima do proletariado. Bibica, conforme vimos, 

deixou a prostituição  para tentar sobreviver com “as lavagens de roupa” no Beco, mas 

continuou sendo explorada e enganada pelo advogado e por outros tantos com quem 

conviveu.  

4.3.4 “A danação”, “A decisão”, “Um outro mundo” e “Vertigem” 

 O deslocamento migratório e a questão racial são os enfoques centrais de “A 

danação” cujo protagonista é Zito Pereira, nascido na Serra do Onça (nas proximidades de 

Rodeiro-MG) onde ficara até dez (ou onze) anos. Mudando-se para Cataguases, passa a morar 

nos fundos de uma oficina mecânica, foi aprendiz de lanterneiro, conseguiu fazer um curso de 

ajustador mecânico no Senai e de eletricista, por correspondência, pelo Instituto Universal 

Brasileiro. Decide, então, tentar a sobrevivência em São Paulo.  

 “A danação” é uma história toda entrecortada, tendo alternância de fragmentos 

referentes ao presente em Cataguases e ao passado em São Paulo. Nesta cidade, seu nome era 

praticamente desconhecido, sua identidade, como a do pernambucano que dividia quarto com 
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ele, não passava de um apelido: “Mineiro. Nem nome tinha. Mineiro. Na firma em Diadema, 

na pensão do Ipiranga. E nem isso, quando percorria, anônimo, a cidade.” (RUFFATO, 

2005b,  p. 139). Em São Paulo, só não era completamente só, porque conhecera Gracinha, 

uma doméstica que trabalhava no bairro Pinheiros, cearense, do Crato, olhos tímidos, sotaque 

cantado e branca – segundo o narrador, a única mulher branca que se interessou pelo negro 

Zito Pereira em toda sua vida. Tiveram momentos de desavenças e ciúmes: “Desafaste da 

minha frente, senão lhe parto a cara! (...) Tira suas garras de mim, urubu! Urubu não, 

Gracinha...Urubu, pau-de-fumo, tiziu, bola-sete...” (RUFFATO, 2005b, p. 138-139, grifos 

do autor), mas também momentos de alegria, pelas afinidades de ambos; aos fins de semana, 

conheceram juntos aeroporto, museus, parques, praças, avenidas, cinema etc até que um dia, 

mesmo apaixonada por Graçinha, Zito decidiu voltar, sozinho, para Cataguases: 

 

Após três anos de São Paulo, resolveu voltar. Falou no emprego que não 

aguentava mais, que toda noite sonhava com Cataguases, que nunca tivera 

notícia da família, que se sentia um mequetrefe naquela cidade tão enorme. 

Um baiano, que trabalhava com ele, falou, Mineiro, eu estava bem aqui, 

me deu um troço, comprei passagem pra Serrinha, larguei tudo. Dei 

com os burros n’água. Tive que voltar com o rabo entre as pernas. O 

Brasil tem jeito não. Só aqui a gente véve descente, sabendo que pode 

contar com ordenado certo no fim do mês. É, mas lá na minha cidade 

tem muita indústria, se o sujeito tiver cabeça dá pra viver no de-acordo. 

com o dinheiro da indenização comprou uma vitrola, cinco ou seis discos, 

duas mudas de roupa e uma passagem para Leopoldina. (RUFFATO, 2005b, 

p. 140, grifos do autor). 

 

 Ao voltar para Cataguases, alugou um quartinho no Beco do Zé Pinto e passou a 

frequentar os mesmos lugares dos “notórios cachaceiros” Zunga, Zé Bundinha, Zé Preguiça e 

Presidente; e, aos sábados à noite, costumava sair à caça, voltando para casa com tatu, lagarto, 

gambá etc – demonstração do lado mais “animalesco” da personagem.  É, acima de tudo, uma 

das personagens mais ricas da pentalogia se observarmos seu esforço e determinação: “Zito 

era um homem diferente.” (RUFFATO, 2005b,  p. 140). O gosto por música orquestrada (Paul 

Mauriat, Ray Coniff, Henry Mancini, Enio Morricone, Strauss), pelo cinema e por leitura é 

destacado, como se a personagem fosse superior a todas as outras e até mesmo ao narrador: 

“E aquele negócio de ler tudo que aparecesse pela frente, bula de remédio, jornal velho que 

vinha de embrulho, livro-de-bolso? Sim, um homem diferente.” (RUFFATO, 2005b, p. 140).  

 Zito passou a ser ajustador mecânico na Manufatora e goleiro no time da fábrica, em 

uma das partidas de futebol conheceu Hilda, casou-se e teve com ela cinco filhos. Na 

Manufatora, não bajulava os patrões, questionava com frequência o valor baixo do salário e 

tinha consciência da exploração a ponto de se indignar até perder o entusiasmo pelas coisas da 
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vida. Em um dos diálogos de Zito com a esposa, o leitor conhece um dos piores episódios da 

vida da personagem, o que vai definir seu destino: 

 

Me mandaram embora, Hilda. Por quê?, nem Deus sabe. Deve ser 

porque sou preto, preto é cachorro do mundo. Não estão nem aí se você 

tem filho, prestação pra pagar, compromisso. O Ezequias falou, Zito, a 

gente gosta muito do seu trabalho etecétera e tal, mas o mercado de 

algodão está passando por uma crise, e isso e aquilo. Resumindo, seu 

Ezequias, estou no olho da rua? Ô, Zito, na primeira oportunidade você 

volta, profissional que nem você é difícil. Cá entre nós, eu pessoalmente, 

não queria te demitir, mas sabe como é... filho-da-puta! Fica assim não, 

Zito. Deus dá, Deus tira. Às vezes eu fico pensando, e se eu tivesse ficado 

lá na Serra da Onça? A essa hora eu estaria sentado numa sombra, 

comendo de caldeirão, o cacumbu do lado... E se... E se eu não tivesse 

saído de São Paulo? Talvez eu fosse mais... feliz... Mais feliz, Zito? Você 

tem umas ideias! (RUFFATO, 2005b, p. 139, grifos do autor). 

 

 Zito, como todos que migram na pentalogia, carrega a questão quanto à segurança do 

lugar “certo” para sobreviver. Nesse caso, parece que a resposta está na solução que ele dá 

para sua demissão involuntária, ou seja, planeja, armado com uma faca, dar um “susto” no 

encarregado Ezequias. O resultado já estava expresso logo no primeiro parágrafo da história – 

Zito está encarcerado –  e é reforçado no último: “Tentativa de homicídio, engaiola o 

crioulo, doutor, vou dar umas bordoadas nele pra ver se ele pára de choramingar, que 

homem mais mole, sô!” (RUFFATO, 2005b, p. 144, grifos do autor). Na cela, Zito chora, 

arrependido, pensando no respeito que perdera dos filhos e, assim, mais uma vida do Inferno 

provisório é desperdiçada. A narrativa mostra, com a “danação” do Zito sensível, 

questionador, consciencioso, impulsivo e, às vezes, inconsequente, que viver é mesmo muito 

perigoso. 

 “A decisão” é a história de duas pessoas bastante diferentes que decidem se casar e 

pagar o preço das diferenças. Vanim era biscateador de mercadorias,  colecionador de 

passarinhos, galenteador e seresteiro, e Zazá, aplicada filha de uma família de sete irmãos, 

deixou de estudar na sexta série e se tornou operária da tecelagem da Industrial para colaborar 

no orçamento familiar. Após o casamento, o casal vai viver no Beco do Zé Pinto,  ela é 

despedida da fábrica e passa viver para o marido e para o barraco. Vanim é operário.  

 Ele, filho legítimo dos arredores de Miraí, terra de Ataulfo Alves, passa a viver 

inquieto e deprimido ao lado de Zazá, até que um dia decide, com violão nas costas, procurar 

o radialista Edegar Oliveira (do programa Coração Sertanejo da Rádio Cataguases) e se 

apresentar, como músico, pois achava que não poderia morrer sem realizar seu sonho. Mente 

para Zazá, dizendo o contrário, que fora procurado pelo locutor por intermédio do amigo 
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Zarolho, mas que ela não poderia contar a novidade para ninguém, pelo menos “por 

enquanto” ou até segunda ordem. Ela em troca pede a ele que lhe prometa não perder hora na 

fábrica e dar a ela um rádio. 

 Os dias que se sucedem eram de sonhos, devaneios, ensaios para uma possível 

apresentação, perda de hora na entrada da fábrica, advertência do encarregado, visita à rádio e 

de uma série de mentiras sobre seu perfil de (falso) músico ditas ao senhor Edegar, à esposa e 

aos amigos do Beco. Uma das maiores mentiras é dizer ao radialista que uns cariocas de 

passagem por Cataguases ouviram o programa, gostaram de sua voz (a do locutor) e querem 

levá-lo para a Rádio Tupi do Rio28. Seu Edgar, mesmo desconfiado e assustado, acaba 

convidando Vanim para cantar e tocar em seu programa, logo o objetivo das mentiras surtiu 

efeito. Na sala de espera, em conversa com as duplas sertanejas que se preparavam para atuar, 

Vanim inventa outras histórias, dizendo que na verdade quem seria contratado no Rio seria 

ele. 

 De fato, Vanim canta na Rádio Cataguases e é saudado no Beco com bebidas e muita 

farra, mas o sonho maior dele era a cidade grande, como confidencia à esposa: 

  

– É que... quando a gente está feliz... fica bobo, não é não?  

– É... meio passado...  

– E sonha de olho aberto, não é?  

– Sonha.  

– Sabe uma coisa que eu queria no mundo?  

– O quê?  

– Ser artista...  

– Mas você é.  

– Não... estou falando artista mesmo, desses que tem disco com nome na 

capa...  

– Que ideia, Vanim!  

– Já imaginou?,  morar no Rio, ter do bom e do melhor, casa, comida, roupa 

lavada, todo mundo puxando o saco...  (RUFFATO, 2005b, p.162-163). 

 

 As mudanças negativas em Vanim passam a ser perceptíveis. Sonhando 

constantemente com o Rio de Janeiro, ele fica displicente no trabalho, em casa, na vizinhança 

e na própria Rádio. Seu Edegar que também sonha com o Rio, passa a lhe cobrar o contato 

com o pessoal da Tupi, como se os dois sonhos corressem paralelamente. Os cataguasenses 

não se lembram mais do cantor, mas persiste no seguinte pensamento: “Cataguases é pequena 

demais para o seu talento. (...) Ninguém compreende artista. Se sente sufocado, pressionado, 

amargurado. Se bobear, adeus carreira. Não pode. Tem que lutar, lutar muito.” (RUFFATO, 

2005b, p. 164-165). 

                                            
28 O ano em que se passa essa história (“A decisão”) não é revelado, mas supõe-se que seja em um dos anos da 

década de 1970, pois a calça boca-de-sino e os sapatos cavalo-de-aço do protagonista são as pistas mais precisas. 



138 

 

 Nos últimos blocos da história, Vanim promete a Zazá planejar o filho que ela tanto 

sonha e a convence, de imediato, a ir com a mãe à cidade de Recreio-MG para visitar os 

parentes que há muito não se veem. Despachada a esposa e a sogra, Vanim procura Seu Zé 

Pinto para lhe informar que está embarcando para o Rio a fim de gravar um disco, pois não 

podia recusar um convite recebido. Precisa, no entanto, de algum dinheiro emprestado, seu Zé 

nega-lhe o empréstimo; surge então a ideia de empenhar tudo que tem em casa, inclusive as 

coisas da esposa e os passarinhos de estimação. O comerciante inventariou tudo num valor 

baixo e mesmo assim o aspirante à carreira musical aceitou a proposta. 

 No dia seguinte, bem cedo, Vanim segue em direção a Leopoldina – símbolo da 

ligação Cataguases-Rio – e já no ônibus percebe que deixou os documentos em casa, sente-se 

confuso, arrependido, pensa em voltar e desfazer o negócio do dia anterior, mas “No meio da 

escuridão o ônibus engolindo o asfalto” (RUFFATO, 2005b, p. 169) ele deixa para trás, 

literalmente, a identidade e a vida já construída, rumo ao mundo inimigo.   

 “Um outro mundo” é a penúltima história de O mundo inimigo e trata 

especificamente da história de vida de Zé Pinto, já idoso,  aposentado, sem o dinamismo de 

antes, esquecido pelo povo, sem poder. Com seus quase um metro e oitenta de altura, com 

mais de setenta anos de idade, no presente da narrativa, ele quando não está recostado numa 

cadeira de balanço na calçada do Beco está na sala de sua casa assistindo à televisão. Possui 

empregada doméstica. Zé Pinto foi o primeiro homem do bairro a ter televisão, geladeira, 

enceradeira, fogão a gás, vespa, caminhão, um Chevette e uma Vemaguete.  

 Em seus pensamentos, na mistura com a voz do narrador, avalia: “As coisas 

demudaram, esses anos todos. Um nome não impõe mais respeito. Antes, era falar Zé Pinto, 

que a gente honesta e trabalhadora  os malandros e os vagabundos batiam o queixo.” 

(RUFFATO, 2005b, p. 174). Os pensamentos vão trazendo também as explicações para a 

forma como construiu o “correio de casas” para aluguel, fazendo ele próprio papel de pedreiro 

e eletricista, comprando material de construção com seu salário de fábrica e com o dinheiro 

das costuras feitas por Maria: “Botou na cabeça que tinha que ficar rico. Deu o sangue na 

fábrica, tocando tear. Conheceu a Maria, uma portuguesa trabalhadeira, econômica, direita, 

esforçada. Casaram-se e, com o empenho dos dois, Zé Pinto construíra seu nome. “E um 

homem é o nome que tem.” (RUFFATO, 2005b, p. 182). Além do recebimento dos aluguéis, 

o proprietário vivia ainda do lucro do botequim, de agiotagem, das apostas nos jogos de 

buraco, de empenhos e de outros biscates.   
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 Zé Pinto, um operário, prosperou sem sair de Cataguases. No entanto, sua 

prosperidade implicou em poder, ameaças e exploração sobre os que alugavam suas casas, na 

espécie de “cortiço” construído: 

 

(...) para conter a corriola, teve que ser macho. Não pagou o aluguel? Descia 

as escadas revólver em punho, um Smith & Wesson niquelado, calibre 38 

(...) O inquilino engrossou a voz? Pois salivava bem no nariz do turuna. E 

não viessem com engabelação, que era perito nos truques e mazelas da 

gentalha. Pôs para fora os trens de muita família que nem debaixo da ponte 

poderia se refugiar, tão pobre. A mulher estrebuchando no corredor, 

desesperada, arrancando os cabelos, as crianças de nariz escorrendo e 

cabelos cheios de pereba esgoelando, o marido agoniado, Pelo amor de 

Deus, seu Zé Pinto, não tenho para onde ir! (RUFFATO, 2005b, p. 174-175).  

 

 A impressão que se tem é que os fatos estão às vezes sendo relatados a um 

interlocutor presente neste momento de reavaliação da vida do idoso Zé Pinto, outras vezes 

não passam apenas de pedaços de sua memória que ele revisita. De qualquer forma, o 

narrador, em terceira pessoa, apresenta uma linguagem bastante precisa na construção da 

imagem da personagem, de quem está sempre muito próximo. 

 

Os compromissos. Não pagou? Rua! Não podia ter coração mole. Às vezes, 

quando botava a cabeça no trabesseiro, à noite, maginava aquele pessoal 

todo zanzando de um lado para o ouro, encharcado de chuva, tremelicando, 

de frio, a barriga roncando, mas, minha nossa!, culpa sua?, uma pessoa que 

só queria saber do que era seu?! Só isso! Mas, bobeasse, logo-logo aquilo 

virava uma favela, um muquifo. No Beco do Zé Pinto, anunciava, só mora 

quem pode arcar com o aluguel e a pena d’água. (RUFFATO, 2005b, p. 

175).  

 

 A narrativa vai alternando o autoritarismo de Zé Pinto com sua autoridade, sobretudo 

para resolver problemas emergenciais, como os da época das enchentes do Rio Pomba ou 

outras tragédias, momentos em que abria as portas do botequim, da garagem, da varanda e da 

própria casa para os refugiados. Na chegada de um novo inquilino, fazia os pequenos 

consertos, “cuidava de tudo com muito capricho.” (RUFFATO, 2005b, p. 175). Na 

interlocução, o protagonista diz respeitar a todos, mas só não aceitava afilhado para batizar 

porque conhecia “as manhas da raia-miúda” (RUFFATO, 2005b, p. 175) e que se pegasse 

alguma intimidade não saberia como cobrar um aluguel atrasado, se fosse o caso. 

Considerava-se, assim, distante dos que têm origem semelhante à sua. 

 Com o passar do tempo, a autoridade de Seu Zé Pinto vai cedendo lugar à violência 

que aumenta a cada dia no Beco e na cidade, em virtude do tráfico de drogas, por exemplo. 

Ele é vitima, mas também é vitimado. Vale lembrar que a história se passa nos anos de 1970 
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em que a relação da população com a polícia e a de ambas com a violência eram ainda 

distintas como agora na contemporaneidade. 

 

O nível dos inquilinos caiu muito. Agora, no beco, só gente desgarrada. Sem 

eira nem beira. Desqualificada. Tens uns que vivem de passar tóxico, onde já 

se viu? Houve até crime de morte. Um sujeito cismou com a cara do outro, 

partiram para a briga, (...) Antes, a lei comandava. Não pagou o mês?, 

descia, revolvão na cintura, bem à mostra, tirava o zé-mané no muque. 

Agora, a coisa resolve com a polícia. Trata os soldados a pão-de-ló, precisa 

deles. Tem confusão? Chama a radiopatrulha. Eles vêm e ameaçam. Despejo 

é muito complicado. Tem que ter doutor-adevogado, raça que só quer saber 

de comer o patrimônio da gente. As casas estão caindo aos pedaços, sim (...) 

O aluguel não rende mais nada. Mal dá para complementar a aposentadoria. 

Fosse viver de renda, já teria morrido de fome. (RUFFATO, 2005b, p. 178). 

 

 Os relatos do próprio Zé Pinto sinalizam ser ele um homem bom, no entanto, em 

outras histórias não só deste quinto volume da pentalogia, percebe-se o tanto de sofrimento 

que os inquilinos passaram em sua estalagem. Dizia gostar de ver a felicidade das pessoas, 

como na iniciativa de usar seu caminhão para levar as pessoas a Aparecida do Norte, até o dia 

em que todos sumiram espantados, durante uma viagem, com um problema aparentemente 

complicado no caminhão,  mas que não passava de falta de água no radiador. O bom humor e 

ironia se misturam na passagem seguinte, como em muitas outras da pentalogia: 

 

Não necessitava de confessar pecados, porque não os tinha em quantidade 

suficiente, mas deu uma vontade de bisbilhotar a cidade, aquela boniteza da 

qual apenas ouvia falar. Lonou a carroceria, anunciou às gentes o feito, 

aguardou demanda. Veio o povo de tudo quanto é canto. Cobrou uma 

mixaria por cabeça, a conta de cobrir a gasolina (...) gostava de ver a cara de 

felicidade do povaréu, menino, menina, mulher, homem, tudo empoleirado, 

comendo poeira, embornal cheio de maçaroca, passando sede e sono, mas 

sabendo que dali a pouco, numa curva, surgiria a Basílica, meu Deus! 

Quanta satisfação! Uns cinco ou seis anos nessa função. (RUFFATO, 2005b, 

p. 179-180). 

 

 Zé Pinto não teve filhos com Maria nem com a prostituta Valdira, da Ilha, devido à 

infertilidade causada pela gonorreia que adquirira, mas sobrinhos teve vários, tanto dele 

quanto da parte da esposa. Na morte da tia, vieram de São Paulo, Rio e Paraná em busca de 

herança, porém Zé enxotou-os, não deixando testamento, não pagando mais os impostos. 

 

Quando chegasse sua vez, que não demorava, brigassem na Justiça para ver 

quem ficava com o quê, os imbecis discutindo por migalhas (...) No outro 

mundo, estaria dando gargalhadas. Gargalhadas! Levanta-se, madrugada 

alta, coloca uma fita pornográfica no vídeo cassete e deixa-a rodar, rodar, até 

que a amanhã, com seus barulhos, o surpreenda e a vida volte a girar, sem 
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amigos, compadres, parceiros, nem ninguém para lhe fechar os olhos na hora 

em que a indesejada encostar no batente da porta para anunciar o  

 

fim (RUFFATO, 2005b, p. 186). 

 

 “Vertigem” é a décima segunda e última história do segundo volume O mundo 

inimigo. Nela, o sobrinho Josemar aguarda a morte do tio para demolir as casas. Recebe a 

visita de Amaro, cataguasense idoso que sofre de vertigem, residente em São Paulo e que está 

à procura de parentes e do passado em Cataguases. Ele pode ser, a princípio, qualquer um dos 

que se deslocaram em histórias anteriores, sem nunca dar notícias aos que ficaram, não se 

sabe, mas no avançar das páginas descobre-se que ele havia sido criado por uma tia chamada 

Eustáquia, na Vila Reis, e estudado numa escola do bairro Matadouro, onde fez amizade com 

Silas. Detalhes não suficientes para o leitor tecer elos com outras histórias. Quando Amaro 

decide visitar o Beco encontra Josemar que lhe passa suas atuais impressões: é “agora” lugar 

de marginal, barra-pesada, gente que não tem nada a perder e que amedronta até a polícia. 

 O sobrinho diz que está à espera da morte de Zé Pinto para demolir as casas do Beco, 

mas o que o visitante quer deste lugar é descobrir o paradeiro de Margarida, moça a quem ele 

prometeu casamento quando ela fez quinze anos. Com a ajuda do senhor Antônio Português, 

já com noventa anos, lembra que Margarida é filha de Tita e Crispim e irmã de Jacinto. 

Margarida,  é a “do Chicão”, hoje viúva e internada com frequência em um hospício em Juiz 

de Fora. Para o leitor, a descoberta mais interessante é que Margarida de Souza Zoccoli é a 

Maria Zoccoli, a parteira que aparece nas primeiras linhas do primeiro volume da pentalogia, 

no nascimento de André, de Micheletta velha. Os surtos de loucura de Margarida e a 

labirintite que gera vertigens em Amaro são indícios da fraqueza das personagens, de rumos 

de vidas incontroláveis e da busca de um passado há muito morto.  

 A intencionalidade do autor, ao tentar mesclar elementos dos dois primeiros 

volumes, provavelmente, não é dar por encerrados os episódios ficcionais do período histórico  

que compreende os anos de 1950 e 1980, até porque personagens do Inferno são recorrentes 

em outros volumes, mas sinalizar o desfecho de vidas como o de Zé Pinto e do Beco (também 

personagem), por exemplo. O lado animalesco da fase adulta de Zé Pinto resultou em 

fracasso, solidão e  isolamento na velhice. No Beco, ficaram impregnadas as catástrofes 

inerentes ao progresso como as que apontamos nas análises anteriores: o aumento da 

criminalidade, a falta de segurança do cidadão, a violência e as coações decorrentes do tráfico 

de drogas, a inversão de valores na relação autoridade policial e cidadão entre outras. 
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4.4 VISTA PARCIAL DA NOITE 

 O terceiro volume é composto de onze histórias. A epígrafe específica deste volume 

é a de Ferreira Gullar: “Sobre o leito de sal, sou luz e gesso:/ duplo espelho – o precário no 

precário./ Flore um lado de mim? do outro, ao contrário,/ de silêncio em silêncio me 

apodreço.” (GULLAR, 1980 apud RUFFATO, 2006a, p. 11).  

 As divisões sociais internas estabelecidas no Beco do Zé Pinto traduzem o “precário 

no precário”. Há segregação no interior do próprio Beco e na relação deste com outros pontos 

da cidade, como o Clube Social. 

4.4.1  “Inimigos no quintal”, “A homenagem” e “Estação das águas” 

 A primeira história do terceiro volume traz expressões que servem para resumir o 

sentido geral das vidas das personagens de Inferno provisório: “Uma ruína. Isso!: uma ruína. 

Escombros, apenas escombros.” (RUFFATO, 2006a, p. 16). 

 O absurdo dessa constatação é ainda maior se pensarmos que tais expressões foram 

usadas no contexto específico da Segunda Guerra Mundial. Trata-se da vida de Simão (o 

pracinha louco,  que aparece, no primeiro volume, durante o martírio do Professor Francisco 

Pretti) que, sentado em uma cadeira de balanço de um quintal, a princípio não localizado, 

delira com possíveis ataques de inimigos (os inimigos do “presente” são os meninos que 

roubam mangas no quintal). O campo semântico é repleto de elementos que nos remetem a 

este período histórico, como “cano de metralhadora”, “sangue”, “quinze graus negativos”, 

“neve”, “alemãezinhos”, “granada”, “tenente”, “guerra”, “Itália”, “sargento”, “alça-de-mira”, 

“turco”, “acender a tocha”, “os aviões”, “a bomba” etc. Elementos bélicos se misturam no 

texto a elementos de um ambiente destinado a tratamento da saúde, como “remédio pro 

coração”, “xarope”, “remédio pra circulação”, “braços esquizofrênicos” etc. A história se 

passa em um mês de dezembro, na década de 1970. O horror à Guerra Mundial aproxima-se 

nas entrelinhas ao temor que a ditadura militar brasileira já espalhava. 

 Já o foco central de “A homenagem”, segunda história de Vista parcial da noite, é a 

violência doméstica contra a mulher. A ambientação volta-se para o Beco do Zé Pinto e os 

conflitos envolvem o casal Fátima e Zé Bundinha, pais de Teresinha e Isidoro (Caburé). 

Fátima veio de Sereno e Zé, de Divino, ambos lugarejos nos arredores de Cataguases. Tanto a 

mãe quanto a filha vivem de sonhos a despeito dos rompantes do marido/pai.  O machismo, 

o alcoolismo, as visitas às moças da Ilha  e o desprezo dele pela mulher e pela filha não as 

impedem de tocarem suas vidas. 
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 José Feliciano Martins é popularmente chamado de Zé Bundinha, por apresentar um 

defeito no andar, devido a um coice de um “burro xucro” (RUFFATO, 2006a, p. 27). Maria 

de Fátima Ribeiro Martins, quando moça, bonita, sonhava se casar com um moço bem 

colocado socialmente; foi Rainha do Carnaval de 1956 e em 1973 participa de um encontro de 

ex-rainhas do Carnaval. No presente, esforça-se para realizar o desejo da filha de comemorar 

os quinzes anos no Clube Social, consegue montar a festa e reunir os convidados, mesmo 

diante das implicâncias e escândalos do marido. Quando Zé fica desempregado, Fátima passa 

a sustentar a família com o que ganha como costureira. 

 É tão surpreendente o empenho do narrador em realçar as qualidades de Fátima que, 

nas linhas finais da história, a personagem está no Clube do Remo, recebendo a placa de prata 

no estojo de veludo azul, e uma das músicas do momento é “Chiquita Bacana lá da Martinica 

(...) Existencialista com toda razão/ Só faz o que manda o seu coração” (RUFFATO, 2006a, 

p. 39-40, grifos do autor). Uma leitura possível é que a homenagem (motivo do título) parece 

não partir apenas da Rádio Cataguases nem do Armazém do Lino (em fevereiro de 1973, 

conforme inscrição na placa), mas do próprio narrador. São homenagens. Fátima, no entanto, 

no salão do Clube, à procura da filha (fantasiada de odalisca), parece não se sentir merecedora 

de um momento de glória, pois a todo instante se pergunta se está fazendo “a coisa certa”. De 

tão desrespeitada, humilhada  e violentada pelo marido, acaba se achando culpada pelas 

desgraças e, o pior, não tendo consciência da própria força, existência e identidade. 

  “Estação das águas” é uma espécie de continuação da história anterior, porém o 

protagonista é o filho Isidoro (ou Caburé). O primeiro parágrafo é idêntico ao último e esta 

escolha  – a repetição formal  e temática  –  não é aleatória: 

 

Estropiadaos, os pés afundam na areia podre do braço-do-rio. O silêncio de 

fim-de-tarde de dezembro só o corrói o revolteio da passarinhama em seus 

curtos voos pelas grimpas das árvores e o chuá-chuá das águas embrutecids 

que carreiam tumultuosas galhos e troncos. Ao longe, ê-ê-ê da molecada 

jogando pelada, cicio das mulheres recolhendo roupa do quarador, ííin-nhô! 

De uma mãe conclamando o filho, vrum de um carro, risos abafados... de 

coque, Caburé, cafunga, doloridos lanhos nas costas, braços, pernas, rosto. 

(RUFFATO, 2006a, p. 45 e 51). 

 

 A referência ao corpo dolorido de Caburé se repete no texto como mostra da 

violência que o pai exerce sobre o filho. A violência doméstica nesta família entra num 

emaranhado de atos, pois o filho, aprendiz do pai, Zé Bundinha, desconta o que recebe na 

mãe, Fátima. “Como, se por-tudo-por-nada estranhava-se com a mãe, envergonhando-a na 

frente das freguesas com sua ignorância, sua estupidez, sua valentia? Fugir, talvez, quem 

sabe, a solução (...).” (RUFFATO, 2006a, p. 47). 
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 A vizinhança sabe que é preciso socorrê-los. A tensão na família é permanente, a 

convivência se mantém numa iminência de algo negativo a acontecer a qualquer instante. Na 

verdade, o menino, embora levado e rebelde, tem consciência de que gosta da mãe e 

reconhece seu sacrifício na educação dos filhos e na condução da casa.  Assim, o desejo do 

deslocamento, da fuga, é também para livrar a mãe dos aborrecimentos: 

 

Ah, Isidoro, não sei quem você puxou!”, “Ah, Isidoro, você ainda me mata 

de tristeza!”, “Ah, Isidoro, não sei mais o que fazer!”. Já que redundavam 

inúteis seus esforços, assumiria de vez a condição de renegado: nunca mais 

sentar numa cadeira de escola [frequentava a quinta série], nunca mais 

escovar os dentes, nunca mais tomar banho todo dia e, principalmente, nunca 

mais apanhar do pai, sentir o hálito azedo de cachaça e cigarro nunca mais – 

adeus, adeus, que já nada o demoveria. (RUFFATO, 2006a, p. 48). 

  

 De fato, na confiança de pré-adolescente, Isidoro planeja sua fuga, foge ou tenta 

fugir, mas surge um impasse, de cuja origem não se tem explicação: 

 

 Em passos decididos retomou o caminho, mas na primeira curva divisou, 

direção contrária, um alguém, de branco cabeça-aos-pés, chapéu-de-palha, 

foice equilibrando-se no ombro parecendo acenar para ele, lembrou, 

assombrado, justo ali armara-se uma tocaia, e, esbugalhados os olhos, 

eriçados os pelos, adentrou de chofre a casa, assuntando a mãe, que 

suspendendo um momento o pedal da máquina-de-costura ralhou: “Ô meu 

filho, te procurei por tudo quanto é canto... Onde você se meteu? Vai comer, 

vai, antes que esfrie”. (RUFFATO, 2006a, p. 49). 

 

 

 Passados o susto e o interdito da fuga, Isidoro tenta se aprumar, colocando-se como 

vendedor ambulante de picolés pelas ruas da cidade, inclusive na Ilha da prostituição, de onde 

o Zé Bundinha é assíduo frequentador. Pego de surpresa pelo pai, é submetido a uma nova 

surra; os vizinhos tentam interceder mais uma vez e o pai reitera sua máxima: antes estropiado 

do que vagabundo.  

 A família não vê saídas, porque, como mostram os versos de Jorge de Lima, na 

epígrafe do volume, as naus já estavam podres no tronco de suas árvores. Isidoro planeja mais 

uma tentativa de fuga ao final do texto, que completa o círculo vicioso da violência, sendo 

retomadas, no último parágrafo, as dores do garoto (as mesmas do primeiro). O título 

“Estações das águas” ironicamente refere-se à podridão das vidas relatadas, já que as partes 

do corpo do garoto se misturam às partes podres do rio: “os pés [de Isidoro] afundam na areia 

podre do braço-do-rio (...) doloridos lanhos nas costas, braços, pernas, rosto.” (RUFFATO, 

2006a, p. 45-51).     
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4.4.2 “O ataque” 

 Vista parcial da noite (2006)  trata do cotidiano da classe operária cataguasense nos 

conturbados anos de 1970 e 80. Nas onze histórias deste volume, raramente são mencionados 

os fatos históricos, mas o leitor autônomo percebe,  sobretudo,  na leitura da história intitulada 

“O ataque”, como a implantação do regime ditatorial da época e suas desastrosas 

consequências deixaram marcas explícitas na vida das personagens,  de suas famílias e na 

sociedade de modo geral. O exemplo específico de deslocamento “interno” nesta história trata 

da mudança das personagens entre bairros de Cataguases. As  “mudanças internas” devem ser 

evidenciadas, até porque dão a dimensão das mazelas particulares comuns a um todo, 

universal, no período histórico estudado.  

Na primeira linha dessa história, o narrador, não nomeado, um garoto de onze anos, 

menciona um tempo passado, dizendo: “No verão de 1972, meus pais tiveram a oportunidade 

de apertar a mão da felicidade” (RUFFATO, 2006a, p. 55, grifo nosso). Ou seja, os pais (o 

quitandeiro Sebastião e a lavadeira Eni) e os três filhos (Reginaldo, 20 e poucos anos, 

mecânico; Mirtes, 16, operária têxtil; e o próprio narrador, aluno do Colégio Cataguases) 

“saíram do aluguel” na Vila Teresa, onde viveram por vinte anos, indo morar na casa própria 

de quatro cômodos, construída com sacrifício, no bairro Paraíso, na Cataguases ficcional. 

O narrador conta os fatos ocorridos nos anos 1972/1973, apresentando, pelo menos a 

princípio, uma atmosfera de esperança e prosperidade, o que não é uma constante nas demais 

histórias (marcadas por desavenças e discórdias familiares). Instalados na nova casa, em 

fevereiro do mesmo ano, o pai com a ajuda dos dois filhos mais velhos compra a prestações 

uma televisão “Telefunken vinte-três-polegadas” com a intenção de proporcionar conforto 

para dona Eni (“Um descanso para a cabeça, vocês não fazem conta”). (RUFFATO, 2006a,  p. 

56). 

O clima harmonioso da família começa a se desfazer, em maio de 1972, quando uma 

complicação é posta pelo narrador: uma (possível) notícia, ouvida através do rádio do irmão 

mais velho, de forma confusa, entrecortada, dava a entender palavras como “Rádio BBC”, 

“Londres”, “português”,” “instruções”, “Cataguases”, “agentes”, “esquadrilhas” entre outros 

fragmentos de expressões. 

Em junho e julho, a casa está em harmonia (“Passado o susto, mergulhamos na placidez 

azul de junho e nas mansas férias de julho”) (RUFFATO, 2006a,  p. 56), mas em agosto o 

medo volta a rondar o cotidiano do narrador-personagem e, em outubro, ele jura à família que 

ouviu novamente a notícia pelo rádio, mas desta vez com nitidez: 
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Aqui, Rádio BBC, transmitindo desde Londres, em mais uma emissão em 

português. Seguem novas instruções ao povo de Cataguases: o ataque 

alemão, segundo agentes da CIA, deverá ocorrer no fim de dezembro. 

Vinda do leste, uma esquadrilha bombardeará impiedosamente a cidade, 

abrindo caminho para a Cavalaria e a Infantaria. Mais uma vez, 

recomendamos: mobilizem-se! (RUFFATO, 2006a, p. 64). 

 

 

Depois de reunir a família para discutir o suposto delírio do filho, o pai inicia uma 

busca, uma “peregrinação, na tentativa de se fazer-se ouvir pelas autoridades competentes”. 

Em primeiro lugar, pela ordem da narrativa, procura, em vão, o prefeito de Cataguases, o qual 

estava em tratamento de saúde em Juiz de Fora; em seguida, o vereador, impaciente, que 

promete colocar o assunto em pauta numa posterior sessão da Câmara; o padre que, evitando 

o assunto, diz que aquilo era “pura imaginação de menino”; Zé Pinto, “seu bastante conhecido 

[do Sr. Sebastião]”, recomendou-o uma coça de correão, bem dada, e aplicação imediata de 

pimenta nos lábios, antes que tudo passasse e não tivesse mais jeito. Novamente, o prefeito é 

procurado, mas estava, no momento, em Belo Horizonte resolvendo umas pendências. Já o 

diretor do Colégio apresenta quatro argumentos a favor da hipótese de delírio do menino: (1) 

os alemães, desde que perderam a Segunda Guerra Mundial, não dispõem mais de Forças 

Armadas; (2) caso contrário, a notícia já seria do conhecimento do Presidente da República do 

Brasil; (3) se houvesse ataques em solo brasileiro, provavelmente, não começariam por 

Cataguases; (4) embora o menino fosse esforçado e comportado, seria o caso de fazer um 

tratamento psiquiátrico, para o qual ele indicou um médico, à época, do INPS, advertindo-o 

que para o tratamento seria preciso entrar na fila bem cedo, logo que acordasse pela manhã. 

O que teria acontecido com o narrador-personagem de “O ataque”? Como um menino 

de onze anos absorve, elabora e processa o que vê ou ouve do programa da televisão, da 

notícia do rádio (com “voz fugidia, as pilhas gastas... um oceano de interferência”), da 

“revista-de-mulher-pelada”, da vizinhança, da escola? O conjunto de pistas apresentado ao 

longo da narrativa – febre alta, “músculos moídos”, “líquido pegajoso”, pesadelo, fantasia, 

variação, paixão de pré-adolescente (hipótese da mãe), explosão de hormônios – diverge das 

tentativas de explicações das autoridades. Embora não haja diagnóstico preciso para o suposto 

delírio, fica claro o contraste entre as impressões dos familiares e as da sociedade, 

representada pelas instituições (civil, policial, religiosa, escolar, municipal etc). 

Percebe-se pelos exemplos citados que a narrativa denuncia características da década de 

1970, como o medo, a insegurança e o desamparo do cidadão e do outro lado o descaso e o 

despreparo das instituições – problemas ainda constatados neste início do século XXI.  Na 
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sequência da narrativa, aparece um exemplo ainda mais crítico e mais explícito quanto às 

consequências da ditadura imposta pelo governo militar da época: Seu Sebastião, em sua 

busca, não procurou o delegado da cidade, ao contrário, foi procurado por este, que se diz 

muito agradecido, como se pode ler na ironia expressa logo no início do interrogatório, em 

que a voz do interrogado é silenciada, propositadamente: 

 

O delegado, doutor Aníbal Resende, apertou a mão do meu pai (camarada). 

“Obrigado, seu Sebastião, por ter aceitado o nosso convite. Isso me dá mais 

convicção de que se trata de um grande equívoco... e é o que, aliás, nós 

vamos esclarecer agora... (Acende um cigarro) Pode se sentar, seu 

Sebastião, fique à vontade. Bom, pra não me estender muito, seu Sebastião, 

vamos direto ao ponto: (irônico, a voz alterada) Que raio de história é essa 

que o senhor anda espalhando por aí, seu Sebastião, de que Cataguases vai 

ser invadida pelos alemães? Quem foi que inventou uma besteira tão 

grande, seu Sebastião? (compreensivo, a voz mais baixa) Seu Sebastião, 

deixe-me explicar uma coisa pro senhor: o senhor, a sua família, são 

pessoas de bem, conhecidos, ordeiros, cumpridores do dever, todo mundo 

sabe... Agora, o senhor já ouviu falar dos comunistas? (didático) Existe em 

nosso país gente que quer implantar o terror, irmão matando irmão, (a voz 

amplifica-se, o suor escorre da testa) (as mãos gesticulam, teatrais) quer  

ver o Brasil na mão dos comunistas da Rússia!, seu Sebastião, da Rússia!, 

onde os valores cristãos de nada valem, onde os homens dividem as 

mulheres com os amigos, as filhas dormem com os pais, os padres são 

enforcados por pura diversão, onde não há lei, onde reinam a anarquia, a 

bagunça, a perdição... (gritando) São esses comunistas, seu Sebastião, que 

divulgam notícias como a que o senhor anda espalhando, com o objetivo de 

provocar o pânico, a desordem, a desconfiança... (esmurra a mesa) 

(Levanta-se, acende um cigarro, acalma-se) Seu Sebastião... seu 

Sebastião... deixe-me fazer uma pergunta pro senhor e queria que o  senhor 

me respondesse com toda sinceridade: (fixa seus olhos nos olhos do meu 

pai) Seu Sebastião, o senhor conhece algum comunista? Já viu um? Não? O 

senhor sabe quem é comunista? Não? (Senta-se, limpa o rosto com um 

lenço, enfia-o de novo no bolso de trás da calça) (sarcástico) Nem nós, 

seu Sebastião...Nem nós, da polícia... Sabe por quê? Porque comunista não 

traz isso na testa... Como posso ter certeza de que o senhor, seu Sebastião, 

não é comunista, se o senhor está agindo como um? Bom, então vamos dar 

um voto de confiança pro senhor, seu Sebastião. (autoritário) Agora, a 

partir de hoje o senhor está proibido, proibido, entendeu?, De abrir a boca 

pra falar sobre isso. Proibido! Outra coisa: vamos confiscar, 

temporariamente apenas, todos os aparelhos de rádio e televisão que o 

senhor possua em casa... (gritando) Eu não tenho nada com isso! Se o 

senhor ainda está pagando a televisão, problema seu! Estou sendo seu 

amigo, seu Sebastião, não sei se o senhor percebeu? (Acende um cigarro 

pega um papelzinho na gaveta) (a voz mais mansa, confidente) O senhor 

tem um filho...Reginaldo?, Reginaldo  trabalha na Manufatora, não é 

mesmo? E tem uma filha... Mirtes... a Mirtes trabalha na sala-de-pano da 

Industrial?, belo emprego, heim, seu Sebastião?, belo emprego! Os filhos 

bem encaminhados, graças a Deus...(comovido) Pois é, e tem gente que jura 

que o senhor é comunista, só para ver os seus filhos serem mandados 

embora, só para ver a família do senhor passando dificuldades... Que 

mundo, esse, seu Sebastião, que mundo! (amigo) Ah, não esquece de levar 
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o menino no psiquiatra, como recomendou o professor Guaraciaba... 

(RUFFATO, p. 66-67, grifos do autor). 
 

 

Ao aceitar (sem outra opção) o “convite” do delegado, doutor Aníbal Resende, Seu 

Sebastião é investigado sem direito à apresentação de argumentos, justificativas ou escusas. 

Esse monólogo é uma crítica interessante ao gênero textual interrogatório, típico do contexto 

em questão, em que a autoridade, além de coagir, ameaçar, amedrontar e humilhar o 

interrogado, demonstra um amplo conhecimento da vida particular do cidadão. Numa época 

em que não havia ferramentas de investigação como redes sociais, Internet e recursos 

tecnológicos diversos, pode-se dizer que as coletas de dados pessoais eram bastante precisas; 

nesse caso, o delegado com facilidade obteve acesso às informações (sobre nomes de 

parentes, locais de trabalho, aquisição e forma de pagamento do eletrodoméstico etc) 

provavelmente pela proximidade dos informantes ou mesmo pelo conhecimento interpessoal 

(entre moradores da cidade de pequeno porte). Considerando o tom irônico do texto, pode-se 

dizer que o domínio e o mau uso da informação são nocivos uma vez que a autoridade (com 

cinismo, falsidade e despreparo) presume ter o direito de interditar a busca por explicações 

para o suposto delírio do garoto, de confiscar a televisão da família e de elaborar insinuações 

como a questão do comunismo. 

O tom autoritário do delegado, a reiteração de vocativos e de outras expressões, o 

apagamento da voz do interlocutor e a temática em si nos remetem, guardando as devidas 

especificidades, a várias passagens de K.: relato de uma busca como esta a seguir em que o 

perfil do delegado Sérgio Paranhos Fleury vai sendo apresentado por meio de suas ações e de 

sua linguagem: 

 

Mineirinho, traz o Fogaça lá da carceragem, vou dar um servicinho pra esse 

malandro, depois solto ele. Diga pra custódia que ele vai sair. Manda ele se 

arrumar, pegar as coisas dele. Esses filhos da puta pensam que eu tenho 

medo de figurão. Não tenho medo de figurão porra nenhuma. Pode ser esse 

canalha do Golbery que agora quer dar uma de bacana, pode ser o 

presidente da República, pode ser o papa, pode ser esse senador americano 

de merda, eu estou é cagando para eles todos. Me deram carta branca, que 

era para acabar com os comunistas, não deram? Acabei com eles, não 

acabei? Então que não encham o saco. E daí que o velho falou com esse 

senador, que entregou carta, que tão pressionando – vão pressionar na puta 

que os pariu. [...] Fogaça, senta aí. Senta aí, porra. Escuta bem – tá 

tremendo por quê? Para de tremer, porra. Você vai fazer um servicinho. Se 

fizer direito, te solto. Entendeu? (...) Entendeu tudo, seu puto? Trate de 

fazer direito que eu solto você. Se cagar no pau, volta pro xadrez, te ponho 

na solitária. (KUCINSKI, 2014a, p. 69-70). 
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Os dois últimos fragmentos transcritos constituem uma contribuição ficcional para a 

formação da memória coletiva sobre a repressão imposta na ditadura brasileira dos anos 1960 

e 70. Retomando à narrativa de “O ataque”, percebe-se, na sequência, que Seu Sebastião 

procura o psiquiatra (como sugeriu o delegado) e ouve que o menino parecia ter uma 

tendência à esquizofrenia, à loucura (o que não é comprovado ao final da narrativa). A mãe, 

por todos os motivos decorrentes da situação, passa a andar cabisbaixa sentindo a falta da 

televisão confiscada e das vizinhas (que decidiram desprezá-la); o pai perdeu o ânimo para o 

trabalho; a filha deixou de procurar um rapaz que pudesse “soerguê-la da condição de 

operária para a de grã-fina”; o filho mais velho reatou o noivado com a filha da mãe-de-santo; 

e o filho caçula, o narrador, deixou o Colégio passando a trabalhar para ajudar a família. E 

vale aqui transcrever as últimas linhas desta história como registro ficcional de uma época em 

que imperavam a dúvida, a desconfiança, a privação e o silêncio: 

 

Com uma talhadeira, demarquei no cimento debaixo da minha cama um 

quadrado de trinta centímetros (...). Com a cavadeira, alimentei o buraco. 

(...). quando reparei os dois metros de fundura, empunhei um enxadãozinho 

e cavuquei lateralmente, dia e noite, endiabrado, corpo bobo, maquinal, até 

esculpir um aposento pequeno, metro e vinte de altura, hum de largura, hum 

de comprimento. Aí, a enfeitação: calços de madeira para amparar o teto, 

taubas para forrar o chão, uma extensão de força, meu colchão-de-capim. 

Meu trabesseiro de pena. Uma tampa de latão cerrava a boca do buraco. (...) 

Na folhinha, dezembro dobrado ao meio. (RUFFATO, 2006a, p. 69). 

 

 

Neste esconderijo construído, nesta nova cama (semelhante a um túmulo), a página 

dobrada do calendário é justamente a de dezembro – mês previsto para a possível invasão dos 

alemães, segundo a suposta notícia. Há que se destacar a linguagem desta passagem  que ora 

se aproxima do português padrão ora do não-padrão como se percebe em “demarquei”, 

“lateralmente” “taubas”, “trabesseiro” etc.: um interessante exemplo de heteroglosia29 através 

do qual o autor apresenta, com empatia e compaixão, o linguajar do menino-narrador e dos 

outros membros de sua família, personagens que não dominam o português padrão, por não 

terem tido acesso às instituições de ensino, por exemplo, que poderiam colocá-los em contato 

                                            
29 Em “Os desamparados”, o décimo quarto capítulo de  K.: relato de uma busca, a linguagem do narrador –  em 

primeira pessoa, o pai de Wilson Silva – ,  define seu perfil de homem simples como podemos perceber na 

passagem seguinte: “Em todo esse mundaréu do vale, quem eles chamavam para soldar as caldeiras, trocar os 

reparos das batedeiras, das bombas? Sempre eu. Não tinha hora do dia ou da noite, daqui até Aparecida e pra 

outra banda do rio também, Caçapava, Jacareí; naquele tempo era laticínio pra todo o lado, pastos, plantios, 

depois fracassou tudo; disso também ele [o filho sequestrado e morto] teve percebimento, ele não era de falar à 

toa, sabe, meio caladão, mas enxergou antes que a roça ia sumir.” (KUCINSKII, 2014a, p. 85). No tipo de 

interlocução tecida neste capítulo, fica silenciada a voz do outro pai, K, homem de cultura livresca e erudita, 

também vítima, que sofreu com a morte de Ana Rosa Kucinski. Assim os dois pais, diferenciados por classes 

sociais, acabam se igualando, tornando-se ambos “desamparados”, sempre à busca de explicações para os 

“paradeiros” de seus filhos. 
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com a língua considerada “de prestígio” e com a cultura livresca – destino diferente de Luiz 

Ruffato, ele próprio, um ex-operário que, lutando contra todos os determinantes externos, 

construiu uma carreira de jornalista e escritor. 

Não apenas por meio desses aspectos da microestrutura da narrativa, percebe-se o 

engajamento social de Ruffato enquanto intelectual que optou por uma ficção que denuncia a 

ruína, o desamparo e a solidão, mas o enredo de “O ataque”, de modo geral, é um registro do 

modo como as consequências do regime militar foram diluídas pelo interior do país, mais 

especificamente na Cataguases do autor. Dessa forma, o volume Vista parcial da noite 

(publicado em 2006)  é uma referência considerável para a lista ainda pouco extensa de textos 

ficcionais que tratam da ditadura militar implantada nas décadas de 1960 e 70 no Brasil. 

Em 2014, ano em que se completou meio século do golpe civil e militar de 1964, 

constatou-se que o número de lançamentos de obras de ficção sobre a ditadura foi bastante 

inferior ao de não-ficção. Para Márcio Seligmann-Silva (apud COZER, 2014), o Brasil tem 

uma incapacidade de enfrentar a ditadura em um contexto maior, porque, segundo o 

professor, a tradição brasileira elabora pouco os traumas sociais. 

Em comparação às produções argentinas, uruguaias e chilenas sobre a temática, a 

produção brasileira pode parecer mais modesta, quantitativamente, embora seja indiscutível a 

importância, na literatura brasileira, de publicações como Quarup (Antonio Callado) e  

Pessach: a travessia (Carlos Heitor Cony), ambas de 1967; e de Zero (Ignácio de Loyola 

Brandão) e Em câmera lenta (Renato Tapajós),  publicadas em 1975 e 1977, respectivamente. 

A contribuição mais recente é a de Bernardo Kunciski. Numa abordagem bem mais direta que 

as anteriores, destacam-se as publicações do romance (citado anteriormente)  K.: relato de 

uma busca (2011 e 2014, pelas editoras Expressão Popular e Cosac Naify, respectivamente) e 

do livro de contos Você vai voltar para mim e outros contos (também da Cosac Naify, em 

2014, quando foi relançado o K.). Na opinião de Kucinski, 

 

De fato são poucos os nossos autores contemporâneos que se dedicam a 

esse período ou a esse tema. Há algumas obras, mas poucas, como Vidas 

provisórias, de Edney Silvestre. Tenho lido a maior parte das novelas e 

romances dos últimos três anos e percebi que os melhores romances não 

tratam desse tema. Desde Milton Hatoum, passando por José Castello até 

Luiz Ruffato e Cristóvão Tezza, livros como Dois irmãos, Ribamar, Eles 

eram muitos cavalos, O filho eterno, nenhum deles trata disso de que 

estamos falando. Parece que a alma brasileira não se interessa por esse 

tema. O tema não lhe diz nada. E os escritores das novas gerações são 

portadores desse desinteresse em relação à tragédia da ditadura. Ou porque 

se impõem problemas novos, numa era de profundas mudanças de 

comportamento. Na raiz disso, creio que está o fato de que ditadura 

brasileira não deixou no todo da nossa sociedade um trauma para ser 
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resolvido, diferentemente do que aconteceu no Chile e na Argentina. A 

memória coletiva da ditadura é ambígua e vaga. Seu registro mais e mais 

vai se tornando uma imagem difusa e desimportante na nossa memória 

histórica. (KUCINSKI, 2014d). 

 

Quanto à “tragédia da ditadura”30, ela foi trabalhada ficcionalmente em histórias como a 

que serviu de exemplo neste trabalho. 

Na proposta ruffatiana de trabalhar os últimos cinquenta anos da história do Brasil, a 

temática sobre as consequências deixadas na sociedade pela instauração do regime militar não 

foi silenciada, mas, ao contrário, foi diluída sutilmente de diferentes maneiras pela narrativa. 

Trazer traços de sua biografia para a ficção pode ter sido também uma forma encontrada pelo 

escritor para resolver os traumas sofridos por ele, pela família, por seus conterrâneos e 

contemporâneos.  Assim, em mais uma possível leitura de “O ataque”, podemos associar as 

características das personagens com a própria vida de Ruffato, ainda que o narrador, em 

primeira pessoa, não seja nomeado. Ou seja, essa história se aproxima sobremaneira da vida 

do escritor Luiz Fernando Ruffato de Souza, nascido em Cataguases, em fevereiro de 1961 

(portanto com onze anos quando se passa a história), filho do ex-quitandeiro Sebastião e da 

lavadeira Geni (na história estudada, Eni); com um irmão e uma irmã; ex-morador dos bairros 

Vila Tereza e Paraíso; ex-aluno do Colégio Cataguases entre outros aspectos (já relatados 

nesta tese). No entanto, resolvendo ou não traumas, via literatura, é mais prudente dar por 

encerrada essa questão com a instigante advertência de K.: relato de uma busca: “Caro leitor: 

Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu”. (KUCINSKI, 20014a). 

 

4. 4. 3  “Aquele Natal inesquecível” e “O profundo silêncio das manhãs de domingo” 

 

“Aquele Natal inesquecível” tematiza a violência doméstica contra a mulher e o trabalho 

infantil temporário (por ocasião do Natal) em um armarinho, onde o menino Fernando atua 

como atendente. A iniciativa não se prende apenas à necessidade de obter dinheiro (para 

compra de lembrancinhas de Natal, inclusive), mas à necessidade de espairecer ou sair de casa 

para evitar as investidas violentas do pai, alcoólatra e autoritário, contra a mãe. 

A história é curta (três páginas e meia), apresenta o proprietário do armarinho, Nílton 

(de apelido Boi, devido a sua obesidade) e Lucinha, funcionária. Fernando é o da história 

                                            
30 Não serão exploradas neste trabalho duas referências que também tratam deste tema. A primeira é De mim já 

nem se lembra (2007) em que Ruffato ficcionaliza cinquenta cartas que seu irmão mais velho teria escrito (em 

São Paulo e posteriormente em Diadema) e endereçado à mãe em Cataguases,  no período de 02/02/1971 a 

05/03/1978. A segunda – Nos idos de março: a ditadura militar na voz de 18 autores brasileiros. (2014). –  é uma 

antologia de dezoito contos, organizada por Ruffato, no ano em que o Golpe de 64 completou cinquenta anos. 

Ambas as referências denunciam o autoritarismo imposto pelo regime de exceção. 
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“Aquário” (do primeiro volume), filho de Adalberto e Nica Finetto, irmão de Norma, Carlos e 

Nélson – família desorientada pelo patriarcalismo e autoritarismo.   

Nica permanece conformada com as atitudes agressivas do marido, como se isso fosse a 

ordem natural das coisas, para as quais não existe solução ou saídas (Carlos vai trabalhar no 

ABC Paulista). Fernando ao chegar a casa com as lembrancinhas naquela noite, daquele 

“natal inesquecível”, encontra a cena costumeira: “Uai, mãe, cadê o Lilinho?, o Nélson? No 

quarto comigo... e a posta roxa-rósea do rosto deformado da mulher, De novo, mãe? Num 

pulo, ergueu-se, precocemente irritado.” (RUFFATO, 2006a, p. 75, grifos do autor).  

O natal acaba se resumido a uma conversa, na cozinha, com a mãe, como mostram os 

diálogos a seguir, em negrito: 

 

Que isso, Nando?, apontou, lábios empenados, escadeiras doídas, Uns 

trens... Presentes... pro Natal... Destampou o prato de arroz-feijão-angu-

bife-ovo que tremulava sobre a vasilha de água fervente, Ai, coitadinho do 

meu bem..., a alça da camisola coletando lágrimas, Fica com raiva não, 

meu filho... Nervosismo do seu pai... Ralhou com a Norma... comigo... 

Deve de ter bebido um pouquinho... Daqui a pouco... Senta, a comida já 

quentou... Quero não, mãe... quero não... (RUFFATO, 2006a, p. 75-76). 

 

As dores da mãe (“lábios empenados, escadeiras doídas”)  fazem crescer em Fernando a 

sensação de ira e revolta. Além das lembrancinhas que compra para família, ele leva para casa 

o presente que recebeu do dono do armarinho, Boi, o “canivete-suíço: abridores de-garrafa e 

de-lata, saca-rolhas, chave de fenda e Phillips, punção, pinça, lixa-de-unha, tesourinha... a 

lâmina...” (RUFFATO, 2006a, p. 76). Essas são as últimas palavras da história, breve, mas 

altamente rica em sugestões, como esta última – “a lâmina...” – , uma possibilidade de 

revanche do filho contra o pai. 

A próxima história, “O profundo silêncio das manhãs de domingo”, é uma das mais 

trágicas da pentalogia.  

Expulso de casa pelo “pai, ignorante, bronco, enfezado” (RUFFATO, 2006a, p. 82), 

Marcos, Baiano, por desconhecer  “regime que não fosse manda-quem-pode-obedece-quem-

tem-juízo” (RUFFATO, 2006a, p. 82), decide dar uma guinada em seu destino, trocando seu 

bairro Ibraim em Cataguases pelo Bangu no Rio de Janeiro, onde trabalha durante sete meses 

consertando bicicletas. Da oficina saía para tomar cachaça e conversar com os novos amigos. 

Retornando a Cataguases no feriado de quinze de novembro de 1960 (ou 1961?, indaga 

o narrador), Baiano conhece uma moça “roxa-morena, cujo nome não ajeita de alembrar, 

paixonou, não quis voltar não para o Rio, nem na carteira-profissional deu baixa, arrastou asas 

para os lados dela, ciscou interessada, adeus, Bangu, bicicletaria, pensão! Adeus, colegas!” 
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(RUFFATO, 2006a, p. 84). O que restou ficou nas lembranças ou nas invencionices de 

Baiano, que falava aos conterrâneos de sua amizade com jogadores de futebol como 

Ubirajara, Zózimo, Ademir da Guia. 

“Pau-pra-toda-obra, de tudo um pouco Baiano fez” (RUFFATO, 2006a, p. 84), resume o 

narrador: “chapa” de caminhão, carregando e descarregando mercadorias no Rodoviário 

Mineiro; cobrador de inadimplentes no comércio; “amontoador” de fardos de algodão que 

vinha do Norte para a Companhia Industrial; tirador de areia no fundo do Rio Pomba; 

limpador de vidros do Clube do Remo; cabo-eleitoral e fiscal nas eleições dos Pratas; roupeiro 

do juvenil no Clube Flamenguinho; ajudante de Zé Pinto na manutenção do correio de casas 

do Beco etc. Acresce que em histórias anteriores Baiano fez tentativa de busca a Donato (em 

“O alemão e a puria”); salvou Marquinho, de Bibica, das correntezas do Rio Pomba (em “A 

mancha”); intermediou a conversa de Amaro com a esposa de Laércio, irmão de Baiano (em 

“Vertigem”) entre outras ações implícitas nas histórias. 

 

Baiano negaceava de emprego decente – o que, talvez, tenha inflamado sua 

ruína, imagina agora, que não adianta mais. Desde cedo renegou patrão, não 

por temor de pegar no pesado, que despossuía, mas por vagas ideias de não 

se querer cavalgado. Fazia bicos, biscates, viração, varejos, o que 

espaventava carteira-assinada, estabilidade, dinheiro contado no fim do mês. 

(RUFFATO, 2006a, p. 82). 

 

Baiano teve quatro filhos, sendo Cláudio, o segundo, o único homem. Este filho era seu 

orgulho, por ser o mais inteligente e mais solícito, por pagear as irmãs e criar  brincadeiras 

com elas, por cuidar dos animais do quintal e da horta, por vender verduras e ovos pela cidade 

e entregar o dinheiro das vendas em casa. Na escola, se destacava, mais um motivo de orgulho 

para o pai semianalfabeto: 

 

As tardes dedicava-as a quebrar a cabeça na escola improvisada no 

abafamento do salão paroquial da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no 

Beira-Rio. A professora, uma moça magrinha e de óculos tristes, falara uma 

vez para o Baiano, à saída: “Seu Marcos, esse menino entende tudo da 

primeira vez!”, acariciando os cabelos crespos do Cláudio, pai e filho não 

cabendo em si, tão contentes. Quando chegava da aula, ninguém precisava 

mandar fazer o dever. Mudava de roupa – estendida com zelo enciumado o 

uniforme azul-e-branco na gaveta da cômoda – abria a pasta, tirava os 

cadernos, o lápis, a borracha, sentava num canto do quintal aproveitando a 

réstia de sol e aferrava-se às lições. Desabasse o mundo, não perceberia, 

observava o pai, brioso, debruçado à janela da sala, emborcando mais um 

gole do vidrinho de cachaça, A cara da mãe, o desensofrido! (RUFFATO, 

2006a, p. 81, grifos do autor). 
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As lembranças do passado, a sisudez do pai (Seu Chicão), o desaparecimento da esposa 

e a satisfação por ter salvado vidas são alguns dos muitos aspectos intercalados em diferentes 

parágrafos como forma de adiar o clímax, o ponto máximo da violência da história.  

O narrador detalha bem a noite fria de um mês de julho em que Baiano, insone, nervoso, 

seco, genioso, sério, escalafobético, “cabeça oca, estômago em fogo” (RUFFATO, 2006a, p. 

79) tira Cláudio  da cama e de casa, levando-o para a beira do rio. Sem dar explicações, 

ordena ao filho: 

 

“Vem, Cláudio, entra!” 

“Vou não, pai, está frio.” 

“Frio o quê, raio! Entra!, estou mandando!” 

“Mas, pai, vou pegar uma constipação.” 

“Vai bosta nenhuma! Você é homem ou mariquinha?” 

De pé, Baiano apontou, “Ó, aqui dá pé pra você.” 

Contrariado, despiu-se tremendo. (RUFFATO, 2006a, p. 89). 

 

 Na sequência, o narrador explica que a planta dos pés de Cláudio tocam o mato e a 

lama, que ele tenta em vão agarrar-se ao pescoço do pai, que fica a cada segundo mais 

distante. O menino perde o fôlego e suas mãos batem desordenadas. A tragicidade das 

próximas páginas é grafada pelas quatro repetições da palavra “submergiu” – escrita letra por 

letra (em cada linha) na vertical. Há quatro voltas à tona, girando o corpo com água 

inundando a boca. Em seguida: 

 

Baiano tomou o corpo ainda quente do filho e deslizou-o até a margem, 

ancorando-o na lama fétida. No tornozelo, amarrou um fio de náilon, 

envolvendo a própria cintura com a outra ponta. Verificou se o nó não se 

romperia e devolveu o cadáver às águas. Ele flutuou, boiou, afundou 

redemoinhando. (RUFFATO, 2006a, p. 91). 

 

O parágrafo seguinte sugere uma justificativa imediata para o assassinato, ou seja, a 

falta da esposa é uma das  causas da depressão de Baiano, que não se vê em condições de 

criar sozinho os filhos – “se eu souber um dia onde ela se meteu (...) eu vou atrás (...) acabo 

com a raça dela...)” (RUFFATO, 2006a, p. 91). Reforçando a justificativa, em passagem 

anterior, quando o menino estava sendo retirado de casa, rumo à morte, Baiano indaga por 

mais de uma vez se ele sentia saudades da mãe. A resposta vem em forma de lembranças dela, 

lavadeira, avental cheirando à água sanitária, cantarolando em voz baixa: “Se esta rua/ Se esta 

rua fosse minha/ Eu mandava/ Eu mandava ladrilhar/ Com pedrinhas/ Com pedrinhas de 

brilhante (...). (RUFFATO, 2006a, p. 86, grifos no livro).  
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O último parágrafo completa a “ironia do destino”, ou melhor, apresenta o suicídio de 

Baiano, o que salvou várias vidas e que  desperdiçou a sua e a do filho, criança de futuro 

promissor, diferente das de seu universo caótico. Baiano se recusou a aceitar o destino 

imposto a ele (ser filho de pai altamente autoritário, ser semianalfabeto  e perder a esposa para 

o mundo), mas reconheceu que suas escolhas o levaram à ruína (negar empregos “decentes” e 

renegar patrões para não ser “cavalgado”). E construiu seu próprio destino e o de seu filho. 

 

 

4. 4. 4  “Roupas no varal”, “Cicatrizes (uma história de futebol) e “Vicente Cambota” 

 

O ponto máximo de “Roupas no varal” é o fato de a personagem Aguinaldo, vulgo 

Lalado, depois de deixar o trabalho braçal na “Serraria do Senhor Maurício”, arrumar 

emprego de motorista, em Cataguases, no Armazém do Lino (estabelecimento que se 

promoveu com a iniciativa de “homenagear” de forma simples, em 1973, as rainhas do 

Carnaval da década de 1950, na história de Fátima). 

É interessante observar as marcas identificatórias do tempo cronológico e do nível social 

a que pertence o patrão, Lino.  A Kombi azul, 1200, que Lalado usará para entrega de 

mercadorias possui símbolos como o chaveiro do Lions Clube, o tigre da Esso dependurado 

no retrovisor interno e, no vidro traseiro, o adesivo com a frase “Brasil, ame-o ou deixe-o”31 

entre outros, típicos da década de 70. Nesse sentido, o tempo não é marcado na perspectiva 

psicológica (como temos visto em algumas histórias anteriores), é marcado na perspectiva 

cronológica, referente ao evento mencionado.  

Lalado é filho de Raul que se vangloria de ter pelo menos um filho a não trabalhar para 

os Pratas – “Exploradores!, o que eles são.” (RUFFATO, 2006a, p. 96). No entanto, a 

narrativa não exclui perigos a serem enfrentados pelo novo entregador. As ruas e estradas 

esburacadas, as grandes subidas e descidas, os despenhadeiros, o enfrentamento com animais, 

as tentações nas entregas da “casa-de-tolerância nova”, as mudanças bruscas de temperatura, 

o fascínio pelo dinheiro recebido dos clientes são algumas das adversidades ou os próprios 

“infernos” do novo périplo do jovem. 

                                            
31 Slogan de propaganda do governo nos “Anos de Chumbo” reproduzido em adesivos comumente afixados em 

veículos de empresa de transporte, carros de passeio ou mesmo em objetos de uso pessoal. Os adesivos eram 

distribuídos nacionalmente em larga escala, inclusive em cidades do interior como Cataguases. Seu uso não 

implicava necessariamente adesão ao ideário da ditadura militar, mas era resultado de uma imposição. É bem 

provável que muitos usuários, adeptos, o faziam por falta de consciência política, embora a ocasião não tenha 

permitido muitas escolhas à população.  
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 Lalado, enquanto entregador em domicílios, conhece parte da intimidade dos clientes, 

o que pode explicar o título “Roupas no varal”. Na casa de tolerância, Lalado suspeita que 

uma das prostitutas é Deolinda, uma colega do “Grupo Escolar Flávia Dutra”, vista como a 

repetente, que, além de ter dificuldades de aprendizagem, se apresentava mal vestida e pouco 

aceada. Mesmo que a moça não seja Deolinda, o contraste entre os dois é nítido. Ele 

prosperando, de auxiliar de marcenaria a motorista, habilitado, de armazém; e ela, na 

prostituição. O ponto em comum, entretanto, é o perigo que ronda a vida dos dois. O texto é 

bem marcado de suspenses e iminências de desvios, mesmo em passagens que descrevem 

mais uma entrega de rotina, como mostram as últimas linhas da história: “Entrou na Kombi, 

colocou a féria no porta-luvas, vestiu a blusa verde esburacada, girou a ignição e notou no 

lusco-fusco uma das bicicletas alcançava o tope do morro.” (RUFFATO, 2006a, p. 100).  

 A história “Cicatrizes (uma história de futebol)” também se passa na década de setenta. 

A formatação do texto inclui uma epígrafe (grafada em fonte diferente das demais linhas) e 

explicita respectivamente a evolução de aspectos universais para os particulares: 

 

Sim, 21 de junho de 1970 tornou-se uma das mais importantes datas da 

História do Brasil. Afinal, naquele dia a Taça Jules Rimet conquistou-a em 

definitivo a seleção brasileira, na inesquecível  peleja contra a Itália, diante 

dos mais de cem mil fanáticos mexicanos espremidos no Estádio Asteca, 

quatro a um, lembra? Mas, 1970 também marca a fundação e glória do 

efêmero Botafogo Futebol Clube, de Cataguases, o “Botafoquinho” do 

Paraíso, que, raro caso nos anais do desporto bretão, desmantelou, invicto, 

após vinte partidas disputadas entre agosto e dezembro daquele ano. E, para 

avivar a memória, que se vai esvanecendo, construímos esse breve relato. 

(RUFFATO, 2006a, p. 103).   

 

 O futebol é uma das paixões declaradas publicamente por Ruffato. O autor, nessa 

epígrafe em formato de relato com linguagem jornalística, ficcionaliza a glória do time do 

próprio bairro onde passou parte da infância. A tendência em supervalorizar pessoas anônimas 

e eventos de seu microcosmo fazem de Inferno provisório um projeto que discute de perto as 

circunstâncias reais da cidade de Cataguases.   

A grandeza do Botafoguinho do Paraíso é equiparada à grandeza da seleção brasileira da 

época. De acordo com o interlocutor, o efêmero Botafoguinho é uma raridade na história do 

desporto bretão, que inclui também vitória brasileira na Copa de 70, com o placar  de quatro a 

um sobre a Itália diante de mais de cem mil torcedores mexicanos e com a conquista da Taça 

Jules Rimet. Ironicamente, por trás deste quadro, o presidente Médici procurava utilizar a 

vitória da seleção como um dos itens de propaganda do seu governo ditatorial; e a Taça 

posteriormente é roubada, vendida e derretida, sem apuração e punição dos infratores. 
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Também no âmbito local a paixão pelo futebol significa momentos passageiros de felicidade, 

alienação ou anulação do verdadeiro sentido de espetáculo esportivo (originário da 

Antiguidade).  

A trajetória de vida do senhor Miguel Carroceiro, esposo de dona Creusa, lavadeira 

(ocupação de muitas mulheres da pentalogia e da própria mãe de Ruffato) está a serviço 

desses fatos. Na euforia do futebol, esconde-se a verdadeira condição social de Miguel, 

Creusa e seus oito filhos (Paco, o terceiro, é o único nomeado). Para sobreviver, o carroceiro 

faz ponto na Praça da Estação (com a carroça guiada por um cavalo) e com o frete procura 

cuidar da saúde, dos problemas cardiovasculares, e acabar a construção da casa, iniciada no 

bairro Paraíso, cujo terreno foi comprado com o dinheiro da herança da esposa.  

O agravante parte do advento da industrialização que reduziu significativamente as 

viagens de trens de passageiros (os que solicitavam serviço fretado para locomoção de 

produtos de natureza diversa), ficando as estradas de ferro para transporte de minério, com 

raríssimas exceções. O fretista passa então a transportar material de construção. 

A atual inquietação deste pai de família é também a acumulação de maus momentos de 

seu passado, em que são marcantes o poder de severos patrões e os percalços da vida nômade, 

a ponto dos desatinos o levarem a pensar em suicídio (“planos anormais” envolviam tomar 

formicida), embora haja uma saída na confiança em Deus, como se pode ver em: 

 

Anos aciganados lugar-a-outro, nem a estimação as crianças apegavam. 

Esculhambação de senhorios humilhando-o na frente da mulher, dos filhos, 

vizinhos, estranhos. Marginal não era para tanto impropério! Engolia os 

desaforos, catava os pertences e desarranchavam de manhãzinha, tangendo, 

furtivo, bancos e meninos-de-colo, panelas e narizes-escorrendo, mesas e 

cabeças-empredadas, seu sangue, sua mobília. E assim enviesou quatro-

cantos, mão para a boca, envergonhado, endividado, a família espichando, 

planos anormais bicavam suas ideias, formicida, largar-se no mundo, até, 

demonstrando que  Ele não desamparava os seus (...). (RUFFATO, 2006a, p. 

104).    

 

O deslocamento migratório é marca forte não só no presente do protagonista, mas, 

sobretudo, na origem de sua família: 

 

Quanta mágoa por não ter tido uma família de-sua!... a mãe, enterrado o 

marido, enjeitou a prole, perdeu-se no mundo, andeja e falante, bicho 

asselvajado sem pouso e juízo. Os dez irmãos repartiram-nos pelas 

redondezas, separados por serventia: os mais velhos, que já podiam manejar 

o cacumbu, empregados; os do meio, para engorda, agregados. Seis anos, 

Miguel, embichado e raquítico, amarelo e quebradiço, pulou de fazenda em 

fazenda, malquisto, até ser pego por uns cultivadores de mudas de laranja em 

Dona Eusébia, onde, até pela morte desprezado, medrou entre viveiros de 
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plantas e enchentes do Rio Pomba. Nunca soube dos outros, se vicejaram, se 

converteram-se em pessoas-de-bem, se desandaram. (RUFFATO, 2006a, p. 

107). 

 

 

 No presente da narrativa, a família de Miguel escolhe permanecer no bairro Paraíso e 

consegue sobreviver lá, graças a um novo sentido ou novo rumo dado pelo pai. A solução 

compreende e justifica a segunda parte da epígrafe ou a saída foi encontrada via futebol. Ao 

perceber que o filho Paco não gostava de estudar e tinha de dificuldades para permanecer na 

escola, Miguel teve a ideia de criar um time de futebol do bairro, com base em casos bem 

sucedidos de outros bairros. O exemplo de união e superação fica registrado na união dos 

moradores , nas doações registradas, na disposição da confecção das camisas etc. O treinador 

do time é Miguel e o resultado da campanha é o que está expresso na “epígrafe jornalística”, 

suporte textual que possibilitou o avivar da memória quase esvanecida.  

 A antepenúltima história de Vista parcial da noite é “Vicente Cambota”. Asclepíades 

de Souza é Vicente Cambota32, filho de Maria de Souza e de pai desconhecido. O apelido vem 

da infância,  deve-se à falta de leite materno que fez com que mãe, faxineira, levasse o 

menino para o Lar São Vicente de Paula. Sem residência fixa, afastado da escola, vítima de 

várias enfermidades na infância, Vicente ainda consegue se tornar um adulto protetor da mãe. 

No Centro Espírita Bezerra de Menezes, Maria e Vicente são acolhidos por Arminda e 

Antero; no Beco, Zé Pinto cede um lugar no porão de sua casa.  

A sensibilidade de Vicente fez dele um homem consciente de sua subalternidade, e o 

futebol acaba sendo mais uma vez uma alavanca para se alcançar dignidade, respeito e união 

na comunidade em que vive. A alta estatura do rapaz facilita a prática do esporte e suas pernas 

“cambotas” não são empecilhos para se tronar o centroavante no time do Vila Teresa. A 

personagem não representa o estereótipo do homem sedutor e selvagem, mas é um homem 

livre, sem obrigações, despertando, absurda e estranhamente, admiração nos jovens da sua 

geração,  como se pode ver na ironia:  

 

                                            
32 Percebe-se que a escolha dos apelidos das personagens de Inferno provisório registra o tratamento popular e  a 

intencionalidade do autor em realçar os perfis masculinos dos “miseráveis” como Vicente Cambota, Zé 

Bundinha, Zé Preguiça, Jorge Pelado, Caveira, Jacaré etc. O tom de comicidade não é tão presente na 

composição dos nomes femininos, como ocorria na sociedade de modo geral. É bom lembrar que é diferenciado 

o olhar do autor sobre as personagens femininas, embora, sem maniqueísmos, muitas das masculinas tenham um 

lado humanizado e uma consciência do seu estar no mundo. Na virada do século XX até o momento, as mulheres 

têm aparecido na mídia, no cinema e nas redes sociais com apelidos depreciativos, quase sempre criados por elas 

mesmas e com acentuado apelo sexual (os exemplos são os das “mulheres-frutas” e outros relativos ao corpo, à 

profissão, ao estilo de vida etc). 
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(...) espojava-se eremita no matagal da chácara e esquadrinhava os pastos a 

correr correr correr, espetando-se, na pele as nódoas de sua inquietude, 

mapas assinalados de solidão e alumbramento.  

Aos poucos, os encaracolados cabelos pretos conquistaram a 

admiração dos pares para além do campinho – atraía-os o selvagem 

desembaraço com que desfrutava os dias, domador das horas, esbanjador de 

espaço; invejava-os a desobrigação de tomar banho e ir à escola e escovar os 

dentes e fazer o dever-de-casa e pentear os cabelos e ter hora para chegar; 

fascinava-os o destemor com que se atirava às águas emporcalhadas e 

traiçoeiras do Rio Pomba (...). (RUFFATO, 2006a, p. 121). 

 

 

 Um surto psicótico de Maria é o elemento complicador no destino trágico de Vicente. 

Ao atear fogo nas proximidades do Beco, afetar a Mercearia de Antônio Português e colocar 

em risco toda a estalagem, a polícia comparece: 

 

Do jipe da polícia saltou o balofo sargento que, aborrecido com a baderna, 

ordenou que se afastassem todos, coturnos esmagando as sombras. (...) com 

rudes palavras de admoestação, engabelou-a, encobertando a aproximação 

dos dois subordinados, que, sorrateiros, saltaram sobre seu corpo franzino e, 

com uma gravata, imobilizaram-na (...) e, porquanto, resistisse, amontoaram 

sobre sua nudez (...) amarrados os pulsos e os pés (...0 a boca enchida com 

estopa para não mastigar a língua, embrulharam-na numa toalha e 

embarcaram-na no veículo, incômodo fardo. (RUFFATO, 2006a, p. 122-

123). 

 

  

A polícia a entregou aos cuidados da Casa de Saúde, onde ela recebeu injeção de 

calmante e foi diagnosticada como “caso perdido”. Maria nunca mais foi vista. Os vizinhos 

tentaram buscar notícias na Cadeia Pública, na Câmara dos Vereadores, no Hospital e na 

Prefeitura, mas a única hipótese que restou foi seu deslocamento para o Hospício de 

Barbacena, de onde nunca se saía. A partir daí, arruína-se, definitivamente, a vida de Vicente, 

choroso, amuado, abalado e depauperado até Zé Pinto levá-lo para trabalhar em sua chácara 

no Paraíso. Ocupou-se de todos os afazeres do local, além de assumir outros compromissos 

como cuidador de idosos e crianças, servente de pedreiro e outros “quebra-galhos”. 

Esta história aborda um tema altamente atual, ou melhor, atemporal que é a do perigo a 

que a população está exposta diante de enchentes em cidades cortadas por rios e de tragédias 

ambientais com rompimentos de barragens, próximas a povoados e cidades, cujos 

responsáveis e  autoridades acabam não atuando.  

Segue uma passagem que nos remete à metáfora “aviso de incêndio”, empregada por 

Löwy (2005) ao se referir ao aspecto visionário do pensamento de Benjamin ou a suas 

“profecias” semelhantes a dos profetas bíblicos. A repetição da história é explicada na 

repetição das catástrofes próprias do século XX e XXI:  
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À medida que espichava, Vicente convertia-se noutro. O menino seu-criado, 

macambúzio sim, mas cordato, florescia em amigo de jogatina e cachaça. A 

demudança vingou em um janeiro torrencial, cujas águas derreteram os 

barrancos, que esfarelavam rompendo paredes e interrompendo ruas, 

estorvando os que operariavam nas fábricas e comerciavam na Rua, dias e 

noites cinza, umedecendo os trens e os ossos, disse-me-disse de trombas-

d’água, enchente até-o-teto no Beira-Rio, gentes carregadas pela correnteza, 

e bois e cavalos afogados (...). (RUFFATO, 2006a, p. 124). 

 

 

 Uma tragédia (a)paga a outra.Vicente mais deprimido e viciado em álcool e jogatina é 

despejado da chácara pelo proprietário Zé Pinto. Vive de catar comida no lixo, completamente 

debilitado, tenta fugir da polícia, acionada pelos vizinhos. Internado, em vão, no Hospital da 

cidade, foge e procura abrigo exatamente onde morava com a mãe. Procura retornar à origem, 

mas, órfão, é levado pela enxurrada que “arrasta o barro que desce das encostas desterradas do 

Beira-Rio, atola os pés, nada enxerga, o chão desmorona, pensa em gritar, uma cratera engole-

o, metade dentro do bueiro, metade fora}” (RUFFATO, 2006a, p.127).   

            

  

4.4.5  “O morto” e “Haveres” 

 

 “O morto” é uma história composta de cinco fragmentos aparentemente estanques, 

sendo que não é na primeira leitura que o leitor consegue associar as sugestões e construir um 

conhecimento. No primeiro fragmento, percebe-se que a temática associa-se ao poder de 

grandes instituições de segurança pública diluído em pequenas frações de autoritarismo como 

apontam estas figuras, expressões e ações: “gestos do superior”, “bem-bom da delegacia”, 

“sargento”, “intuição policial”, “palmatória”, “amarraria nas grades e descia a borracha”, 

“apreciar autoridade” e  “coça de fivela- de-corrião”. As personagens não são nomeadas nem 

facilmente identificadas, uma delas diz: “O mundo tresanda porque escasseiam os machos, 

errou, tem que pagar, está na Bíblia, por conta da rédea-solta filho desrespeita pai, filha 

debocha da mãe (...)” (RUFFATO, 2006a, p. 132) e, nas últimas linhas, “o mal do mundo é 

que as pessoas não sabem seu lugar: pra subir na vida você tem de lidar com o dono dos 

porcos, ‘mostrar serviço’” (RUFFATO, 2006a, p. 133).  

Ao fechar a leitura dos cinco blocos o leitor sabe que o título da história refere-se à 

morte de Permínio Pedroso Alves. Pedroso é o dono de um circo “antigo” e simples, é 

representante máximo das personagens “nômades”,  sempre “beijaflorando as cidades”, os 

lugares onde se apresentava, mas com um forte desejo de procurar um assentamento . Em 
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torno de sua morte, há uma cumplicidade ou um acordo tácito entre autoridades e mandatários 

da cidade para que o crime seja esquecido ou que não passe de uma “desinteligência”, porque 

o que importa, ironicamente, é a manutenção da ordem.  

Em um diálogo entre Pedroso e o advogado, doutor Aníbal Resende, o autoritarismo é 

denunciado. O saber do mambembe contrapõe ao desconhecimento que tem ou finge ter o 

delegado:  

  

– Senhor Alves, repetiu, exasperado, quem deu autorização pro senhor 

montar essa tourada aqui?  

– Autorização?  

– É, autorização! Todos que vêm de-fora têm que se cadastrar. Mesmo os 

que estão só de passagem. Pra trabalhar então... 

 – Desculpe o doutor, mas já corri outras cidades, algumas até maiores, e 

nunca exigiram isso. (...)  

 – É por isso, justamente por isso, que o país não anda! Ninguém colabora! 

(...)  

– Os documentos? (...)  

– Reservista de terceira categoria?  

– Estudava pra padre... família pobre, grande... jeito de conquistar alguma 

instrução... (...)  

– E como o senhor abraçou o ramo circense?  

– A precisão conduz a gente, doutor. Um dia arreliei... queria ser dono do 

meu próprio nariz... (...)  

– Um sujeito como o senhor, instruído, que desconhece pouso... pode ser um 

ótimo agente etiológico da subversão...  

– Agente o quê?  

– Agente eti... Uma pessoa assim, aparentemente inofensiva... o senhor gosta 

de ler?  

– É meu vício...  

– Vício?!    

– Os  livros...  

– De que tipo?  

– Aventuras...  

– Aventuras?   

– É, Júlio Verne, Gulliver, Ilha do Tesouro... E teatro...  

– Teatro?  

 – É... eu... eu represento uma peça... pequenininha... antes da tourada...um 

monólogo... já foi maior antes, mas...  

 – Um monólogo?! De quem?  

– Meu mesmo...  

– Ah, mas o senhor tem que mostrar isso antes! Precisa passar por mim!  

– Mostrar?  

– É o texto!  

– Mas não tem texto...  

– Como não tem?  

– É uma... a vida dos toureiros... um troço que escrevi... da minha cabeça...  

– Pois então o senhor vai recitar aqui mesmo?  

– Agora?  

– Agora!  (RUFFATO, 2006a, p. 137 a 140). 
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 Mais uma vez a narrativa de Ruffato critica a pouca importância (ou a tentativa de 

anulação) do saber letrado, da criatividade e da originalidade, em contextos como o do 

Inferno, e, quando se trata do estado de exceção em que a censura à liberdade de expressão é a 

tônica, o saber passa a significar ameaça à ordem natural das coisas impostas. 

 Após o diálogo, com pedido de apresentação e consentimento do interrogado, aparece 

no parágrafo seguinte (o último da história), centralizada na página, uma notícia da coluna 

“Ronda policial”, do jornal Correio da Cidade, datada de domingo, 19 de maio de 1975, 

anunciando que a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao bairro Beira-Rio, onde 

registrou crime de homicídio. A rapidez da apuração, a simplificação das conclusões e 

detalhes como o desemprego do assassino e a facada certeira no coração da vítima sugerem 

crime por encomenda a um matador de aluguel, por exemplo: 

 

Quando os policiais militares, Sargento Narciso e soldado Carneiro, 

chegaram ao local, uma tourada armada num terreno baldio, local conhecido 

como “campinho”, encontraram a vítima, Permínio Pedroso Alves, 48 anos, 

profissão “proprietário de circo” , sem residência fixa, caída ao solo, sem 

vida, em decúbito ventral, com uma perfuração por arma branca, tipo punhal, 

no tórax, altura do coração. Populares denunciam como autor o 

desempregado Rinaldo Soares Neto, vulgo “Netinho”, que evadiu-se. (...) O 

doutor delegado, Bacharel Aníbal Resende, concluiu que a desinteligência se 

deu por “motivos fúteis”, já que o criminoso, visivelmente embriagado, 

segundo as testemunhas arroladas, querendo assistir o espetáculo sem pagar 

(...) O criminoso encontra-se á disposição da Justiça na Cadeia Pública. 

(RUFFATO, 2006a, p. 141). 

 

 A última história do volume III, como as anteriores, aborda, para finalizar, a violência. 

“Haveres” tem como protagonista dona Juventina, costureira e bordadeira, residente no bairro 

Paraíso e separada do senhor Milton com quem teve cinco filhos: Cléber, Verônica, Cassiana 

e Renatim. O grande companheiro de Juventina era um cachorro manso, batizado, pela 

vizinha Mirtes, de Barão por ter ele segundo ela semelhanças com a figura do Barão de Rio 

Branco estampada na nota de mil cruzeiros. Barão, dada sua mansidão, não livrou sua dona de 

um furto:  

 

Costumava deixá-la [janela] aberta, por conta do calor, mas acordou um 

rapazinho na cabeceira apontando um chuço, Tia, quietinha, se não, 

ameaçou, enquanto outro escarafunchava seus haveres. Levaram trocados da 

aposentadoria que escondi numa caixa-de-sapato junto com documentos, o 

rádio-de-pilha, o despertado, o cordão-de-ouro com pingente de Nossa 

Senhora do Carmo, nem deu parte na polícia, comentou na vizinhança, 

suspeitaram de uns-dali-mesmo, enredados no tóxico, teve pena, pensou no 

Renatim, o que será dessa juventude, meu deus? (RUFFATO, 2006a, p. 146-

147). 
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 À medida que o tempo vai passando na pentalogia, a violência que costuma rondar o 

uso e o tráfico de drogas vai se intensificando (ou se redesenhando), paralelamente, a “outras 

categorias” de violência como a institucional, a estrutural, a negligência, a verbal, a física, a 

psicológica entre outros tipos deste fenômeno social.  

 As filhas Verônica e Cassiana trabalhavam respectivamente na Industrial e na Irmãos 

Prata e ambas reclamavam da comida caseira, do meio de transporte utilizado, da distância 

casa-trabalho e do “inferno” do próprio trabalho, dos teares barulhentos. Sonhavam com o fim 

de semana na Praça Rui Barbosa, gente de fora e namorados ricos que pudessem trazer-lhes 

“a felicidade”. O filho Cléber, empregado na fábrica de estopa, reclamava da distância casa-

trabalho, mas fazia o percurso de bicicleta (termo que aparece com frequência na série  

adjetivado de “bicicletas operárias”). O marido de segunda a sexta viajava vendendo artefatos 

de gesso (bustos, castiçais, santos, saboneteiras, colunatas etc) para uma firma de São Paulo. 

Renatim, o caçula, auxiliava a mãe e as vizinhas nos afazeres domésticos e nos “mandados” 

na rua.  

O sonho do pai era ver os filhos estudados, “donos de boas letras e matemáticas 

precisas, mas interesse nenhum demonstravam, largavam o aprendizado no meio, na 

admissão, na quinta ou na sexta séries, como se destinados desde o princípio dos tempos.” 

(RUFFATO, 2006a, p. 148). O desejo dos pais de verem filhos diplomados cresce também ao 

passar das páginas. No primeiro volume, por exemplo, o pai de Francisco Pretti manda para a 

escola apenas os filhos homens; em “Aquário” e nesta história, os pais já sonham com a 

instrução formal mais ampla de todos os filhos. No entanto, muitos só conseguem completar 

as quatro primeiras séries da educação básica, pelo fato de serem “destinados desde o 

princípio” ou por serem oriundos do tronco podre das árvores que o geraram, conforme insiste 

o narrador. 

Com o passar do tempo, Verônica casou-se com Roque com quem teve dois filhos e 

com a falta de perspectiva de trabalho em Cataguases, o casal desfez-se dos móveis, arrumou 

malas e mudou-se-se para Embu-SP: “ mãos abanando, alugaram um barraco, empregaram-se, 

casa-de-família, construção-civil, viraram crentes, compraram um terreninho, levantaram 

paredes, dois filhos...” (RUFFATO, 2006a, p. 149). Seguindo os passos de Verônica e 

recebendo seu apoio inicialmente, Cléber, procurando emprego nos classificados de O Estado 

de S. Paulo, acabou sendo estoquista na Volks, em São Bernardo do Campo. Com isso, 

Juventina fica mais só e mais doente; acresce que o marido já estava envolvido com uma 

amante, uma “moça que bem podia ser filha dele.” (RUFFATO, 2006a, p. 150). Cléber, 
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quando soube da traição, veio tirar satisfações com o pai, o que impulsionou a separação 

definitiva de corpos. Cinco meses depois, Juventina vai a São Paulo e é recebida na 

Rodoviária do Tietê por Cléber (seu carro Monza sinaliza sua situação financeira atual); 

porém, a nora, a cabeleireira Quitéria, e neta Michele, já com catorze anos, não a recebem 

com muita paciência. Sobre o outro neto Miltim (nome em homenagem ao avô), pouco se 

sabe. A filha Verônica com todos os compromissos inadiáveis também não pode receber a 

mãe, com isso Juventina volta para Cataguases, pensando inclusive em perdoar o ex-marido e 

convidá-lo a “vigiar a morte juntos” (RUFFATO, 2006a, p. 153), mas pensa na opinião 

contrária dos filhos. 

Esta história é distribuída em dez páginas intencionalmente sem parágrafos, relatando 

em um único fôlego os destinos de cada um e a desestruturação da família. Relendo o título, 

“Haveres”, percebe-se que o que a protagonista perdeu vai além dos pertences levados pelos 

dois meninos infratores. Parece que os membros desta família perderam até “o que eles não 

tinham”, o que não eram “seus haveres”: uma melhor escola para conduzir a trajetória dos 

filhos e um atendimento médico-hospitalar mais adequado para assistir a matriarca, sempre 

adoentada. 

Sobre o perfil do filho Renatim, o narrador pouco diz, apenas sugere uma preocupação 

da mãe ante o tráfico de drogas crescente na cidade. Quanto à Cassiana, a filha “desafiadora 

em suas indecentes minissaias, sábados e domingos enfiada no Pele-e-Osso, dançando, 

fumando e bebendo como uma zinha” (RUFFATO, 2006a, p. 153-154), é a filha mais 

divertida e a que causa mais ciúmes nos irmãos. Quando mais nova, era levada ao programa 

do radialista Edegar de Souza, em que cantava e respondia bem a todas as perguntas. Para a 

mãe, era uma artista, a “desmiolada”, mas a mais carinhosa, a que lhe telefona, lhe manda 

dinheiro mensalmente e presentes pelos Correios. Anualmente, dá umas incertas, chegando de 

surpresa para cozinhar para mãe, levá-la para almoçar em bons restaurantes de Cataguases ou 

para visitar as lojas comercias do centro da cidade. As últimas linhas da história traçam mais 

alguns aspectos do perfil de Cassiana:   

 

Na passagem de ano do milênio, o telefone soou onze da noite, o coração aos 

murros, Uma desgraça, meu deus, do outro lado a voz sufocada pelos 

estrondos, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!, Mas, minha filha, ainda nem é 

mei-noite, Aqui já é, mãe, aqui já é,, Onde você está, minha nossa senhora?, 

Nova Iorque!, mãe, Nova Iorque! Um dia levo a senhora pra ver o mar... Um 

dia ainda levo a senhora pra andar de avião... Um dia ainda levo a senhora 

pra conhecer o meu apartamento em Brasília... promessas... coitadinha... que 

não podia cumprir... mas entendia, ah, entendia... E casar, minha filha? 

Casar?, eu, de jeito maneira, mãe... homem só serve pra trepar... mais nada, 

Quê isso, minha filha!, e gargalhava.” (RUFFATO, 2006a, p. 154). 
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 A profissão de Cassiana e o percurso dado à sua vida ficam por conta das inferências 

feitas pelo leitor. Percebe-se que o destino escolhido para sua vida pode não ser pior nem 

melhor que o da mãe, mas completamente diferente. No diálogo mãe e filha, está colada a 

cumplicidade do narrador, que compõe um “novo” perfil feminino na pentalogia, na virada do 

milênio, rumo ao quarto volume – O livro das impossibilidades.    

 

4.5 O LIVRO DAS IMPOSSIBILIDADES 

 

 Neste volume, os deslocamentos migratórios serão a temática central. A epígrafe 

“bíblica” de Daniel e a “literária” de Jorge de Lima permanecem, como nos três volumes 

anteriores, sendo a epígrafe inusitada constituída de versos de Ricardo Reis (Fernando 

Pessoa), publicados em Ficções do interlúdio: “Os deuses são deuses/ Porque não se pensam.” 

(PESSOA, 1998 apud RUFFATO, 2008a, p. 11). 

  Constam neste volume apenas três histórias, sendo duas inéditas (“Era uma vez” e 

“Zezé & Dinim”) e uma publicada anteriormente no livro (os sobreviventes) que é “Carta a 

uma jovem senhora”. Duas personagens se destacam quanto a deslocamento, saída, retorno e 

impedimentos: Matias, oficial eletricista, ajudou na construção da Ponte Rio-Niterói, mas, ao 

final da obra, deprimido e alcoólatra, morre no Rio de Janeiro. Zito Pereira trabalhou quinze 

anos em uma fábrica de São Paulo, como eletricista, lanterneiro, ajustador-mecânico etc e 

voltou a ser funcionário da Manufatora Cataguases. 

4.5.1 “Era uma vez” 

 Das cinquenta e uma páginas, cinco títulos e seis subtítulos da história33 “Era uma 

vez” deve-se destacar a trajetória de Nelly, esposa de Dimas e mãe de Nathália e Nílson 

Guedes e também a de Luís Augusto (Guto).  

                                            
33 Para sermos mais precisos, é preciso dizer que a história tem o título “Era uma vez” e os subtítulos são 

“Natália”, “Nelly”, “Dimas”, “Viagem” e “São Paulo” (este último tem subtítulos, num “nível dois”, 

denominados: “Julho, 3, sábado”; “Julho, 4, domingo”; “Julho, 5, segunda-feira”; “Julho, 6, terça-feira”;  “Julho, 

7, quarta-feira”; “Julho, 8, quinta-feira”). A  história é dividida ainda em blocos não intitulados, separados por 

uma linha em branco ou em alguns casos, por  cinco estrelas ou asteriscos em sequência:  *****. Dessa 

composição vamos recortar as passagens mais significativas para exploração do tema migração. 
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 A origem de Nelly está no bairro Vila Teresa. De lá saiu para tentar a vida em São 

Paulo, causando inveja nas amigas que ficaram em Cataguases nos teares das fábricas dos 

Pratas, situação próxima a de Norma em “Aquário”, exceto no que diz respeito à 

perseverança, à vontade individual e à conduta de Nelly. Sua vida, entretanto, não é de sorte 

como enxergam as amigas. Para o narrador, Dimas é homem bonito (de olhos azuis, cabelos e 

bigodes negros, dentes perfeitos), aparentemente um ótimo marido, mas que com o tempo 

demonstra pouco dinamismo para o enfrentamento da vida. Nelly, ao contrário, sem 

comodismo, emprega-se como faxineira no Hospital Santa Cruz, apoia o deslocamento da 

família para São Paulo, esquece Dimas, constrói uma moradia simples, com dois cômodos 

para aluguel e espaço para acomodar os país. Tempos depois, faz curso de auxiliar de 

enfermagem e torna-se enfermeira. Um caso exemplar no contexto feminino da pentalogia. 

Nelly tinha urgência das coisas, ainda no subtítulo que leva seu nome, lê-se: 

 

Prática, desejou abreviar ausências e despedidas e instou-o [Dimas] a pedir 

logo sua mão. Menos de um ano desciam do altar da Igreja de Santa Rita de 

Cássia, armada uma chuva-de-arroz à saída . tão ligeiro tudo, que mesmo o 

veneno dos mexericos – Nossa, Nelly, você está mais gordinha, não está 

não? (...) Lua-de-mel saboreou-a num hotelzinho em Volta Redonda [cidade 

onde Dimas trabalhava] metade do caminho (...) (RUFFATO, 2008a, p. 17, 

grifos do autor).  

  

 

 Enquanto Nelly prosperava, Dimas afundava, “chafurda os pés” (RUFFATO, 2008a, 

p. 20).  O bloco intitulado “Dimas” sugere sua morte. Em duas páginas anteriores, as supostas 

sorte e felicidade do casal são desconstruídas: 

 

Isso, o que fantasiavam [as amigas]. Desconheceram, porém, a decepção da 

Nelly ao desvelar no marido um pobre-coitado habitante de um pardieiro na 

Saúde, três cômodos sem acabamento, desmobiliados, plantados num 

lotezinho com prestações atrasadas. Um melancólico que em emprego algum 

ancorava, abatido, desanimado, desacorçoado, varando as horas num sofá 

velho, malcheiroso, inútil, como a folhinha dois anos passada. A casa. O 

marido. Se madrugada havia em que coçava o pé para tornar a Cataguases, 

desencantada, cansada, o vermelho dos olhos transformava em manhãs de 

bateção de pernas. Revolveu a cidade, estranha e confusa em busca de 

colocação. Espocaram calos nos pés, gasta a sandália de muitas jornadas, até 

empregar-se no Hospital Santa Cruz. (RUFFATO, 2008a, p. 18). 

 

 

 São Paulo, como saída, não garante a eliminação dos problemas já vividos em 

Cataguases. “Julho, 3, sábado” é um bloco importante porque apresenta a personagem Luís 

Augusto, que reaparecerá na última história do último volume (Domingos sem Deus). Guto, 

observador, estudioso e amante dos livros, é levado a São Paulo pelo pai Raul Gomes para 
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visitar os amigos, quase parentes. Chegando a São Paulo, são recebidos por Alzira e Olegário, 

pais de Nelly. As primeiras dificuldades enfrentadas por Guto na metrópole surgem dentro de 

casa e são decorrentes de um tipo de choque cultural. O filho de Nelly, Nílson Guedes lança 

um olhar de reprovação sobre o mineiro.  

 

Magríssimo, desbotada a pele rivalizava com a preta camisa de jérsei, blusa 

verde descaindo dos ombros, espraiando-se pela calça de tergal (Tergal!) cor 

indefinida, quichute esmolambento (...) Nílson, longos cabelos anelados, 

penugem sobre os lábios, calção azul, camisa-regada branca, descalço (...) 

(RUFFATO, 2008a, p. 27-28, grifos do autor). 

 

 Se as preferências musicais de Nílson podem distanciá-lo de Guto (“– Você curte 

The Who, primo?” – RUFFATO, 2008a, p. 30), a moradia em São Paulo pode ser igual ou até 

pior que a de Cataguases: “A casa seteanã, mais apertada que a que habitavam no Beira-Rio, 

escura, apnéica, provocava engulhos.” (RUFFATO, 2008a, p. 28). Em casa, Nelly, dizendo da 

falta de interesse dos filhos pela leitura,  mostra a Barsa e outros livros a Guto. Não há 

afinidades entre os (quase) primos porque um gosta de livros; o outro, de discos. A diferença 

cultural é acentuada quando saem com os amigos paulistanos e Nílson insiste na diferença 

como forma de deboche:  

 

“Você já ouviu falar do Led Zeppelin, primo?    

– Não?! Desacreditaram.  

– É só o maior conjunto de rock de todos os tempos, esclareceu, entediado, o 

Jimmy.  

– Meu, o Jimmy chama Jimmy por causa do Jimmy Page! Não sabe quem é 

o Jimmy Page?, inquiriu o Zezão, boquiaberto.  

– É só o maior guitarrista de todos os tempos, ensinou, enfadado, o Jimmy 

(...) (RUFFATO, 2008a, p. 43, grifos do autor).  

 

 

 O ano é de 1976. Em paralelo corre a história de Indiara (ajudante da casa de Nelly) 

que sonha em voltar para Almenara, sua terra natal, sob alegação de não se adaptar ao clima 

“não católico”, “essa indecência de tempo” de São Paulo:  “– Quero ser enterrada aqui não 

gente, deus que me livre!” (RUFFATO, 2008a, p. 52). Ainda sobre origens e destinos, Nelly 

diz, em outras passagens mais adiante, querer ser enterrada no Cemitério Vila Mariana onde 

foi sepultado o marido, Dimas, o que significa dizer não voltar “nem morta” para terra natal. 

 Raul volta para Cataguases com o filho, Guto, depois dos seis dias de 

estranhamentos. No ônibus, o pai pergunta ao filho, adolescente,  o que ele havia achado de 

São Paulo, mas não há resposta à pergunta, apenas a inscrição do último parágrafo da história: 

“Lá fora, na suja rua escassamente iluminada, um homem, vestes esfarrapadas abandonado ao 
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relento, expõe a perna, pútrida chaga, escoltado por três melancólicos vira-latas.” 

(RUFFATO, 2008a, p. 65). 

 Se após a leitura desse último parágrafo, o leitor da história retornar ao primeiro 

bloco da história, cinquenta e uma páginas atrás, quinze anos depois, portanto em 1991, 

encontrará Guto de volta a São Paulo, definitivamente, numa loja de cedês do Mappin, onde 

Nílson, de terno, gravata, bigodes mexicanos (como os do pai, Dimas), é segurança. Na mão 

esquerda, um radiocomunicador e olhos pretos como radares. Guto hesita bater em suas costas 

para cumprimentá-lo, reviver o que passou e mostrar  “as novas diferenças” entre eles. Os seis 

dias daquele mês de julho de 1976 foram para Nílson apenas alguns dias, mas para Guto, 

decisivos. 

 Na sequência, o segundo bloco, intitulado “Natália” representa outra guinada do 

tempo narrativo. Trata-se de uma segunda visita de Nelly e a filha Natália em Cataguases (a 

primeira foi em 1969). A atitude extrovertida da mãe e da filha contrapõe à introspecção de 

Guto. Natália e Guto regulam idade, ambos estão na faixa dos dez anos de idade e esse 

encontro é relembrado nos seis dias de Guto em São Paulo.  

 A partir do terceiro bloco, começa a história que buscamos resumir anteriormente. O 

protagonismo em “Era uma vez” parece estar dividido entre Luís Augusto e Nelly, duas 

personagens que levam o leitor à reflexão sobre as possíveis promessas de liberdade e 

redenção na pentalogia.  De Guto tem-se o momento crucial  (a visita a São Paulo), decisivo 

para sua vida futura, que será mostrada na derradeira história do quinto volume, em que ele se 

instala definitivamente na metrópole como jornalista, apesar de todos os percalços. Sobre 

Nelly,  vê-se que ela consegue, com determinação e o esforço do próprio trabalho, se formar 

em Enfermagem  e reunir e manter a família unida, mesmo tendo enfrentado os fracassos do 

marido e outros problemas. “Se a vida na Zona da Mata era miserável, a realidade da fuga, na 

saga de Ruffato, parece pior ainda, não fosse por exemplos como o de Nelly, de ‘Era uma 

vez’ (...)” (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 86). Na lista em que se inclui o exemplo da 

personagem Nelly, acrescentamos o de Luís Augusto.   

4.5.2 “Carta a uma jovem senhora” 

 Na primeira parte da história, o cataguasense Aílton está em São Paulo, no quarto de 

um hotel simples da Avenida São João. É um final de tarde e ele, hesitando na redação do 

vocativo, tenta escrever uma carta à Laura, personagem ainda não identificada. Laura, 
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Prezada Senhora Laura ou Prezada Laura? Indeciso, entre um gole e outro de Natu Nobilis, 

destaca várias folhas do bloco de cartas e joga-as no lixo. 

 O narrador em terceira pessoa permanece tanto nas passagens do presente quanto nas 

do passado da personagem, alterando apenas os tipos de fontes utilizados. Os trechos da carta 

em si, em primeira pessoa, estão grafados com fonte semelhante à letra cursiva. As  primeiras 

linhas dizem: “Quando você receber essa carta, provavelmente não vai se lembrar de mim, 

afinal lá se vão” (RUFFATO, 2008a, p. 70). Há uma interrupção na escrita, para que a 

memória seja ativada, “Quantos anos! Quantos anos?” (RUFFATO, 2008a, p. 70, grifos do 

autor). 

 Depois de situar a personagem no hotel, o narrador relata o último encontro de Aílton 

e Laura. Ele a espera, nervoso, no selim da bicicleta, parado na Praça Santa Rita. Inicia-se a 

contextualização, o leitor descobre que Laura é aluna do Colégio Cataguases e que Aílton está 

na faixa dos dezoitos anos pela referência ao “Tiro-de-Guerra”. A informação mais 

importante deste bloco diz respeito à decisão do rapaz de sair de Cataguases:  

  

– Sabia que estou indo embora?  

– Embora?  

– É... Pro Rio. Vou procurar emprego lá...  

– Puxa! Então quer dizer que você também vai embora?  

“Também” vou embora. “Também”...  

Ela diminuiu o passo.  

– E... quando você decidiu isso?  

– Uai, Laura, mais dia menos dia a gente tem que tomar rumo... Não dá pra 

ficar aqui a vida inteira... No Rio pelo menos a gente tem mais... 

possibilidade... assim... de crescer...  (RUFFATO, 2008a, p. 71, grifos do 

autor). 

   

 Os dois se despedem, desejando sucesso reciprocamente. No bloco seguinte, aparece 

a continuação da frase deixada em aberto anteriormente, “afinal lá se vão”, isto é, “dezesseis 

anos!”. A redação da carta avança, esclarecendo que Aílton conseguiu o número de telefone, 

endereço e notícias de Laura, quando esteve em Cataguases para o enterro de uma tia, há uns 

três anos (do momento da narrativa). A informante é Mirtes, prima de Laura; segundo ela, a 

prima estaria morando em Ipatinga, casada (o leitor não sabe com quem) e com dois filhos.  

 O parágrafo seguinte é curto, o suficiente para mostrar que anoiteceu e Aílton 

continua no hotel paulistano de paredes mofadas e descascadas na difícil tarefa de redigir a 

carta que conterá a importante revelação para Laura. 
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 A recordação de um fato ocorrido num passado mais recente ocupa os mais de seis 

parágrafos seguintes em que se relata a invasão da polícia em um dos morros do Rio de 

Janeiro, onde reside a personagem: 

 

Aílton desceu do ônibus 474 (Jacaré-Jardim de Alah) na Rua Raul Pompeia 

e ao virar a esquina da Rua Sá Ferreira deparou com intensa movimentação. 

Camburões, sirenas histéricas, revólveres, fuzis, a multidão espremida junto 

ao cordão de isolamento. Infiltrou-se entre os curiosos. “Quê que está 

acontecendo aí?” “A polícia invadiu o morro, ninguém entra, ninguém sai” 

(...) “Mas eu moro aí” (...) Bateu no ombro de um soldado, “Quê que está 

acontecendo aí?”, que o mirou com desdém. “É uma festa, não está vendo?” 

(...) Pera lá, sargento... trabalhei o dia inteiro... queria chegar em casa...” 

(RUFFATO, 2008a, p. 72).  

 

 

 Desvencilhando-se do ajuntamento, Aílton dirigiu-se a um botequim para tomar 

chope e encontrou César, que divide com ele um apartamento, há dois anos. É notório o 

distanciamento entre os colegas, dando a perceber que só conversam sobre a administração da 

casa e por meio de bilhetes, até porque César trabalha como músico à noite, nos bares de 

Ipanema, e Aílton é bancário. Ambos são migrantes. Nesse momento, sabe-se que, por 

redução de custos e “gerenciamento moderno”, Aílton fora despedido do banco. A primeira 

preocupação de César é saber se o colega guardou algum dinheiro para “rachar as despesas” 

enquanto não surge outro emprego, pois diz que não vai “bancar nada sozinho”. A segunda 

preocupação refere-se ao rumo que Aílton dará à sua vida:  

 

– E agora?  

– Sei lá... estou pensando... Acho que vou embora...  

Embora!?  

– Voltar pra... como é mesmo o nome da sua...  

– Cataguases? Não, cara, de jeito nenhum... Tenho mais nada a ver com 

aquilo lá não... (RUFFATO, 2008a, p. 73, grifos do autor).  

 

 Ironicamente, foi preciso haver uma invasão policial no morro e o impedimento de 

voltar para casa para que os dois colegas se conhecessem melhor. Mais uma vez é realçada na 

série a repulsa por Cataguases daqueles que um dia saíram dela e não se veem voltando para 

ela, mesmo em momentos críticos. Estar fora, perdidos, é melhor que estar na terra natal sem 

“possibilidade de crescer”. O conflito central da protagonista não é o deslocamento geográfico 

propriamente dito, mas um equívoco na vida pessoal que ainda não apareceu nos fragmentos 

da carta até agora já redigido, mas que Aílton, ainda no botequim, tenta em vão revelar  a 

César. 
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 Aílton sente profunda necessidade de falar de Laura para César e falar também de 

Jacinto, personagem até então não mencionado (ou implicitamente mencionado no “também” 

de Laura no último encontro: “você também vai embora?”). César não se interessa pelo 

passado de Aílton e está apenas preocupado com o presente ou com o futuro próximo. 

Enquanto Aílton fala explicitamente do namoro de Laura e Jacinto (pessoas completamente 

estranhas a César), César pensa (pensamento registrado em itálico) em pessoas também 

desconhecidas de Aílton: “...não era o Gersinho que andou especulando sobre lugar pra 

morar? O Gersinho parece gente boa... (...) Por quê que não peguei o telefone dele?! (...) Ah, 

o Big deve ter contato com ele! O Big conhece todo mundo...” (RUFFATO, 2008a, p. 74, 

grifos do autor). 

 A ambientação volta-se para o hotel, Aílton já consumiu mais uísque e mais cigarros 

e aumenta também o número de parágrafos da carta. Já foram mencionadas as poucas vezes 

em que o redator visitou Cataguases e procurou Laura e toda a turma da APL (que em páginas 

à frente da história, descobre-se que era o grupo católico que se reunia em torno do lema 

Amor, Paz e Liberdade, do qual fazia parte Aílton, Laura e membros das famílias do bairro 

operário Jardim). O teor da carta já beira ao drama, uma vez que Aílton atribui à Laura a 

culpa por ele ser amargo, descrente e solitário, embora tenha tentado se envolver com outras 

mulheres. O passado do protagonista é Laura e não Cataguases como um todo.  

 Para Oliveira (2013),  

 

Ruffato insere na sua trama o elemento irônico para promover o 

desmascaramento realidade que teima em permanecer sob uma superfície 

anódina. Os ‘apeeles’ são pessoas simples, buscando, através da organização 

de um grupo orientado para a vida ‘cristã’, adquirir e tornar legítima a sua 

inserção na sociedade pela via da ‘firmeza de princípios’. Numa tradução 

grosso modo significa, com o perdão da licença nada poética, aceitação das 

próprias limitações. (OLIVEIRA, 2013, p. 191). 

 

 

 Saindo do texto epistolar, o narrador se incumbe de apresentar um perfil mais 

completo de Laura. “Ela estava sendo preparada para ser alguém na vida” (RUFFATO, 

2008a, p. 77),  lia clássicos das literaturas brasileira e universal e segundo os pais, Seu Saulo e 

dona Rosinha, ela estudaria advocacia para não ficar “comendo algodão” nas fábricas como 

outras moças do meio operário. A conclusão do curso superior para Laura e sua família parece 

ser uma distinção social em relação às suas contemporâneas operárias, porque na verdade ela 

esperava o casamento com um homem rico e bem posicionado socialmente na própria cidade 

ou com um que viesse de fora. Essa é a tônica das famílias da classe operária média (diferente 
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do lumpesinato). No caso de Laura, houve uma “espera equivocada”, o que deixou sempre 

Aílton em último plano ou fora dos planos.  

 Mais um fragmento da carta é retomado e os destinos dos “apeeles” são elencados: o 

seminarista tornou-se representante comercial no Espírito Santo; o protético, formado em São 

Paulo, passou a ser músico (em casamentos) em Ubá; uma foi presa, em Miraí-MG, ao se 

envolver com um traficante; outra tem três filhos e é professora de matemática no Polivalente 

(de Cataguases); mais outro é engenheiro no Rio; o mais novo (irmão de Laura) foi para os 

Estados Unidos (imigrante ilegal) e Laura, segundo informações de um amigo comum, cursou 

Letras e mudou-se para Belo Horizonte. Essas trajetórias, de qualquer forma, retomam o 

caminho escolhido por jovens que se conheceram em torno de um ideal por meio da Igreja 

Católica. Os encaminhamentos apontam maiores horizontes e liberdade para as personagens 

masculinas, porque as femininas permaneceram em Cataguases ou em seu entorno (o percurso 

de Laura é dado em hipóteses). 

 O  foco da carta permanece na intenção de Aílton em passar seu passado a limpo, 

contando à Laura como o relacionamento dela e de Jacinto tinha arruinado sua vida. “Afinal 

você deve saber, eu só saí de Cataguases para provar para você que eu era capaz quanto ele 

[Jacinto] de ser alguém na vida.” (RUFFATO, 2008a, p. 80). Sua vontade era reencontrar 

todos os amigos da turma. Oliveira (2013) reforça a situação de Aílton como aquele que não 

se tornou traficante de drogas nem cometeu outros tipos de transgressões, no entanto, 

 

sua vida é despedaçada pela banalidade, pela necessidade premente dos 

ambientes difusos, incapazes de perceberem quão tênues são os limites que 

separam aparências e essências. Desnecessário ressaltar que o esforço maior 

é pela consecução das primeiras, porque são elas que garantem os lugares de 

proeminência e abrem os caminhos para os trânsitos com menor número de 

percalços. Consciente, porém, mostra-se a sua maneira de reconhecer que de 

nada adiantarão seus esforço para reverter a armação estrutural da exclusão. 

(OLIVEIRA, 2013, p. 190). 

 

 O maior mérito de Ruffato nesta história foi conseguir transformar a aparente 

banalidade de um caso de amor não correspondido em possibilidade de reflexão sobre o estar 

do homem no mundo moderno, no caso particular, de um migrante saído do interior de Minas.  

Decidido acertar as contas com o passado, Aílton vai a Santos procurar por Jacinto. De fato 

ele mora lá, trabalha em um bar, está acabado e mais míope. A investigação deve-se 

principalmente a apurar se era verdade o que Jacinto escrevia em cartas para Laura, ou 

melhor, que havia ingressado na Marinha Mercante e vivia em constantes viagens para Itália, 

Grécia etc. Jacinto confessa que tudo não passava de uma molecagem dele, que escreveu 
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cinco cartas, quando trabalhava no Porto de Santos, e pediu a um marinheiro que as postasse 

por onde passasse: “– Eu era um bobo... queria... aparecer... me destacar... depois fiquei com 

medo de voltar e vocês descobrirem que era tudo mentira... que eu não tinha conseguido 

engajar na Marinha nada... uma vergonha... fui adiando, adiando... (RUFFATO, 2008a, p. 86). 

Ao ouvir tal relato, ocorre o momento de catarse de Aílton, o acerto de contas com Jacinto, 

Laura e todo o passado: “Então, Aílton inspirou sofregamente, cerrou o punho da mão direita 

e, com toda a sua força, desfechou um murro no rosto do Jacinto. O corpo ressequido tombou 

por-detrás do balcão, o nariz sangrando.” (RUFFATO, 2008a, p. 86). 

 As cartas de Jacinto eram falsas, mas a de Aílton era uma precisa retrospectiva de 

quinze anos de distância, equívocos, decepções, imaturidade e muito vontade de entender a 

vida. A carta de Aílton, porém, não é enviada. Nos últimos parágrafos da história, o 

protagonista desce à recepção do hotel a fim de dar um telefonema. O recepcionista nega em 

ajudá-lo, dizendo que o telefone foi trancado e que a chave havia ficado com o  gerente. 

Aílton, xingando-o, pede que ele abra a porta para que possa procurar na rua um telefone 

público. “O rapaz, incrédulo. ‘Orelhão? A essa hora? Ficou doido? Está cheio de marginal aí 

fora...’” (RUFFATO, 2008a, p. 87). Diante dos empecilhos impostos pelo recepcionista, 

Aílton volta ao quarto, bebe, fuma, arranca as páginas manuscritas do bloco de cartas, relê 

tudo, amassa-as e as joga no lixo.  

 O último parágrafo é definitivo: “Escancarou a janela, tirou do bolso a folha onde a 

Mirtes rabiscara o endereço e o número do telefone da Laura, picou-a, esparramou os 

pedacinhos pela avenida vazia.” (RUFFATO, 2008a, p. 87). Eliminando a carta e os contatos 

de Laura, Aílton procura eliminar seu passado, apesar de ele já estar impregnado no seu 

presente. Permanece a ideia do inconcluso, do vazio e da decepção por ter desperdiçado 

grande parte de uma vida. 

 Não se conhece, nesta história, a procedência de Aílton. De que família vem, quem 

são seus pais, onde moravam, onde estudou? O passado do protagonista só se revela em 

função de Laura. Interessa observar que o presente de Aílton não é de privações de moradia, 

dinheiro e instrução formal, como a grande maioria das personagens ruffatianas. Sua privação 

é de paixão e amor por uma mulher que escolheu outro homem com base em uma farsa. O 

soco na cara do inconsequente Jacinto foi um tipo de vitória da insistência em busca da 

verdade. Os interditos do telefone e da porta de saída do hotel simbolizaram um fator externo 

que levou o bancário a tentar se livrar de Laura, do passado; no entanto, o que espera Aílton 

fora do hotel é seu novo desafio, é o progresso traduzido na violência das ruas, impregnadas 
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de fumaça dos caminhões, carros e motocicletas, causadoras do congestionamento da Avenida 

São João. 

4.5.3  “Zezé & Dinim (sombras do triunfo de ontem)” 

 A última história de O livro das impossibilidades é bastante complexa. São vinte  

blocos/episódios numerados e dois não numerados (os da “introdução”) que procuram dar 

conta de quarenta anos de histórias de vidas (a narrativa vai do ano de 1960 ao de 2001). 

Várias páginas trazem os fatos divididos em duas colunas, a da esquerda para a história de 

Zezé (José Teixeira Pedro) e a da direita para a de Dinim (Antônio Dionísio da Silva 

Novais)34. Em algumas páginas, as colunas da direita ficam completamente em branco; em 

outras, a da esquerda. Em outras, o texto é “corrido”, na forma tradicional. A forma 

aparentemente didática não auxilia o alcance imediato do tema central, do mistério de Dinim e 

de outras evidências que possam amenizar a curiosidade do leitor.  

 Inicialmente, a primeira coluna à esquerda anuncia o dia do nascimento de Zezé e 

enquanto sua mãe, Nazaré, entra em trabalho de parto, seu pai, Matias, está bêbado em um bar 

do Beco do Zé Pinto. Na Casa de Saúde, encontram-se outros pais na ansiedade da chegada 

dos filhos, sendo um deles, Dinim, que no futuro será amigo de Zezé. A primeira coluna à 

direita traz o nascimento de Dinim, filho de Iracema da Silva Neto e Afonso Novais (dados 

que só serão apresentados mais adiante na ficção). Os perfis dos pais dos futuros amigos são 

bem diferentes. Matias, quando nasce o filho quer comemorar com os amigos na casa de 

prostituição da Ilha; enquanto Afonso, “contramestre na Manufatora, anos emboscando a 

aviação de um filho, que, altivo, acreditava, não padeceria como ele, encruzilhado, 

desgostoso” (RUFFATO, 2008a, p. 92). 

 A criação de Zezé se dá em meio à miséria do Beco e aos maus-tratos dos pais. De 

tanto apanhar, o menino, um dos sete filhos de Nazaré, cresce com a premente vontade de 

fugir de casa e muitas vezes de matar o próprio pai. Já Dinim recebe em excesso mimos da 

família, principalmente da tia e madrinha Sandra  (irmã caçula de Iracema) que, tendo dez 

anos de idade, tem mais tempo para acompanhar o crescimento do sobrinho/afilhado. A 

depender do pai – “Estragam o menino, tanto pompom...” – (RUFFATO, 2008a, p. 95, grifos 

                                            
34 A opção pela divisão do texto em colunas assemelha-se à formatação da grande maioria de edições dos textos 

da Bíblia Sagrada, sendo que, na Bíblia, a leitura segue do final da coluna da esquerda para a da direita. No texto 

de Ruffato, não; o leitor deve seguir (caso queira ir nesta ordem) a coluna esquerda até o fim do bloco/episódio e 

depois retornar a páginas anteriores para iniciar a leitura da coluna da direita. Essa estratégia formal associa-se 

ao conteúdo da epígrafe bíblica que abre a história “Zezé & Dinim”, mas a” intencionalidade” do narrador não é 

facilmente alcançada pelo leitor.  A epígrafe foi retirada de Gênesis, 1:1-5. 
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do autor), o garoto seria batizado por pessoas conhecidas em Cataguases como o vereador 

Romualdo Nascente, o tesoureiro Décio ou o professor Manuel Prata, que mesmo pertencendo 

à família abominada pelos operários, era considerado um “dos mais justos, bom, poderoso, 

dono e senhor das fábricas e empregos, colégios e vagas, ruas e loteamentos, presente e 

futuro...” (RUFFATO, 2008a, p. 95). Dinim é filho único, tem o nome do avô materno, por 

insistência da mãe, sempre atenta aos cuidados com a higiene (receio dos ataques de bactérias 

e outros microorganismos), aos perigos da altura das janelas entre outros.  

 Zezé e Dinim se conhecem na escola, não são da mesma turma, mas interagem no 

recreio de forma pouco amistosa. As diferenças entre ambos são marcadas em toda a narrativa 

com auxílio do recurso formal apresentado, embora alguns aspectos da coluna da direita 

passem a compor a da esquerda algumas vezes.  A falta de recursos financeiros não é o único 

empecilho enfrentado pelas duas famílias.  O pai de Dinim perde o emprego na Manufatora, a 

mãe em crises neuróticas é internada em uma clínica em Juiz de Fora e é traída pelo marido, 

que se envolve com uma prostituta. Dinim assiste às travessuras do colega Zezé com 

curiosidade e admiração e também sua família costuma “invejar” a vida do amigo menos 

favorecido. A liberdade do menino nas ruas é motivo de inveja para a família vista como 

“mais disciplinada”. 

 A Copa do Mundo de 1970 passa a fazer parte da narrativa como elemento  de 

transição da infância para a pré-adolescência de Zezé. A concentração das pessoas em torno 

do tenso jogo do Brasil contra a Itália faz do menino um aprendiz de apostas em jogos e de 

fumante dos cigarros da época. Em passagens fragmentadas mais adiante, o leitor depara com 

a iniciação homossexual dos dois meninos. 

 Em 1971, driblando as dívidas com bebidas e jogos, Matias, Nazaré, Zezé e os outros 

filhos fogem a pé para o Rio de Janeiro, exemplo único, na pentalogia, de migração em que se 

recusa o uso de ônibus, caminhões ou outros meios de locomoção.  Há também um tipo de 

fuga na família de Dinim, que, sentindo saudades da mãe (internada), muda-se com o pai e a 

madrasta para a Vila Resende, em Cataguases mesmo. Na escola, seu comportamento e 

desempenho vão de mal a pior, até consumar a evasão. Devido às animosidades em família, 

Dinim se refugia na casa das tias maternas. 

 A família de Zezé instala-se na Rua da Cachoeira do Mato, Bairro da Cacuia, Ilha do 

Governador. Matias se torna crente e emprega-se na construção da Ponte Rio-Niterói. Finda a 

construção da Ponte, Matias torna-se oficial eletricista contratado pelo chefe da empreteira. 

Vivendo de “bicos” no ramo da eletricidade faz trabalhos esporádicos em Teresópolis, Cabo 

Frio  e bairros do Rio como Copacabana. Nazaré se conforma com a mudança para o Rio e 
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com a vida que levam lá; a família tinha momentos de alguma harmonia, mas  o marido, 

saudoso da época da construção da Ponte, se cansa da vida de incertezas entre uma chamada e 

outra para prestação de serviços. Nazaré já começa a pensar no retorno para ficar junto aos 

parentes, às origens. 

 Paralelamente, na coluna da direita, o leitor depara com Dinim e Vilma, sua 

namorada. Envolvidos nas atividades do grupo APL (da história anterior), os dois passam a 

realizar trabalhos sociais. Em páginas à frente, estão morando no bairro Granjaria 

(Cataguases), casados, mas sem o bebê, que fora abortado. O marido envolve-se com 

contrabando de bebidas e abastece o Armazém do Lino (que patrocinou a homenagem às 

rainhas do Carnaval e empregou Lalado da história “Roupas no varal”) 

 A família de Zezé é despejada do bairro Cacuia e vai morar no Morro do Dendê, 

favela do bairro Cocotá (Ilha). Matias e uma das filhas morrem, as outras se dispersam pelo 

Rio. Nazaré volta para Cataguases e passa a morar, já idosa e doente, no bairro Ana Carrara, 

periferia da cidade. Zezé fica no Rio tentando um emprego razoável, mas só consegue 

“biscates”. Esporadicamente visita a mãe, mas resolve todas as pendências acumuladas na 

casa dela.  

 Dinim, que desde a infância parecia ser mais ordeiro que Zezé, envolve-se cada vez 

mais com drogas e contrabandos, chegando a ser preso com a esposa 

. Já com vinte e oito anos, Zezé vai à cadeia visitar o amigo. Um outro encontro acontece 

quando ambos estão com trinta e quatro anos, até que Zezé volta a ficar mais próximo do 

amigo. O tema predominante neste estágio da vida dos dois é o aumento acentuado do tráfico 

de drogas na sociedade brasileira, envolvendo inclusive involuntariamente pessoas não 

dispostas a participar das negociações. Zezé, embora já tenha passagem pela polícia no Rio,  

se envolve a cada dia com as armações do amigo, em Minas,  até um dia ser atingido por onze 

tiros e morrer de “hemorragia interna por traumatismo torácico transfixiante.” (RUFFATO, 

2008a, p. 155).  

4.6 DOMINGOS SEM DEUS 

 O título do último volume é coerente com a carga de privação expressa nos títulos 

dos volumes anteriores e com proposta do projeto em si. A ausência de Deus exatamente no 

dia da semana destinado a ele, segundo as religiões ocidentais, não é símbolo de nenhum tipo 

de liberdade; ao contrário, é o cúmulo do desassossego, do desamparo e da solidão. 
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  A epígrafe, inusitada, antecipa todos os tipos de silenciamento e de morte presentes 

nas seis histórias (inéditas) do volume: “Morrer tão completamente/ Que um dia ao lerem o 

teu nome num papel/ Perguntem: “quem foi?”.../ Morrer mais completamente ainda, / – Sem 

deixar sequer esse nome.” Manuel Bandeira” (BANDEIRA, 2009, p. 152 apud RUFFATO, 

2011a, p. 11). 

4.6.1 “Mirim” 

 A primeira história de Domingos sem Deus situa inicialmente o Centro de Recreação 

do Idoso e o Jardim Inamar, ambos os espaços da cidade de Diadema-SP. O protagonista é o 

aposentado seu Valdomiro. Aos poucos, o leitor tem condições de entender melhor o título 

“Mirim” da história. Quando perguntavam a seu Valdomiro sobre o “momento mais arco-de-

triunfo de sua vida” (RUFFATO, 2011a,  p. 15), ele respondia sem hesitar que era o dia em 

que tirara retrato para a formatura da quarta série, em Rodeiro-MG, ao final de 1958, no 

Grupo Escolar Padre Lourenço Massachio. 

 Embora o quinto volume tenha sido idealizado pelo autor para retrato do início do 

século XXI, o passado em Minas da década de 1950 é recuperado no sentido de acompanhar a 

trajetória de Valdomiro, o “Mosquito Elétrico”, assim apelidado pela família pela velocidade 

com que agia nos afazeres da infância. Valdomiro ficou órfão ainda menino. A mãe falecera 

no parto de Irineu, ficando o pai Tatão Ribeiro por conta da difícil criação dos quatro filhos: 

Juventina (da história “Haveres”), Valdomiro, Margareth e Irineu. 

 Na faixa dos dezoito anos, em 1967, Valdomiro muda-se para São Paulo com 

intenção de se estabelecer financeiramente e levar a família para junto dele. No presente da 

narrativa, Valdomiro conta aos amigos do dominó seus primeiros dias na nova cidade. O texto 

é polifônico, característica marcante na pentalogia. Há a intromissão do narrador e, na 

imaginação de Valdomiro, estão seu pai e seus conterrâneos: 

 

Quando cheguei aqui, mil novecentos e sessenta e sete, mão na frente, mão 

atrás, nem blusa direito, o frio abraçava a gente, roía os ossos, uma coisa! 

Sem conhecimento, boca à boca acercou à porta da Conforja, “ a maior 

forjaria da América Latina”, Jardim Pitangueiras, aquela imensidão de 

fábrica, Sabe fazer o quê, rapaz? Nada não, mas aprendo logo, o senhor 

querendo. Mineiro? Mineiro, sim senhor. Entra naquela fila ali. E pouco 

mais aprumava o peito, carteira assinada no bolso da calça, o pai nem ia 

acreditar, voltava em Rodeiro, o povo arrodeando ele, roupa de cidade 

grande, Mas  não é que é o Mirim?! Danado, esse menino! Levava presentes 

para os irmãos, para os sobrinhos, do jeito que é bobo os olhos do pai 

encheriam de água. É cisco, ô raio! (RUFFATO, 2011a, p. 17). 
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 Mas, como as fantasias das personagens ruffatianas são bastante passageiras, 

Valdomiro não retorna facilmente à terra natal. Outras viagens, falta de dinheiro, férias 

vendidas, horas-extras em feriados prolongados, compromissos com a namorada e desânimo 

são alguns dos pretextos arranjados para se evitar o encontro com  o passado cataguasense – 

drama frequente nas histórias. Apenas um problema de saúde faz Mirim rever os familiares: 

“E os anos, fu!, evaporaram. Quando viu, o médico, percorrendo a ponta do dedo indicador no 

mapa cinzento do seu esqueleto impresso na chapa contra-luz, disse, grave, Escoliose, seu 

Valdomiro, Vamos ter que encostá-lo.”  (RUFFATO, 2011a, p. 19).  

 Valdomiro para a cidade não é o mesmo indivíduo e vice-versa. Eis o registro 

ficcional de seu retorno a Cataguases:  

 

“Quede o cheiro de mijo e bosta de cavalo que empesteava as manhãs? 

Quede a venda? A loja do turco? A máquina-de-arroz? Rostos indiferentes. 

O Mosquito Elétrico vruuum!, Sabe andar esse menino não?, vruuum! (..) 

As pernas varizentas arrastam-no.” (RUFFATO, 2011a, p.20). 

 

 A história é curta, como a vida da personagem, e curtos e raros são também seus 

momentos “arco-de-triunfo”. Desde menino, Valdomiro é órfão de mãe e das falsas 

promessas do progresso e da modernização. O parágrafo inicial da história é retomado, 

redimensionando a importância de um gesto comum na vida de todo estudante e em especial 

na desse, um menino, nomeado no diminutivo, Mirim.  

Perguntassem – e perguntavam – ao seu Valdomiro, o momento mais arco-

de-triunfo da sua vida, ele a mão paralisada momentaneamente dentro do 

saquinho de pedras da víspora, mirando as paredes amarelas do Centro de 

Recreação do Idoso, responderia, despachado, o dia que tirei retrato para a 

formatura da quarta série, amplo sorriso rejuvenescendo a carapinha 

grisalha, única garantia de que existira um dia. (RUFFATO, 2011a, p. 20). 

 

 Depois de toda mobilização de Valdomiro em São Paulo, a glória da vida é resumida 

num episódio da infância. Paradoxalmente, o passado, em que Mirim é o “maior” ou o 

“Mosquito Elétrico”, é o que o expulsa para um futuro de rancores e remorsos.  A fotografia 

da formatura da quarta série acaba sendo o registro de sua passagem pelo mundo, uma 

tentativa de não morrer ou não ser esquecido: “Quem foi?...”, como pergunta o eu-poético de 

Manuel Bandeira. 
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4.6.2 “Sem remédio” 

 Esta história traz à discussão dois problemas crescentes que vêm afetando a saúde da 

população brasileira, sobretudo na virada do milênio: a ansiedade e a obesidade. Podemos 

dizer que são temas “transversais”, que atravessam a história de Ana Elisa, marcada por 

traições e dificuldades no envelhecimento. 

 Ana Elisa é personagem reincidente, como tantas outras da pentalogia, pois aparece 

em “Amigos” e “A demolição”, sendo irmã de Gildo, Gilmar e Ana Lúcia (também 

migrantes). Seus pais são Marciano e Marta (que se muda de Cataguases para Santo Antônio 

de Pádua-MG, após a morte do marido, e passa a viver com as irmãs).  O título  “Sem 

remédios” indica a falta de solução para os problemas cotidianos da protagonista.  

 Ana Elisa sai de Minas com a ajuda do tio, Gesualdo, e vai morar com os irmãos 

Gildo e Gilmar numa casa em Osasco, Jardim Belmonte: 

 

Ajeitada no sofá-cama da sala, recolhendo-se apenas no depois da novela das 

oito, que a tia assistia e a isso não renunciava, única diversão que sobra. 

Logo vendia, à comissão, lingerie na Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, 

função que, se não calhava com seus estudos, escalara o ginasial, combinava 

com a beleza hoje oculta sob a pele triste. Infeliz, de tudo desgostava: viver 

de-favor com as rabugens da velha manina, desassossego de nem ter onde 

pentear-se, minúsculo e mofado o único banheiro, a lonjura do lugar, 

tormento de ônibus lotado em  esfrregações senvergonhistas. (RUFFATO, 

2011a, p. 24-25).  

 

 

 Ela conhece o futuro marido, Rubens (Nenê) no trabalho e um almoço no Largo do 

Batata no bairro Pinheiros é a primeira aproximação. Durante os três anos de namoro, o noivo 

faz estágio na Ford, adquirindo capital econômico e  profissional para “associar num negócio” 

(RUFFATO, 2011a, p. 25), comprar um lote e construir uma casa, que, paulatinamente, foi 

ampliada e adaptada à medida que nasciam os filhos Joelma, Alan e Juliana.  

 O peso que acumulou nas três gravidezes e a infidelidade do marido fazem a vida de 

Ana Elisa parecer bem pior que nos momentos anteriores (na casa da tia já em São Paulo e em 

Cataguases). Os diálogos que instauram as brigas do casal parecem ser corriqueiros, em 

qualquer família, não importando a classe social, quando o motivo é a traição conjugal. É a 

habilidade com que o autor articula o narrador e as estratégias textuais empregadas que fazem 

do texto um espaço fértil de reflexão.  

 

Nenê desvencilha-se [de Ana Elisa], anda até a cozinha, escancara a 

geladeira. 
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Preso no quintal, o viralata35 geme junto à porta.  

– Tem nada pra comer não, Ana?  

– Vai  pedir pra “ela” fazer, desgraçado!  

– Para Ana, você está passando dos limites! 

 – Eu? Eu estou passando dos limites? Você ainda tem coragem de falar 

assim comigo? Desgraçado!  

Preso no quintal, o viralata gane, arranhando a porta.  

– Ana, vamos parar por aqui! Olha os vizinhos, Ana!  

– Estou me danando pros vizinhos!, se você quer saber, me danando! Se 

você tem medo de escândalo devia pensar nisso antes de ficar por aí 

arrastando asa pra tudo quanto é piranha!  

– Piranha não, Ana!  

– Piranha sim, desgraçado! Agora vai defender essas mulambentas?  

Preso no quintal, o cachorro principia a latição desesperada. (RUFFATO, 

2011a, p. 28-29). 

 

 A indiferença do marido e a fala “– Piranha não, Ana!”  confirmam as suspeitas da 

esposa. Pela observação de Oliveira (2013), vimos que: 

 

a banalidade do enredo não pode obscurecer uma leitura capaz de iluminar a 

opção pela reiteração do clichê. O “realismo” de Ruffato é um realismo de 

“exaustão”, como se, para nos proporcionar uma visão mais clara dos órfãos 

da modernização, fosse preciso o tempo todo expor os procedimentos desses 

grupos de pessoas. O particular amalgamado compõe a “verdade” geral, 

parece ser o seu mote, porque seu olhar surpreende o prosaico para conduzi-

lo à condição de elemento irônico, capaz de desmontar aquilo que está sendo 

reafirmado na cena.  (OLIVEIRA, 2013, p. 204). 

 

 O exemplo que complementa e ilustra essa constatação de Oliveira é o 

“aconselhamento” de Dona Preciosa, vizinha de Ana Elisa. Ela enuncia o discurso do 

conformismo ante os excessos do próprio marido e aposta na transformação externa (física, 

estética) da mulher como salvação para os problemas existenciais – uma receita “barata” e 

ineficaz para quem se aventurou na metrópole, como Ana,  por não se conformar com a 

submissão ao poder local. 

 Na faixa dos cinquenta anos, com o crescente distanciamento do marido e dos filhos, 

Ana Elisa  procura, em vão, saídas nos efeitos do ansiolítico Lorax, em vários tipos de dieta 

(Vigilantes do Peso, Herbalife, Hipofagin, simpatias e dietas dos líquidos, das sopas, da lua, 

das massas e dos signos), nos milagres prometidos pelos salões de beleza e clínicas de 

estética, nas roupas sensuais e nas promessas da Igreja Universal do Reino de Deus.  

 Alan aluga um barraco na favela Maria Luíza em Itaquera (“É ruim, mas é melhor 

que esse inferno aqui de casa.”) (RUFFATO, 2011a, p. 33); Juliana desacata todo tipo de 

ordem (larga a escola, rouba dinheiro do pai, vende objetos da irmã, fuma maconha, faz 

                                            
35 Os cachorros na pentalogia podem ser considerados personagens fundamentais, possuindo funções especiais. 

No avançar dos volumes, eles vão deixando de ser nomeados.  
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aborto, é presa entre outros aborrecimentos causados à mãe); sobre Joelma, sabe-se que é 

graduada em Fisioterapia. Rubens (Nenê) não altera sua vida de homem adúltero. Sobre Ana 

Elisa, ao chegar ao último parágrafo da história, o leitor já reuniu pistas suficientes para 

inferir uma tentativa mal sucedida de suicídio por parte dela – um preço muito alto a ser pago 

por não se submeter às condições da vida operária em Cataguases. 

4.6.3  “Trens” 

O itinerário de Nélson é a deixa para a conexão entre a história “Aquário” (volume 

um) e “Trens” (volume cinco). Nesta, Nica é protagonista. É uma narrativa mais curta (quatro 

páginas) que a anterior (vinte e sete), com narrador em terceira pessoa, tanto no “presente” 

quanto no “passado” (marcados graficamente pela mudança de fontes). O prenome da 

protagonista não aparece em momento algum; apenas no penúltimo parágrafo aparece o 

sobrenome de sua família, Finetto. 

Quanto aos restos  de Nica Finetto: no interior do ônibus que a conduz para o Taquara 

Preto, bairro onde reside com a nora, três netos e o filho caçula Nélson, que “agora, 

biscateava relógios e despertadores numa banca de camelô perto da Rodoviária.” (RUFFATO, 

2011a, p. 42), ela se recorda de uma viagem de locomotiva que fez com os filhos, de 

Cataguases a Rodeiro. 

  

Às vezes coriscava se havia sido mesmo apropriada a mudança para 

Cataguases, roia-lhe tanto a saudade da barroca onde se criara, ganhara 

corpo e feição... o melancólico mugido dos bois, o cheiro de bosta de boi do 

curral, os domingos de missa em Rodeiro...Mas apartara rapidamente essas 

dívidas – casara-se, o marido, embora esquentado, provia o lar de 

mantimentos.” (RUFFATO, 2011a, p. 41).    

 

O fato de Adalberto, o marido “esquentado”, prover a casa de mantimentos 

(argumento semelhante do violento Micheletto velho, da história “Uma fábula”, primeiro 

volume) parece anular todos os atos de violência praticados contra Nica. Numa postura 

semelhante, no passado, ela avaliava e aprovava as ações totalitárias do próprio pai. Nas suas 

contas, o saldo é positivo, pois ela não vislumbrava outra saída para sua vida, principalmente, 

porque fora proibida de frequentar escolas, aprender uma profissão e se manter com dignidade 

(situação oposta à de Norma, a filha com quem não combinava).  A lembrança dessa viagem 

(expressa anteriormente) representa um exemplo importante do movimento inverso ao destino 

(campo-cidade) das famílias de italianos e descendentes, no qual aparecem mais descrições do 
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passado feliz registrado por figuras e temas que demonstram os hábitos, costumes e a 

subsistência da família. 

Interessante observar que a beleza dos elementos naturais está associada às ações de 

Fernando, o filho morto tragicamente. As lembranças de Norma são negativas: “Fernando, o 

que mais assemelhava a ela” (RUFFATO, 2011a, p. 41): venerava manga e matança de porco; 

ordenhava as vacas; roçava pasto, colhia milho, caçava  tatu, pescava  lambari, brincava de 

pique e de bola, era camarada, chegava a casa à noite como um “bugre imundo, exausto, 

feliz.” (RUFFATO, 2011a, p. 41). Já Norma, desde criança, “puxara ao pai, sempre fazendo-

pouco de tudo que os rodeava” (RUFFATO, 2011a, p. 41); implicante, amuada, arredia, 

birrenta, irritadiça, rejeitava agrados com grosseria, “queria-se entre as colegas, engolfada em 

fotonovelas, namoricos, mexericos, sonsa, ardendo-se em programas de rádio.” (RUFFATO, 

2011a, p. 41) e Carlos, “na roça, capiau, na cidade, ladino...” (RUFFATO, 2011a, p. 42). As 

impressões sobre a família aparentemente podem não coincidir com as que foram 

apresentadas na primeira história (“Aquário”), mas constituem uma complementação e um 

indício do que ainda resta na memória de Nica, agora idosa, debilitada.  

De qualquer forma, recorrer à memória é uma constante em todo o Inferno provisório. 

As histórias, como temos mostrado, não só focalizam o tempo como algo doloroso e 

subterrâneo, mas também como uma grandeza captada na dimensão do instante,  

 

que articula de modo vertiginoso a penúria da esperança humana expressa 

num pacto de linguagem que busca resgatar alguma possibilidade de 

(re)construir elos, estórias em comum de comunidades e indivíduos 

ameaçados pela erosão dos laços de afeto numa sociedade que se caracteriza 

pelo fragmento e pela solidão e pelas crises de incerteza e má gestão dos 

recursos humanos, econômicos, educacionais e ecológicos. (HELENA, 

2015). 

 

 Como nos versos de Bandeira, a protagonista de “Trens” aguarda seu fim, sua próxima 

partida, carregando a sina de morrer sem deixar sequer um nome. O título é melhor 

compreendido ao final; o que fica são restos, “trens”36 que sobram e trens que partem. 

 

                                            
36 O substantivo “trem” já foi bastante usado pelos falantes mineiros para indicar popularmente objetos, estado 

de saúde, reações repentinas etc. Atualmente, percebe-se um crescente desuso do termo. O uso de “trens” nesta 

história, metaforicamente, nos remete a um tipo de reificação, a de Nica Finetto.   
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4.6.4  “Sorte teve a Sandra” 

 Sandra nasceu em 1969 e por volta dos quinze anos mudou-se para o Rio de Janeiro 

(bairro Botafogo) a convite de Diana, esposa de Manoel Prata. A crítica inicial da história 

recai na apropriação indevida dos bens públicos, uma vez que a viagem foi feita no veículo 

Santana (Volkswagen) da Prefeitura Municipal de Cataguases. O objetivo do deslocamento é 

trabalhar no apartamento dos Pratas, para organizar a vida dos filhos Rafael (vestibulando), 

Samuel (graduando do curso de Direito) e Marcela (graduanda de Medicina). 

 Botafogo pode ser um bairro ainda pouco conhecido para Sandra, mas o Rio como 

um todo não, porque ela é filha de Matias, aquele que se orgulhava em dizer que havia 

trabalhado na construção da Rio-Niterói, quando saiu de Cataguases. No Rio (da história 

“Zezé & Dinim”), as vidas do pai e de uma irmã foram desperdiçadas; por isso, o leitor já 

acostumado com o “inferno anunciado” das personagens ruffatianas passa a indagar desde o 

início que tipo de “sorte teve a  Sandra”, como aparece no título. 

 O trabalho no apartamento é enfadonho e a doméstica passa a reivindicar momentos 

de descanso e lazer. A negociação, nada legal, consiste em conquistar folgas a troco do 

silêncio ante as transgressões dos jovens. Recebeu folgas às sextas-feiras, por fazer vista 

grossa para o uso de maconha do Samuel; aos sábados, saía, fingindo não saber que Marcela 

dormia com o namorado; e de Rafael, “bode intimidado”, recebeu os domingos, num jogo 

meio tácito de sedução. A cada dois meses, dona Diana ia ao apartamento e Sandra: 

“Angelicava-se nas vistorias bimestrais da dona Diana, que escancarava armários, guarda-

roupas, geladeira, espiava por sob mesas, camas, estofados, inquiria porteiros, empregados, 

vizinhos, Estão dizendo..., desconfiava, (...) (RUFFATO, 2011a, p. 47, grifos do autor). 

 Na quadra da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, Sandra conheceu Fafá, “mulato 

empertigado, falante dengoso, engraçado, cavalheiro. Enredaram-se, e a semana mostrava-se 

escassa para tanto bem querer.” (RUFFATO, 2011a, p. 47). O resultado do Carnaval é a 

gravidez, o nascimento de Kauê, o sumiço de Fafá e o retorno para Cataguases. Aparentando 

desespero e alegando falta de habilidades para criação do filho, a avó, Nazaré, faz o papel de 

mãe; mas, com sua morte, o garoto, já com oito anos, é criado pela tia materna, Maura – uma 

situação típica em famílias brasileiras. 

 Para jovens que buscam autoafirmação e fuga dos problemas de suas famílias de 

origem, a gravidez costuma não ser indesejada. Aos olhos da sociedade, ela é inoportuna. 

Formar um núcleo familiar próprio, mãe e filho/a, é o sonho de muitas jovens em condições 

desfavoráveis de sobrevivência, por mais insensato que isso possa parecer.  
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 Decorrido um tempo suficiente para os ex-patrões se tornarem “doutores em 

Cataguases” (Marcela e Samuel) e Rafael fazer alguma atividade não identificada “no 

estrangeiro”, Sandra sai novamente de Cataguases rumo ao Rio de Janeiro. O que Sandra e os 

filhos dos Pratas buscam e constroem no Rio varia de acordo com suas condições sociais. Em 

sua segunda empreitada, a moça emprega-se como caixa em um mercado na Avenida Nossa 

Senhora de Copacabana e tempos depois torna-se dançarina em uma boate de Ipanema. 

Sonhando constantemente com um “sujeito zona-sul”, aluga um apartamento quarto e sala na 

Rua São Clemente, em Botafogo, “Até deparar-se com os olhos furta-cor do Fred, tão frágil, 

tão baldio, paulista largado num quiosque de água-de-coco no Posto Seis.” (RUFFATO, 

2011a, p. 49). 

 O novo namorado, músico, colecionava os presentes de Sandra (joias, instrumentos 

musicais, calçados, roupas etc.) e prometia retribuição quando conseguisse tirá-la dos bailes. 

As dificuldades financeiras aumentam a ponto de Sandra não enviar mais dinheiro para os 

cuidados do filho (em Cataguases), sendo ainda surpreendida por mais uma gravidez. Receosa 

de dar ao pai a notícia, por ele não ser mais “a mesma pessoa”,  Sandra espanta-se com a 

reação, pois ele não demonstrou satisfação tampouco se opôs à proposta do aborto. 

 Os projetos de vida para este segundo filho envolvia até abertura de uma caderneta 

de poupança para os “tempos bicudos”  (RUFFATO, 2011a, p. 50), numa demonstração de 

esperança na possível reescrita da vida da mineira. Foram, todavia, apenas três meses de 

alegrias e sobressaltos até: 

 

um alvorecer descortinar o quarto-e-sala subtraído dos eletrodomésticos, das 

roupas, dos poucos ouros, das muitas bijuterias – as economias no banco 

saqueadas. Conjeturou dar parte na polícia, mas, resignada, volveu à casa da 

Maura, em Cataguases, tão despojada quanto sempre. (RUFFATO, 2011a, p. 

50). 

 

 

 Como se não bastasse “seu inferno” já consumado, Sandra descobre-se portadora do 

vírus HIV, tendo afetado também o filho mais novo,  Kaíke. Apelando aos serviços de Dr. 

Samuel, em Cataguases, consegue deferimento da Previdência Social passando à condição de 

“encostada” com um salário-mínimo certeiro no quinto dia útil de cada mês na Caixa 

Econômica. “Sorte teve a Sandra”, conforme alardeava a vizinhança do bairro Ana Carrara, 

porque não se submeteu a um tanque de roupas ou aos teares das fábricas dos Pratas: “correra 

mundo, tornara-se esperta, astuta, ladina, e agora podia desfilar pavã pelas ruas da cidade...” 

(RUFFATO, 2011a, p. 51). Assim, se os vizinhos desconhecem a soropositividade, a 
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identidade de Sandra fica preservada e protegida de estigmas e rótulos como “aidética” com a 

morte anunciada.  

4.6.5 “Milagres” 

 Na penúltima história de Domingos sem Deus, o autor opta por uma narrativa mais 

próxima da linearidade que as demais e sem muitas experiências gráficas. Quanto ao 

tratamento dos temas, o leitor chega a este ponto da pentalogia (considerando uma leitura 

contínua e acumulativa) se perguntando se há alguma esperança ou redenção para as 

personagens ruffatianas.  

 Certamente, a história “Milagres” apresenta um núcleo familiar distinto dos 

anteriores, já que as decisões entre pais/filhos e marido/mulher, por exemplo, são negociadas 

longe do patriarcalismo e do autoritarismo que marcaram as relações familiares nos volumes 

anteriores. A introdução do iPod na pentalogia sinaliza que a história se passa provavelmente 

em 2001/2002 e essa inauguração traz consigo as transformações do perfil da família 

brasileira de modo geral. Se não são avanços, são alterações que reservam um lugar especial 

de fala para todos os membros da família, mesmo que sejam pessoas ansiosas, intolerantes, 

individualistas e perdidas na linha tênue entre o limite e a liberdade. 

 

[Nilo] Desejava bater o pé, impor sua vontade, mas compreendia a mulher. 

Não era soberbia o que a atiçava, mas frustração. Aquela, talvez, a última 

viagem em família. Adolescentes, tiveram que negociar com os filhos – 

corrompê-los, na verdade – , oferecendo um iPod para a Talita, um curso de 

guitarra para o Netinho. A contragosto, aceitaram a permuta, mas, sabiam, 

cada vez mais difícil, e caro, persuadi-los. Ela se esmerava por encaminhar 

tudo às direitas, cuidando para não amplificar as tensões cotidianas, mas a 

vida negaceava, irrefreável. Vorazes, os anos devoravam seu corpo, e as 

pequenas alegrias que um dia sustentaram suas ilusões sucumbiram à rotina 

do dinheiro contado, da dificuldade do diálogo com os filhos, da ausência de 

companheirismo do marido. E aquelas bobagens dos primeiros tempos, 

cinema, restaurante, motel, passeios, presentes, surpresas, encontravam-se 

agora encarceradas num tempo tão remoto que duvidavam ambos de suas 

lembranças. (RUFFATO, 2011a, p. 56).  

 

  

 O representante comercial, Nilo, a esposa Vera e seus filhos Talita e Netinho saem 

de Minas Gerais (informação subentendida) com destino a Conceição de Coité, nordeste da 

Bahia, para visitarem os parentes de Vera. A aproximadamente cinco quilômetros de 

Milagres-BA, são pegos de surpresa por conta de um furo no pneu do Siena. O pai, motorista, 
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sentiu uma diferença no volante e tentando perceber algum barulho estranho é impedido pelo 

alto volume do iPod da filha:  

 

– Talita, ô, Talita, desliga isso um minutinho.  

Virada de lado parecia ressonar.  

– Talita!, tornou a chamar.  

A mulher, cara fechada, estrilou. 

– Deixa a menina, Nilo! Que implicância! (RUFFATO, 2011a, p. 55). 

 

   A tensão da família já acumulava, literalmente, desde a cidade Divisa Alegre, onde o 

marido intencionava parar para dormir e descansar das horas a fio na direção do carro. No 

entanto, a mulher e os filhos não gostaram da escolha do hotel, considerado por eles “um 

pulgueiro”, dormindo então dentro do próprio carro. O marido cedia às vontades da esposa e 

dos filhos. 

 Vera e Nilo se conheceram em Alfenas, cidade do sul de Minas, por conta do 

trabalho “itinerante” de Nilo. Os pais dela eram “remediados”, mas já foram “bem de vida” e 

conseguiram manter os estudos da filha até a universidade (no curso de Psicologia) graças ao 

beneficiamento de fibra de sisal. Transcorrido um tempo de namoro, Vera engravida, 

abandona o curso e passa a cuidar dos filhos. Subentende-se que a nova rotina da moça é 

motivo de frustração e acúmulo de estresse. E se, por um lado, seus desejos são atendidos; por 

outro, falta-lhe dinamismo e iniciativa. 

 Seguindo viagem, antes de “Milagres”, avistaram uma “borracharia 24 horas” ao 

lado de um posto de gasolina. Neste estabelecimento de beira de estrada, Nilo conhece o 

borracheiro Cabeludo.  Durante o reparo e a troca do pneu, os dois vão se entendendo e os 

diálogos servem para o autor abordar questões já proeminentes no início do século XXI. 

Cabeludo indaga a respeito da representação comercial, ocupação de Nilo, ao que este 

responde: “ – Já foi melhor... Hoje a concorrência é grande... Muito menino novo, bem 

formado... eles jogam pesado... não têm escrúpulo... e a gente vai ficando enferrujado... A 

idade...” (RUFFATO, 2011a, p. 60). Por esse exemplo e pela forma de registrar a imposição 

dos filhos adolescentes na história, chega-se à representação da mudança de comportamento 

dos “novos” adolescentes e jovens deste século. São mais destemidos e, aos olhos dos adultos, 

provocam um conflito de gerações. Com  outras palavras, o autor discute a dupla questão que 

ultimamente tem circulado no emaranhado de “fios” das redes sociais e da internet: que 

mundo vamos deixar para nossos filhos e que filhos vamos deixar para o mundo?  

 A falta de escrúpulos e a corrupção (que não são fenômenos sociais exclusivos deste 

século) são temas implícitos em outra passagem da história. Acerca das péssimas condições 
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das estradas de rodagem brasileiras, discutem-se problemas como superfaturamento, “caixa 

dois” etc. Cabeludo diz a Nilo que se beneficia obviamente com a crescente demanda de 

serviços: 

 

– Olha, vou ser sincero: graças a Deus, tem esta estrada aí cheia de buraco. 

Todo ano o governo contrata uma empreiteira, ela faz remendos, recebe pelo 

serviço e devolve uma parte do dinheiro pros políticos. Na primeira chuva, 

volta tudo à estaca zero. Por conta disso, tenho movimento dia e noite, 

sábado, domingo e feriado... Para gente aqui de tudo quanto é tipo, inclusive 

gringo, lá das bandas da Argentina, do Uruguai... Então, sempre tenho 

companhia, alguém pra conversar, trocar ideias... (RUFFATO, 2011a, p. 62). 

 

  

 Percebendo os pontos de vista37 de cada personagem, o leitor passa a conhecer o elo 

dessa história com as demais da série. Parcelas do passado de ambas as personagens são 

afloradas. Cabeludo é Gilson Finetto38, nascido em Rodeiro-MG. Por volta dos dezoito anos, 

Gilson sai de sua terra e passa a viver em Ubá-MG como aprendiz de pintor numa oficina de 

lanternagem (com o incentivo do irmão Valério, que já trabalhava em uma fábrica de móveis 

ubaense). Os dois irmãos moravam nos fundos da casa de dona Maria Bicio (personagem do 

primeiro volume) e Gilson começa a namorar Arlete, quinze anos, filha caçula de dona Maria. 

Logo veio a gravidez de um filho cujo pai não se podia confirmar, uma vez que, na visão de 

Valério, Arlete era uma moça sexualmente desfrutável para vários pretendentes. 

 Se a gravidez atou laços firmes entre Nilo e Vera (pelo menos até o presente da 

narrativa); entre Gilson e Arlete, desatou-os. Descoberta a gravidez de Arlete, o suposto pai, 

com receio da prisão e medo da própria morte, foge para o Rio de Janeiro, ficando lá 

empregado como garçom num restaurante. Acostumado com a liberdade no interior mineiro, 

o garçom resume seus dias na locomoção entre o restaurante e  a nova residência (uma pensão 

no bairro Guadalupe). 

 O diálogo cresce, demonstrando a necessidade do borracheiro em repassar seu 

passado. Seu interlocutor Nilo, agitado e com mãos suadas, aguarda ansiosamente o final da 

história, para poder seguir viagem com a família exigente. Após um ano de sobrevivência em 

Guadalupe, Gílson cisma estar sendo seguido por um sujeito desconhecido. O que poderia ser 

                                            
37 Fora da ficção, nas crônicas do El País, por exemplo, Ruffato vem discutindo com frequência esses e outros 

problemas estruturais do Brasil e do mundo.  
38 Já havíamos demonstrado um tipo de apagamento da identidade italiana nas histórias de “Michetto velho” 

(“Uma fábula”), de Nica Finetto (“Aquário”) e em outras, desde o início do segundo volume. Na história aqui 

examinada, Gilson Finetto (Gilsinho) recebe o apelido de Cabeludo. A única referência implícita à sua possível 

origem está na fala de Nilo, quando indaga a Cabeludo: “ – Você parece mais gaúcho, catarinense...” 

(RUFFATO, 2011a, p. 63). A personagem Nilo associou, provavelmente, cabelos e olhos claros ao fenótipo dos 

descendentes (d)e imigrantes que se instalaram na região sul do Brasil. 
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uma tentativa de assalto ou outra manifestação da violência urbana acaba acarretando mais 

uma fuga de Gílson:  

 

 a partir daí perdi a razão, minha vida virou um inferno, passei a achar que 

todas as pessoas sabiam da minha falta, me olhavam e me condenavam, não 

conseguia mais comer, nem dormir, e a situação ficou tão insuportável que 

um dia, desesperado, desci na rodoviária só com os documentos e a roupa do 

corpo, e comprei passagem pro primeiro ônibus de saída. Arranchei em Feira 

de Santana uns meses, sobrevivendo de biscate, até que conheci um rapaz, 

gerente desse posto, já até morreu, coitado, que Deus o tenha! , que 

perguntou se não queria tocar uma borracharia aqui... No começo ainda 

imaginei, escondo uns tempos, espero a poeira baixar, volto, mas me sentia 

um covarde (...) aí fui ficando... me acomodei... (RUFFATO, 2011a, p. 66).   

 

 Como Nilo havia falado que Rodeiro é atualmente seu setor de trabalho, Gilson 

pediu que o representante desse notícias à família Finnetto, que dissesse que Gilsinho (como 

era chamado) está bem e pensa em um dia voltar para Minas.  Nilo finalmente reúne a família, 

acaba de se ajeitar e dá partida no carro. Pelo retrovisor, vê Cabeludo acenando 

insistentemente solicitando uma parada, como alguém que quer entregar algo que ficara 

esquecido, para trás. A família encolerizada e insensível insiste na continuação da viagem. No 

entanto, Nilo para e escuta a decisão de Cabeludo: “ –  Desculpe... É que pensei melhor... por 

favor, não fala nada não... melhor assim... melhor pra todo mundo...” (RUFFATO, 2011a, p. 

67). Nilo acata a vontade do confidente e segue a viagem que ainda poderá lhe reservar muitas 

surpresas. 

  O borracheiro nunca havia encontrado antes pessoa mais próxima do lugar onde 

passara a infância feliz, por esse motivo a conversa significou um desabafo. Um ponto final 

parece ter sido dado a mais um capítulo de uma história pessoal. Naquele ponto da Rodovia 

Rio-Bahia, permanece então empregado o solitário Cabeludo com sua cadela Costelinha. Os 

perigos a que está exposto à beira da Rodovia parecem ser infinitamente menores que a 

saudade e os dramas da consciência.  

4.6.6 “Outra fabula” 

 O narrador da última história de Domingos sem Deus,  intitulada “Outras fábulas” – 

relação intertextual com a primeira história (“Uma fábula”) do primeiro volume (Mama, son 

tanto felice) – apresenta o jornalista Luiz Augusto (vulgo Guto) como um representante dos 

cataguasenses que se mudaram para São Paulo na esperança de uma sobrevivência mais 

digna. São duas fábulas contando histórias humanas. 
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A história “Era uma vez” (volume III) já havia apresentado um momento de sua vida. 

Luiz Augusto, em “Outra fábula”, “julgava poder orgulhar-se do caminho percorrido” 

(RUFFATO, 2011a, p. 74), pois há vinte anos era apenas “uma camisa desembarcando, zonza, 

na Rodoviária da Luz, sem amigos ou conhecidos a quem recorrer” (RUFFATO, 2011a,  p. 

74). E, há 30 anos, era:  

  

Um menino tímido, pasmado, esquadrinhando as ruas de Cataguases, nos 

braços um tabuleiro de alumínio coberto por um alvo pano-de-prato, pastéis, 

coxinhas, rissoles, quibes, croquetes e empadinhas que a mãe [Júnia] 

industriava e que amortizavam as dívidas caseiras, que o pai [Raul], 

autonomista, como clamava, batendo-cabeça ali e aqui, sempre 

desendinheirado, ampliava, adquirindo atlas, enciclopédias e dicionários que 

impingia ao caçula [Guto], na esperança de que pelo menos ele não se 

convertesse em empregado dos Prata, como o mais-velho [Antônio, 

Toninho, ajustador-mecânico na Industrial] e a menina [Júlia, “operária de 

fábrica”], para seu desalento. E candeou-o para as cadeiras noturnas do curso 

de Contabilidade, Se tiver tino, pelo menos comer algodão você não vai, 

onde, extenuado, dormitava sobre livros-caixa, livros-razão, borradores, 

balancetes e balanços, após uma jornada de faz-tudo na redação d’O 

Cataguases, "estágio sem remuneração" que o pai conquistara junto ao 

redator-chefe do jornal, doutor Divaldo Sobrinho (...) (RUFFATO, 2011a,  p. 

74, grifos do autor). 

 

Em São Paulo, Luiz Augusto enfrenta problemas cotidianos de toda natureza para 

conseguir o diploma de jornalista.  No entanto, pela ótica de Lívia, sua ex-mulher (com quem 

teve dois filhos, Iara e Eric), o marido é um “náufrago de sua própria história” 

 

Jornalistas ambos, Lívia não se conformava com o que tinham se 

transformado seus sonhos. Por conta de três gravidezes complexas (uma 

delas finda em um traumático aborto), cedera o lugar no mercado de 

trabalho, e o que restou foram sobras de revisões de livros irrelevantes, 

dissertações de mestrado e teses de doutoramento, enfadonhas e mal pagas, 

que lhe devoravam as horas e corroíam os nervos. Mas, agastava-a, ainda 

mais, o que acreditava ser a resignação do marido, que nunca lograra 

conquistar uma vaga na grande imprensa, admitindo passivo labutar em 

jornais de sindicatos, em revistas de circulação-dirigida de obscuras 

corporações, o que resultava em rendimentos ordinários, sentenciando-os a 

uma vida medíocre, sem nunca poder projetar algo como uma viagem à 

Europa, umas férias no Nordeste, uma mudança para um apartamento maior 

ou a troca dos móveis do quarto das crianças ou mesmo do sofá da sala, 

nada, porque, ele argumentava, quem garante que haveria dinheiro no mês 

seguinte? Então, o que idealizara, arrastando sua ingênua rebeldia pelos 

corredores da Cásper Líbero, após trepidar em ônibus lotados o asfalto da 

Lapa à Avenida Paulista, uma história de aventuras e novidades, 

desmoronou em um cotidiano previsível, claustrofóbico. (RUFFATO, 2011a, 

p.73). 

 

[...] o que a [Lívia] impelia a ressaltar a inapetência do marido, batendo 

cabeça por redações de jornais de bairro e revistas segmentadas, sem 
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carteira-assinada, férias, décimo-terceiro salário, plano de saúde, nada, 

náufrago de sua própria história. (RUFFATO, 2011a, p. 105, grifos nossos). 

 

 

Luiz Augusto “agora” faz planos de competir na Corrida de São Silvestre ao lado da 

atual namorada, Milene, “entusiasta frequentadora de uma academia de ginástica”, que tem 

“sorriso de dentes perfeitos, cabelos escorridos à chapinha” (RUFFATO, 2011a, p. 72). O 

plano “em conjunto” ou o investimento nos treinos e preparação durante o ano representam 

uma tentativa de permanência e durabilidade do novo relacionamento. O primeiro parágrafo 

de “Outras fábulas” apresenta a personagem: 

 

Imerso entre os milhares de calções e camisetas numeradas que, sob um 

calor de mais de trinta graus, aguardavam impacientes, na tarde do último 

dia de 2002, em frente ao prédio do Museu de Arte Moderna, pela largada da 

Corrida de São Silvestre, Luís Augusto, alongando os músculos, especulava 

se conseguiria vencer os quinze quilômetros de subidas e descidas do trajeto. 

(RUFFATO, 2011a, p. 73). 

 

O último parágrafo retoma essas primeiras linhas da história, enfatizando uma 

circularidade e ao mesmo tempo sugerindo um recomeço de uma adaptação com lampejos de 

esperanças: “Imerso entre os milhares de calções e camisetas numeradas que, sob um calor de 

mais de trinta graus, aguardando o sinal para o início da largada da Corrida de São Silvestre, 

na tarde do último dia de 2002, tudo, tudo isso Luís Augusto buscava esquecer.” (RUFFATO, 

2011a, p. 106). 

As personagens de Ruffato estão bem distantes dos heróis conquistadores, destemidos, 

criados nas narrativas tradicionais que tratam da vida de imigrantes. Ao contrário, essas 

personagens contemporâneas, diante das adversidades, que as movem, sentem-se cada vez 

mais frágeis, derrotadas, mas também perseverantes. O heroísmo da personagem estaria, 

então, na sobrevivência das que se deslocam ou mesmo na insistência das que permanecem na 

Cataguases fictícia: são os “náufragos da esperança” (Cf. HELENA, 2012a).  

 

(...) E, à maneira de um estilhaço que se deslocasse, uma velha conhecida se 

reapresentou: a metáfora do naufrágio, agora modulada na chave não mais 

da salvação de um homem vigoroso e cheio de coragem, como Crusoé, mas 

à conexão entre a questão da solidão e do naufrágio visto como mutilação, 

infelicidade (...). (HELENA, 2012a, p. 111). 

 

 

 O aumento das taxas de colesterol e triglicérides de Guto, a aplicação de chapinha 

nos cabelos de Milena e a procura pela “literatura de autoajuda”  são alguns dos sinais 
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empregados pelo autor para marcar a passagem para  “novos tempos”. Lívia não se sensibiliza 

com a trajetória de vida de Guto que, nesta história, parece resumir e representar toda a 

tragicidade das famílias até aqui retratadas. O exemplo seguinte refere-se aos últimos anos de 

vida de Jânua, mãe de Guto, em Cataguases:  “Uma tosca exibição de derrotas, de fracassos, 

de ruínas, sonhos adiados, anseios malogrados, ilusões perdidas, julgando que amanhã, e 

amanhã, e amanhã... E o amanhã desmoronou à sua frente, sufocando-a.” (RUFFATO, 2011a, 

p. 95). 

 O “ponto de chegada” (ou de partida?) de Guto e sua ex-mulher, Lívia, pode ser 

comparado a esse de Jânua, no que se refere ao balanço de final de um ciclo. Lívia, antes 

“senhora do tempo” (RUFFATO, 2011a, p. 103), militante no diretório acadêmico da 

faculdade e submersa “entre os mais de um milhão e meio de cabeças que, numa noite de abril 

de 1984, inundaram o Vale do Anhangabaú exigindo o fim da ditadura e eleições diretas já” 

(RUFFATO, 2011a, p. 102), acaba alterando seus projetos de vida (mercado de trabalho é 

trocado pela vida doméstica, criação dos filhos etc). Ainda, no “novo contexto”, já indicando 

a separação do casal Guto e Lívia,  o narrador inclui o consumismo como fenômeno crescente 

e desestabilizador no sistema capitalista atual.  

 

Culpados, atolavam em dívidas, festas de aniversário em bufês chiques, 

engenhocas eletrônicas, roupas de grife, carro zero-quilômetro, atrasadas as 

prestações do plano habitacional, estourados os cartões de crédito, rubras 

contas bancárias. Onze anos, a solidão a que haviam se condenado. 

(RUFFATO, 2011a, p. 106). 

 

 Em São Paulo, na tarde de 31/12/2002, enquanto aguardava o sinal de largada para a 

corrida de São Silvestre, Luís Augusto buscava esquecer, com o orgulho da sobrevivência,  

todos os “infernos” e o passado trágico de sua família e  de seus conterrâneos. Interessante 

observar que a personagem desta ficção está envolvida em um dos símbolos de São Paulo (a 

São Silvestre), exatamente, no último dia de 2002; ano em que Luiz Inácio Lula da Silva (ex-

torneiro mecânico) é eleito presidente do Brasil com, aproximadamente, 52 milhões de votos 

(segundo turno em 27/10/2002). Em torno do prenome Luís, reúnem-se Luís Augusto (da 

ficção), Luiz Inácio, Luiz Ruffato e tantos outros “Luíses” (fora da ficção), que, no anonimato 

ou na evidência da vida pública, de uma maneira ou de outra, sobreviveram na metrópole 

paulistana.   
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5 DESDOBRAMENTOS DO EIXO TEMÁTICO 

5.1  O INTELECTUAL LUIZ RUFFATO 

Para início de discussão, selecionamos  dois fragmentos de uma das entrevistas de Luiz 

Ruffato a respeito da celeuma decorrente de sua apresentação39, na Feira do Livro de 

Frankfurt (em 2013), enquanto convidado e orador:  

 

Nunca imaginei um texto diferente para o momento nem esperava que fosse 

polêmico. Estava de acordo com meu compromisso como intelectual. 

Poderia ser um texto lido em Cataguases [cidade mineira onde nasceu 

Ruffato], Belo Horizonte ou Frankfurt, isso não faz a menor diferença. Se eu 

não puder levar essa reflexão a uma feira de livros, para onde levarei? A uma 

feira de gado? (OLIVEIRA, 2014, p. 3). 

 

Teve gente que questionou o fato de eu falar de problemas do Brasil. 

Dizendo que minha viagem foi paga pelo governo brasileiro. Não, a viagem 

não foi paga pelo governo, mas pelo Estado brasileiro, que é diferente. E não 

aceito que digam que a fala não era adequada ao lugar, porque isso não é 

argumento. Errado seria mentir sobre o Brasil. (OLIVEIRA, 2014, p. 3). 

 

 

O fato de o escritor não planejar um discurso com outro tipo de abordagem e indignar-se 

com as críticas vindas dos próprios companheiros, intelectuais, já é indício de que para ele 

debater as questões sociais de seu país é, ou pelo menos deveria ser, função do intelectual em 

seu cotidiano. 

Em outra entrevista sobre a Feira de 2013, Ruffato comenta que, assim que os 

organizadores anunciaram seu nome para orador, foi entrevistado por cinco canais de 

televisão da Europa (quatro alemães e um austríaco) e por nenhum veículo de comunicação 

brasileiro, ao passo que outro brasileiro da lista, Paulo Coelho, ganhou um considerável 

espaço na mídia ao simplesmente declarar sua ausência no evento, alegando que dos setenta 

escritores convidados ele conhecia apenas vinte e dos outros cinquenta ele nunca havia ouvido 

falar, mas presumia que fosse uma cadeia de amigos comuns. “Nepotismo. O que me 

incomoda mais: existe uma nova e excitante cena literária brasileira. Mas a maioria desses 

jovens autores não está nessa lista. Então, por protesto, eu decidi não ir mais para Frankfurt” 

(COELHO, 2013). 

Não iremos explorar aqui a participação das instâncias envolvidas no evento: a 

grandiosa indústria cultural (editores e livreiros), os leitores consumistas, entre outras. Sobre o 

                                            
39 Mais adiante, ainda no item 5.1, resumiremos os principais pontos geradores da polêmica em questão. 



193 

 

fenômeno Paulo Coelho, não podemos deixar de mencionar, no entanto, o que  Silviano 

Santiago já havia concluído, ao tratar de outra Feira de Frankfurt (a de 2003), em “Outubro 

retalhado”, um dos ensaios de O cosmopolitismo do pobre. Segundo Silviano, a inscrição do 

nome próprio no livro de recordes (por maiores números de traduções e vendas) serve 

basicamente para legitimar a qualidade pelo viés da quantidade. “O babélico recordista 

substitui nas manchetes os disciplinados artesãos das letras, preteridos no balcão das 

livrarias.” (SANTIAGO, 2004, p. 75). Ou seja, é no silêncio dos “artesãos das letras” e dos 

intelectuais que o autor “recordista” prospera. 

Ainda que suas obras estejam sendo bastante publicadas no exterior, Ruffato não é um 

recordista de vendas; é, sim, um romancista que não se isola em “torre de marfim do estilo 

elíptico e moderno” (SANTIAGO, 2004, p. 77), mas que mantém conversa franca com o 

leitor e não radicaliza ao apresentar propostas enquanto profissional. Em entrevistas bem 

anteriores ao evento de Frankfurt (2013), Ruffato já explicitava preocupação em se fazer do 

debate público uma atividade inerente ao cotidiano do intelectual, conforme depoimento no 

lançamento de um volume sobre questão racial (especialmente do negro) do qual participara: 

 

(...) não é uma antologia afro-brasileira. É uma antologia em que contistas 

ou escritores discutem a questão da representação do negro ao longo da 

história da literatura brasileira. Eu acho que é a minha maneira de tentar 

contribuir para um debate público. Infelizmente, talvez, a única coisa que a 

gente tenha hoje, muito mais medíocre do que se tinha na década de 70, era 

o intelectual participando de debate público. E acho que o intelectual, 

principalmente o brasileiro, não devia renunciar a essa discussão 

(RUFFATO, 2009b). 

 

 

Costa Lima, ao refletir sobre a “questão universitária” em diversos momentos do cenário 

nacional, conclui que apenas em situações de crise política o governo dá atenção à questão 

intelectual, e o que é mais sério para o crítico é que o reconhecimento do papel do intelectual 

é ignorado pelo governo e este por sua vez é formado por agentes saídos de uma sociedade 

para a qual não existe uma questão intelectual (LIMA, 2013, p. 462)40.  Pela repercussão 

negativa do discurso de Frankfurt (provavelmente os que se indignaram esperavam um 

                                            
40 Na análise da história “O ataque” (capítulo 4), transcrevemos fragmentos da prosa de Ruffato e de Bernardo 

Kucinski  que demonstram como esses dois autores construíram a imagem de figuras públicas (delegados de 

polícia) que atuaram nos anos de repressão , e vale recuperar aqui a posição de Kucinski acerca das 

consequências do golpe de 64: “Quanto às marcas mais profundas, creio que uma delas foi certamente o expurgo 

nas universidades. O dano causado foi profundo e de caráter duradouro e irrecuperável, explicando em parte o 

burocratismo e a mediocridade mais ou menos gerais hoje das universidades brasileiras. Todo um processo de 

pensar o Brasil foi extinto pelo golpe. Basta listar alguns nomes, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Celso Furtado, 

Luiz Hildebrando, e mais de uma centena do mesmo calibre. Houve outros estragos, aparentemente mais 

dramáticos e mais dolorosos, mas esse, o massacre do pensamento crítico, foi sem dúvida o dano social mais 

profundo.” (KUCINSKI, 2014c). 
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discurso próximo à ideia de “não verás país nenhum como este”), deduz-se que não faz parte 

da “normalidade”, da “rotina” brasileira discussões como a que foi proposta por Ruffato. 

Faz-se necessário examinar também o perfil do escritor que se expõe como cronista, 

organizador de coletâneas, orador em feiras de livros, fomentador de oficinas literárias, 

resenhista em blog; enfim, um escritor com um volume de trabalho no limite de sua área de 

experiência, mas com uma discussão de assuntos diversificados no âmbito social. Quando 

convidado a orador/representante do Brasil na abertura da Feira do Livro de Frankfurt (2013), 

por exemplo,  proferiu um discurso considerado “inoportuno”, sobretudo, pelos colegas de 

profissão. A partir dessa “atuação isolada” e de outros projetos, tentaremos refletir sobre o 

conceito do intelectual contemporâneo e a consciência social na contemporaneidade. 

No prefácio do livro Literatura, intelectuais e a crise da cultura, Lucia Helena (2007) 

examina como se deu a construção pré-romântica e romântica de ideias complexas e hoje tão 

populares como as de literatura e intelectuais. Os capítulos discutem amplamente a literatura, 

os intelectuais e o panorama da crise social globalizada, concebendo a literatura como prática 

de linguagem em que escritores e leitores se envolvem para além do puro prazer estético. 

Sendo assim, “Os artífices e fruidores da literatura comungam um papel social para o qual a 

inquietude os mobiliza: são parte daquilo a que costumamos chamar de intelectuais.” 

(HELENA, 2007, p. 9).  

O capítulo “O intelectual e as novas cadeias de papel” – que é retomado no livro 

Ficções do desassossego: fragmentos da solidão contemporânea (2010), com o título “O 

intelectual e as cadeias de papel” – discute considerações importantes acerca da constituição 

do intelectual, seu perfil e tarefa, desde o século XVIII até o fim do século XX.  A própria 

figura “cadeias de papel”, expressa no título, nos remete a O Processo de Kafka em que 

aparece a opressão exercida pela burocracia estatal sobre o homem e simultaneamente a 

sugestão da precariedade das cadeias que pode ser rompida com a força dele. 

Considerando as reflexões de Sartre, Said, Kafka, Arendt, Adorno e outros 

intelectuais, Helena destaca o ponto convergente entre eles, segundo o qual o intelectual é 

aquele que se envolve em assuntos que não lhe dizem respeito, demonstrando inquietude 

diante das adversidades da vida em sociedade. 

Ao intelectual já foram atribuídos comportamentos de homens amadores e 

inoportunos, não nos sentidos literais dos termos, mas amadorismo e oportunidade como 

sinônimos de independência e liberdade intelectual, estranheza e inquietação na direção da 

transformação do lugar comum e da mudança social, correndo riscos de obter resultados 

incertos na esfera pública.  



195 

 

Seguindo Kafka e Benjamin, Arendt, afirma que, para se pensar no intelectual, 

“devemos partir da atitude do homem comum diante das catástrofes, ou seja, verificar como 

ele se comporta em seus atos e como se põe em face da responsabilidade e do julgamento que 

dedica a estes” (ARENDT, 1999 apud HELENA, 2010, p. 79). Arendt preocupa-se ainda com 

o fato de o intelectual (como também a arte e o pensamento) se afastar do mundo justamente 

para refletir sobre ele e acabar se desinteressando por ele, fechando-se em si mesmo.  

Hoje, com a violência veiculada e propagada pelo mundo capitalista o que dizer das 

invocações de Sartre, Kafka, Arendt, Benjamin,  no sentido de tirar os intelectuais de seus 

redutos, de combater o individualismo radical e apostar no coletivo? Diante disso, Helena 

questiona se, na condição de brasileiros, o intelectual ainda existe e se tem função no contexto 

da banalidade do mal associada à manipulação exacerbada da opinião. Quem exerce a função 

de intelectual hoje e como se situa eticamente diante dos desafios propostos? Quem tem 

projeto social de reflexão? 

Buscaremos respostas na atuação de Ruffato, em Frankfurt, onde proferiu o discurso 

que questiona inicialmente o lugar da literatura num país periférico e o papel do 

escritor/intelectual que escreve em português. Ruffato expõe aspectos variados da 

desigualdade social brasileira, tentando traçar o perfil da nossa população “destituída das 

prerrogativas primárias da cidadania – moradia, transporte, lazer, educação e saúde de 

qualidade” (RUFFATO, 2013a). Por outro lado, há também, no discurso, uma importante  

ponderação quanto aos avanços – restabelecimento da democracia, estabilidade político-

econômica e redução significativa da miséria. Essa ponderação e a exposição de aspectos 

paradoxais do Brasil (as quais geraram críticas por parte dos ouvintes e leitores brasileiros) 

nos fazem lembrar que todo monumento da cultura é também um monumento da barbárie. 

(Cf. BENJAMIN, 1994, p. 225). E, diante de nossa modernidade ambígua, da civilização e da 

barbárie, Ruffato se posiciona, faz sua opção enquanto intelectual comprometido.   

A questão colocada inicialmente no discurso é retomada: “(...) o que significa habitar 

essa região situada na periferia do mundo, escrever em português para leitores quase 

inexistentes, lutar, enfim, todos os dias, para construir, em meio a adversidades, um sentido 

para a vida?” (RUFFATO, 2013a). A resposta a esta pergunta fecha o discurso: significa crer 

no papel transformador da literatura, enquanto “saída” para o próprio escritor, e possuir a 

vontade de afetar, modificar e transformar cada leitor. 

  Ruffato pensa contra a corrente e rompe o silêncio, com uma proposta explicitamente 

utópica. Ao que possa parecer panfletário, ingênuo ou improvável, em seu discurso, ele 

contra-argumenta com um exemplo prático, ou seja, com experiências vividas por ele mesmo, 
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um ex-operário têxtil, torneiro mecânico, filho de uma lavadeira analfabeta e um pipoqueiro 

semianalfabeto: “tive meu destino modificado pelo contato, embora fortuito, com os livros. E 

se a leitura de um livro pode alterar o rumo da vida de uma pessoa, e sendo a sociedade feita 

de pessoas, então a leitura pode mudar a sociedade” (RUFFATO, 2013a). 

Mesclando a primeira pessoa do singular à primeira do plural, o discurso de Frankfurt 

apresenta ora a silepse de pessoa como estratégia argumentativa para se incluir também como 

sujeito que se julga responsável e cúmplice pelas derrotas brasileiras. 

  

Em nossos tempos, de exacerbado apego ao narcisismo e extremado culto ao 

individualismo, aquele que nos é estranho, e que por isso deveria nos 

despertar o fascínio pelo reconhecimento mútuo, mais que nunca tem sido 

visto como o que nos ameaça. Voltamos as costas ao outro --seja ele o 

imigrante, o pobre, o negro, o indígena, a mulher, o homossexual-- como 

tentativa de nos preservar, esquecendo que assim implodimos a nossa 

própria condição de existir. Sucumbimos à solidão e ao egoísmo e nos 

negamos a nós mesmos. (RUFFATO, 2013a). 

 

  
ora apresenta a primeira pessoa do discurso, no caso o escritor, como tentativa de lidar com 

esperanças: “Para mim, escrever é compromisso” (...) “quero afetar o leitor, modificá-lo, para 

transformar o mundo. Trata-se de uma utopia, eu sei, mas me alimento de utopias.” 

(RUFFATO, 2013a).  

5.2  SUBALTERNIDADE E A VOZ DOS EXCLUÍDOS: MULHERES, MIGRANTES E 

POBRES 

Não podemos nos furtar à presença da figura feminina na pentalogia.  

Os argumentos de Spivak, sobretudo os apresentados em Pode o subalterno 

falar?(2010), nos servem de apoio porque estamos examinando a presença da mulher vítima 

de violência, em Inferno provisório, paralelamente ao estudo da migração das personagens.  

Na quarta e última parte do livro, a escritora indiana oferece ao leitor uma análise alternativa 

das relações entre os discursos do Ocidente e a possibilidade de falar da (ou pela) mulher 

subalterna, conclamando a elite no sentido de evitar a manutenção da subalternidade, 

sobretudo da mulher, da mulher pobre e da mulher negra. Uma ilustração importante é o 

exemplo específico da Índia, ou melhor, da situação paradoxal da abolição britânica do 

sacrifício das viúvas. Trata-se de um ritual chamado sati – “a transcrição convencional da 

palavra sânscrita para viúva seria sati” (SPIVAK, 2010, p. 122) – em que a viúva hindu subia 

à pira funerária do marido morto e imolava-se sobre ela. A decisão de abolir esse ritual por 
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parte dos britânicos foi interpretada, de modo geral, como um caso de “homens brancos 

salvando mulheres de pele escura de homens de pele escura.” (SPIVAK, 2010, p. 122). As 

mulheres brancas não produziram uma interpretação alternativa para a abolição do sacrifício, 

já o indiano nativo argumentava com a seguinte sentença: “as mulheres realmente queriam 

morrer”, o que Spivak ironiza dizendo ser uma “paródia da nostalgia pelas origens perdidas.” 

(SPIVAK, 2010, p. 122). Obviamente, não se tem notícia de uma contrassentença das 

mulheres, um testemunho consciente, de fato subjetivo e ideológico.  

Simultaneamente, havia o discurso opressivo da própria tradição hindu, segundo o 

qual a mulher é objeto do marido, e o discurso britânico, controlador e elitizado. Vale dizer 

que os nomes das viúvas já sacrificadas nem sempre eram grafados na pira, e os poucos que 

foram registrados tornaram-se folclore, rotulando as mulheres como figuras exóticas. Os dois 

discursos impediam a mulher de se autorrepresentar primeiramente por ser mulher e segundo 

pela condição da viuvez.  

 “O subalterno não pode falar. Não há valor algum atribuído à ‘mulher’ como um item 

respeitoso nas listas de prioridades globais.” (SPIVAK, 2010, p. 165). Essas sentenças 

taxativas encerram o livro em que é apresentada a tarefa atribuída ao intelectual: a de criar 

espaços onde o sujeito subalterno possa falar e ser ouvido. Spivak, conhecendo o lugar de 

onde fala, convoca os intelectuais pós-coloniais para a discussão e se coloca como uma 

mulher intelectual que não rejeita tal tarefa e que não pode falar pelo subalterno ou por meio 

dele; mas pode trabalhar para ele, pode relatar ou “participar do trabalho antissexista entre as 

mulheres de cor ou as mulheres sob a opressão de classe no Primeiro ou no Terceiro Mundo.” 

(SPIVAK, 2010, p. 111). 

Spivak declara que foi preciso passar por um projeto de “desaprendizagem”, pois, 

sendo uma intelectual pós-colonial, foi influenciada pela formação ideológica masculino-

imperialista que faz parte da formação que constrói a categoria monolítica da mulher do 

Terceiro Mundo. Ou seja, a intelectual teve que articular essa formação ideológica no objeto 

de investigação, policiando “os silêncios” quando necessário. Da mesma forma, ao tentar 

responder à pergunta chave do livro ou ao tentar dar ao subalterno uma voz na história, a 

autora esteve ciente do perigo a que estava suscetível (como no caso de Freud que dá voz à 

histérica, transformando-a em sujeito da histeria).  

 Para a autora, ignorar o subalterno hoje é perpetuar o projeto imperialista – o que 

estabelece a universalidade da narrativa do modo de produção – e, opondo-se a essa 

universalidade, a autora compõe uma contranarrativa a partir da consciência da mulher, “e, 

portanto, do ser da mulher, da mulher como um ser bom, do desejo da mulher boa, e, assim, 
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do desejo da mulher. Paradoxalmente, ao mesmo tempo, testemunhamos o lugar móvel da 

mulher como um significante na inscrição do indivíduo social.” (SPIVAK, 2010, p. 128-129). 

 Uma das questões mais graves acerca do imperialismo é o fato de ele ter sido 

ideologicamente marcado pelo sentido de uma missão social (Cf. SPIVAK, 2010, p. 136-137). 

Se a imagem do imperialismo como o estabelecedor e mantenedor da boa sociedade é 

marcada pela adoção da mulher como objeto de proteção de sua própria espécie, Spivak 

indaga: “Como se deveria examinar a dissimulação da estratégia patriarcal que aparentemente 

concede à mulher a livre escolha como sujeito?” (SPIVAK, 2010, p. 128). Assim, a condição 

da mulher, no contexto imperialista, é duplamente interpretada;  por um lado há a proteção 

por conveniência, por outro há o (falso) livre-arbítrio ou o deixar se levar pela própria sorte. 

Falar meramente pelo subalterno é construir um discurso de resistência, 

inevitavelmente hegemônico, que reproduz as estruturas de poder e opressão, mantendo o 

sujeito subalterno em silêncio, sem poder de fala e de escuta; ou seja, fora de espaços 

dialógicos de interação e atrelado às formas de agenciamento (validadas institucionalmente). 

Constituir o outro e o subalterno apenas como objetos de conhecimento por parte dos 

intelectuais que almejam simplesmente falar pelo outro é o risco que se corre. Spivak se 

considera cúmplice neste processo e procura explorar o termo representação, utilizando os 

termos, em alemão,  vertretung, que significa o assumir o lugar do outro na acepção política 

da palavra; e darstellung, como uma visão estética que considera o ato de performance ou 

encenação. Falar pelo outro ou re-presentar? 

Como se vê no prefácio41 do livro Pode o subalterno falar?, a resposta final de  

Spivak não pode ser tomada literalmente, pois o subalterno pode sim falar, no sentido estrito 

da expressão; e que a resposta objetiva ao título do livro tem sido mal interpretada, de forma 

simplista, como se o subalterno não pudesse falar ou tivesse que recorrer ao discurso 

hegemônico para falar. O que não há em sua fala é o caráter dialógico; e o processo de 

autorrepresentação também não se concretiza, pois ele não pode ser ouvido, já que a 

representação é um ato de fala que pressupõe falante e ouvinte. Reforça-se que  trabalhar 

contra a subalternidade inclui, necessariamente, criar espaços dialógicos e condições de 

autorrepresentação. 

Para tratarmos da discussão específica sobre a violência doméstica contra a mulher, 

recortamos mais um fragmento do discurso ruffatiano em Frankfurt:  

 

                                            
41 “Prefácio – Apresentando Spivak”, por Sandra Regina Goulart Almeida. IN: SPIVAK, Gayatri Chakravorty. 

Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 
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Machistas, ocupamos o vergonhoso sétimo lugar entre os países com maior 

número de vítimas de violência doméstica (...). Covardes, em 2012 

acumulamos mais de 120 mil denúncias de maus-tratos contra crianças e 

adolescentes. E é sabido que, tanto em relação às mulheres quanto às 

crianças e adolescentes, esses números são sempre subestimados. 

(RUFFATO, 2013a). 

 

Dados semelhantes a estes quanto à gravidade do problema, foram reproduzidos na 

crônica “Entre nós”, de Luiz Ruffato, publicada, em 15 de abril de 2014, no caderno Opinião 

do jornal EL PAÍS (versão brasileira), espaço em que o colunista escreve semanalmente (às 

quartas-feiras), também numa mescla de depoimentos particulares e tratamento de causas 

sociais. Tal crônica é ilustrada por um comovente relato sobre a trajetória de uma amiga 

pessoal de Ruffato, L., uma mineira de Muriaé que se mudara para Juiz de Fora aos dezessete 

anos de idade e aos dezoito ingressara no curso de Letras da UFJF. Dinâmica, autônoma, 

politizada, membro do diretório acadêmico da faculdade, professora de literatura de um 

cursinho pré-vestibular, participante de encontros de grupos feministas e militante em 

diversos projetos sociais e culturais, L. permanecia “imbuída daquela certeza, que nos 

acomete na idade dourada, de que promover mudanças no mundo só depende do empenho que 

colocamos na realização de nossas tarefas.” (RUFFATO, 2014d). 

No entanto, “A vida perdera a urgência” (RUFFATO, 2014d), a partir do dia em que 

L. , visitando uma mostra de arte, conheceu o autor das obras, um artista plástico local, de 

quarenta anos aproximadamente, já renomado em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. 

Apelando para as afinidades culturais, ele acabou transformando o encontro de duas pessoas 

sensíveis em uma cena de estupro, em seu próprio atelier (para onde se dirigiram ao sair da 

galeria). Ao acordar, ainda um tanto dopada, com marcas roxas espalhadas pelos braços, 

pescoço e pernas, a vítima foi chantageada pelo artista, que se considerava famoso e rico o 

suficiente para não querer ver seu nome envolvido em processos judiciais. 

Esse episódio, que alterou definitivamente a forma de a moça encarar a vida, 

aconteceu no início da década de 1980. O agressor e a vítima não pertencem à classe 

subalterna  –  cujos representantes estão nas camadas mais baixas da sociedade; são os não 

ouvidos, por serem excluídos da dinâmica dos mercados e da representação política. Em uma 

crônica mais recente (12/08/2015), refletindo sobre as demonstrações de intolerância e 

incitação ao ódio como a xenofobia, a homofobia e a aversão a certas escolhas partidárias, 

Ruffato levanta a hipótese de haver demonstração de machismo  na antipatia generalizada 

contra  a presidente Dilma Rousseff: “Será que o Congresso, o PT, o ex-presidente Lula, 

enfim, tudo e todos que a vêm pressionando teriam o mesmo comportamento caso quem 

estivesse exercendo o poder fosse um homem?” (RUFFATO, 2015a). 
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Vale fazer referência a mais uma crônica: “Não morremos ainda!” (EL PAÍS, 

15/09/2015), texto no qual Ruffato declara desânimo, pessimismo e desconsolo ante a frágil 

democracia de um Brasil injusto, violento, intolerante, machista; um país cuja política 

institucional é marcada por corrupção, cinismo e compadrio. Por outro lado, o cronista 

conclama o leitor a sair de seu espaço de conforto (usando a primeira pessoa do plural, ou 

seja, invocando a si também) para ouvir as dissonantes vozes, anônimas e firmes, dos jovens 

da periferia que acreditam na mudança social por meio da transformação pessoal, 

possibilitada pelo contato com os livros – veículo que pode proporcionar a ampliação da visão 

de mundo, o compartilhamento de ideias, as trocas de experiências e a concretização de que 

“estamos na vida para fazer diferença.”. Essa nesga de esperança explícita na crônica é 

coerente com passagens do discurso de Frankfurt, como vimos.  

O cronista elenca uma série de experiências da nova maneira de agir de jovens, 

entusiasmados e autônomos, que ainda concebem a política como exercício da cidadania. São 

exemplos de novas lideranças masculinas e femininas que fazem de bares, em bairros pobres e 

violentos, espaço de manifestação de talentos e acaba mudando o perfil do lugar com atitudes 

inéditas como a distribuição gratuita de livros. Essa é a experiência específica do poeta Sérgio 

Vaz, mentor da Cooperifa, no Jardim Guarujá, em São Paulo.  

Para Ruffato, a autorrepresentação (que vínhamos discutindo a partir de Spivak e 

outros), é uma necessidade que acaba gerando um tipo de autossustentabilidade: 

 

A virada do século marcou a irrupção da autodenominada literatura 

marginal, movimento em que pela primeira vez os excluídos falam de sua 

própria realidade, sem mediação, fato inédito na literatura brasileira, só 

encontrável antes nos livros de Carolina Maria de Jesus, particularmente em 

seu Quarto de despejo, lançado em 1960. A necessidade de 

autorrepresentação acabou criando um mercado editorial paralelo de 

produção e consumo: os autores autopublicam-se e vendem seus livros de 

mão em mão para leitores ávidos. (RUFFATO, 2015c).  

 

 

Outro nome da literatura marginal, “figura emblemática do papel do intelectual 

engajado”,  citado na crônica, é o de Reginaldo Ferreira da Silva ou Ferréz, autor dos 

romances Capão pecado (2000) e de mais uma dezena de títulos (entre romances, contos, 

crônicas, livros infantis, histórias em quadrinhos), onde está a voz do subalterno. Proprietário 

do Selo Povo, incentiva e revela novos autores, e com suas letras musicadas em raps de 

sucesso alcança o público. Ferréz e Ruffato comungam ideias: é preciso aproveitar todos os 

espaços possíveis para discutir  política, porque, para ele(s), fazer literatura é contribuir para 

mudanças sociais. Na literatura, é possível a criação do espaço dialógico de representação e 



201 

 

re-presentação. Assim, Ferréz é um exemplo de sujeito inserido em um espaço dialógico, no 

qual fala, é ouvido, representa (politicamente) a voz da periferia de São Paulo e a coloca em 

cena, re-presentado-a (mimeticamente). 

O mais importante das obras de Ferréz, segundo Beatriz Resende, talvez seja o lócus 

de onde fala o autor e que poderia estar situado em qualquer parte do Brasil; ou seja, um 

espaço que vai além do geográfico, do social e do emocional. A intencionalidade do autor, 

para ela, é, ao criar uma literatura de testemunho, onde ele mesmo é sujeito, fazer ficção, livre  

dos mediadores culturais: 

 

Liberto dos mediadores culturais que tradicionalmente escrevem a História e 

as histórias dos excluídos, levando esta prática ao ponto de desejar editar sua 

obra e não hesitar em vender ele mesmo seus livros, como fez no encontro 

literário de Paraty, Ferréz destrona seu parceiros de artes literárias da 

hegemonia criativa, desloca-se da periferia e instaura-se no centro da arena 

da cidade, mas para desfazê-la como cenário a ser observado, ainda que com 

a melhor das intenções. Mais do que isso, Ferréz  inverte o processo: ele, 

como outros escritores, como os presos (...) coloca dentro de do sistema 

literário, sem intermediários, a realidade de excluídos da grande cidade. 

(RESENDE, 2008, p. 39). 

  

Resende ainda alerta seu leitor que não é apenas questão de dar visibilidade à arena 

mostrada “em toda sua realidade”, mas tais autores, ao desejarem fazer literatura, pretendem 

levar a realidade para a ágora, para o espaço de discussão dos intelectuais, editores, políticos, 

públicos etc. Não explorando muito bem as noções de “intenção” autoral e “realidade” no 

contexto em discussão, a autora de Contemporâneos conclui seu raciocínio afirmando que a 

maneira com que autores como Ferréz ocupam a pólis e criam uma “nova forma de literatura” 

torna-se um ato político, isto é, criam uma literatura assumidamente política: “Desse modo, 

diante de nossa perplexidade, torna-se evidente que é somente nessa cidade  politizada que a 

realidade pode deixar espaço para imaginários em liberdade.” (RESENDE, 2008, p. 39-40).   

 Ruffato, na crônica citada anteriormente, considerando iniciativas que vão além do 

Estado de São Paulo, com uma listagem significativa de nomes de novos líderes facilitadores 

do acesso da população ao debate público, acaba esboçando o conceito de um “novo 

intelectual”: o comprometido com a mudança do mundo, o que “almeja não o reconhecimento 

mesquinho e vaidoso, mas afetar verdadeiramente o outro”, sem passar pelo crivo da classe 

dirigente brasileira. São jovens saídos dos mais improváveis lugares, apropriando-se com 

autonomia do espaço que os rodeia e desafiando as maneiras clássicas de atuação. Como um 

dia fez (e ainda faz) Ruffato na busca da representação e da autorrepresentação. 
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5.3 O MERCADO 

5.3.1 Considerações iniciais sobre o mercado 

Mercado, numa definição bastante básica, é o espaço onde se permite a realização de 

trocas entre agentes que se relacionam. Essa noção se assemelha muito ao conceito de campo 

para Bourdieu: “(...) campos são os espaços estruturados de posições (ou de postos) cujas 

propriedades dependem das posições nestes espaços, podendo ser analisados 

independentemente das características de seus ocupantes (em parte determinadas por elas).” 

(BOURDIEU, 1983, p. 89). Podem estar inseridas nesses espaços tanto características 

específicas quanto gerais, sobre as quais é possível estabelecer conceitos e relações, sem, no 

entanto, investigar cada uma das figuras internas. Bourdieu afirma também que, para o 

funcionamento de um campo, é “preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas para 

disputar o jogo, dotadas de habitus [disposições] que impliquem no conhecimento e 

reconhecimento das leis imanentes do jogo dos objetos de disputas, etc.” (BOURDIEU, 1983, 

p. 89).  

Ao ambiente literário brasileiro, enquanto campo (que engloba o mercado de livros), 

estão atreladas uma gama de regras internas que permitem e estabelecem trocas e relações 

entre os agentes participantes. Destacaremos o momento em que Ruffato adquire a categoria 

de produtor literário, ou seja, quando entra de fato no campo literário até a obtenção do 

considerado “sucesso” atual, mas não deixaremos de considerar outras posições ocupadas 

como um todo; daí se justifica a exposição da trajetória de Ruffato na perspectiva cronológica 

como vínhamos fazendo no capítulo 2 desta tese. 

 

5. 3. 2   A trajetória biobibliográfica de Luiz Ruffato  

 

Bourdieu entende que trajetória é uma série de “posições sucessivamente ocupadas por 

um mesmo agente (ou mesmo grupo) em um espaço em andamento e submetido a 

transformações continuadas” (BOURDIEU, 1991, p. 39-41). Retomemos, então, a sequência 

de dados biográficos de Ruffato: o ano de 1979 é marcante, pois ele passa atuar como 

“aprendiz de jornalista” no Diário Mercantil (JF). E ainda publica (também em JF) O homem 

que tece (1979), um livro de poemas (sobre um operário) confeccionado com o recurso 

praticamente artesanal do mimeógrafo, mas que tinha registrado o nome “Roseta Edições”, 

nome fantasia, fictício, de uma editora que de fato nunca existiu em Juiz de Fora e em 

nenhuma outra cidade. Dessa forma, pode-se dizer que 1979 é o ano em que o produto 
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literário de Luiz Ruffato entra no mercado editorial (com poemas), embora tenha sido uma 

edição mimeografada, já passou a “concorrer” (logicamente sem o crivo do Estado e das 

empresas privadas). O que já vinha acontecendo com outros membros dos grupos da “poesia 

marginal”, adeptos do mimeógrafo, nos circuitos alternativos, sobretudo em Minas Gerais e 

no Rio de Janeiro. 

Os estudiosos da obra de Ruffato concordam que 1979 é o ano em que ele entra de fato 

para o campo literário brasileiro, mas a vontade de ser escritor nasceu mesmo na pré-

adolescência ao acompanhar, pela Rede Globo, a telenovela “O feijão e o sonho”. E essa 

decisão precoce não agradou, de forma alguma, sua mãe, dona Geni, que queria que o filho 

fosse operário.  

A partir de 1979 (até 1985), participa da reestruturação e da refundação da UEE 

(União Estadual dos Estudantes) e, de forma mais direta, do movimento político e cultural 

chamado “Abre Alas”, que publica quinzenalmente um folheto literário. Desse movimento, 

resultou a criação da Revista d’Lira idealizada por Ruffato e poetas  mineiros (todos, à época,  

residentes em Juiz de Fora, mas nem todos conterrâneos) como Edimilson de Almeida, Iacyr 

Ânderson, Jorge Sanglard, José dos Santos Matos, José Henrique da Cruz (hoje, falecido),  

Fernando Fiorese e outros. Como dissemos, é com poemas que ele inaugura sua carreira, 

embora hoje a prosa de ficção seja prioridade na sua produção (como vem ocorrendo com 

alguns desses poetas que acabamos de citar). 

 Ainda sobre o ano de 1979, podemos dizer que a publicação de O homem que tece 

(poemas) pode ter sido um marco importante na trajetória biobibliográfica de Ruffato, mas 

não evidenciou sua presença no campo literário, por motivos óbvios, sobretudo pelo fato de 

ser uma coletânea “marginal” de poemas (gênero textual ainda pouco consumido). Sabemos 

que, nesse ano de Abertura Política, com o lema da “Anistia ampla geral e irrestrita”, exilados 

regressaram ao Brasil e o foco se voltava para Fernando Gabeira, que, com seu O que é isso, 

companheiro, obteve um considerável sucesso, ficando, aproximadamente, dois anos na lista 

dos mais vendidos, o que foi surpreendente para um mercado que estava estagnado em termos 

de produção e venda de livros. Questiona-se até hoje se a expressiva vendagem deveu-se à 

qualidade da obra, ao interesse do leitor por tema sobre a militância em luta armada ou à fama 

de Fernando Gabeira, enquanto celebridade, que desembarcou no aeroporto carregando um 

certo glamour de ex-exilado, que foi recebido pela compaixão e admiração de muitos 

brasileiros e que frequentou a praia de Ipanema com a sunga de tricô roxa. (Sem desvalorizar 

os sonhos e os ideais de justiça e liberdade que Gabeira foi construindo da infância à 

juventude em Juiz de Fora e posteriormente em outros lugares).  
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 A partir de 1980, com o fantasma da censura começando a se distanciar dos 

escritores, esses começaram a vislumbrar o caminho da profissionalização; e o mercado, o da 

organização e planejamento (da produção e da comercialização). De forma discreta, pensava-

se até na internacionalização de produções; no entanto, a relação produtor-editora passa a ser 

menos paternalista, as leis do mercado mais incisivas e um novo fantasma vem surgindo: o 

receio de perder a liberdade da escrita. Pardo (2007) nos alerta sobre: 

 

Os movimentos de editoras na escolha dos produtores literários colocaram 

sobre a mesa uma questão básica que dividiu as opiniões dos escritores nos 

inícios dos anos oitenta: uma desconfiança na profissionalização plena do 

escritor, no temor de que isso pudesse significar uma perda de liberdade à 

hora de escrever e uma sujeição maior às leis do mercado. As categorias 

mudam de perfil e, nesses momentos, se o escritor passa progressivamente a 

viver da literatura (ou das atividades ligadas ao livro: conferências, 

congressos, júris...), também a editora perde o caráter  de casa familiar para 

adotar a atitude empresarial cada vez mais agressiva e o livro, neste 

panorama, cada vez adquire mais a forma de um objeto lucrativo, uma 

mercadoria à venda. (PARDO, 2007, p.160). 

 

 Assim, por um lado, a profissionalização aponta para a dedicação exclusiva ao 

trabalho com a literatura; por outro, para a aceitação das leis do mercado, podendo ficar 

comprometida a “qualidade” das produções com riscos de algumas caírem no banal – aspecto 

altamente questionável.  

 Voltando a Ruffato, em 1981, a crise do Diário Mercantil e a conclusão curso de 

Jornalismo fazem com que ele se mude com a família (um filho e a mulher, uma estudante de 

Medicina) para Alfenas (sul de Minas), onde implanta o Jornal dos Lagos, e lecione 

Literatura e Redação. Em 1982, retorna a Juiz de Fora e começa a trabalhar no jornal Tribuna 

de Minas.  

 E 1984 é o ano da publicação de seu segundo livro, Cotidiano do medo (poemas), 

que também saiu por uma editora fictícia com nome fantasia, desta vez pela “Mandi Edições”, 

de Alfenas; logo sua produção até agora continua sem repercussão na mídia e no mercado 

editorial.  

 Num universo mais amplo, 1984 registra um momento em que se intensificam o 

sonho da reconstrução do país após a ditadura e as campanhas para as “Diretas já”; têm 

importante repercussão no mercado, obras recém-publicadas como Tocaia grande, A 

república dos sonhos e Viva o povo brasileiro, produzidas, respectivamente, por Jorge 

Amado, Nélida Piñon e João Ubaldo Ribeiro. Além disso, o momento sinaliza para uma 

ampliação de uma espécie de internacionalização das produções com a participação efetiva da 

figura do agente literário que representava autores brasileiros no exterior.  
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 No início da década de 90, Ruffato muda-se para  São Paulo e começa a  trabalhar no 

Jornal da Tarde, onde assume a função de secretário de redação. Continua investindo em sua 

bagagem cultural, lendo autores nacionais e estrangeiros de todas as épocas e estilos, 

afastando-se cada vez mais de sua condição de operário têxtil, mas, ao mesmo tempo, 

reafirmando sua intenção de se dedicar a escrever sobre a classe operária, ficcionalmente.  

 Em 1998, depois dessa pausa, o escritor reaparece no campo literário com Histórias 

de remorsos e rancores (histórias sobre o operariado, posteriormente incorporadas ao projeto 

Inferno provisório), publicado por uma desconhecida editora paulista. É curioso observar que 

alguns críticos, ao considerarem esse o primeiro livro, descartam os anteriores, os de poemas 

(O homem que tece e Cotidiano do medo); e as hipóteses para essa indiferença são: qualidade 

literária duvidosa, veiculação fora do eixo Rio-São Paulo, falta de incentivo a escritores 

iniciantes ou, àquele momento, pouca valia do gênero “poema” no mercado editorial.  

 Em 2000, publica, pelo mesmo selo paulista, (os sobreviventes) cujas parcelas das 

histórias também serão incorporadas posteriormente em Inferno provisório. (os sobreviventes) 

concorreu na 42º edição do Prêmio Casa de las Américas (Havana) de 2001, com mais de 848 

obras de 22 países e recebeu a Menção Especial do Prêmio. Segundo Ângela Leite de Souza, 

membro do júri, é “um livro-revelação que, auguravam todos, ainda daria muito o que falar no 

Brasil” (SOUZA, apud PARDO, 2007, p. 165).  

 Outros escritores passam a legitimar os produtos de Ruffato dentro do sistema 

literário. Para Ivan Ângelo, (os sobreviventes) apresenta “ousadia, originalidade e cria uma 

linguagem que define os lugares e as pessoas” (SOUZA apud PARDO, 2007, p. 162-163). 

Inácio de Loyola Brandão, já renomado, principalmente pelas publicações de Zero e A festa, 

também se solidariza com ele, enquanto já (quase) colega de ofício. A solidariedade dos 

consagrados colegas de ofício continuava sendo importante para a cristalização do nome do 

autor no sistema literário e no mercado editorial, mas o ano de 200142 é definitivo para a 

carreira/trajetória do escritor. A publicação e a repercussão de Eles eram muitos cavalos são 

tão significativas que o nome Luiz Ruffato passa a ser acompanhado de apostos como: “autor 

de Eles eram muitos cavalos”, “vencedor do Prêmio Machado de Assis de Narrativa da 

Fundação Biblioteca Nacional” e  “ vencedor do Prêmio Associação Paulista de Críticos de 

Arte (APCA), de Melhor Romance”. Ou seja, Ruffato, além de ficar em evidência no meio 

                                            
42 Se, no campo profissional, o ano de 2001 trazia motivos para comemoração; no pessoal, Ruffato amargava a 

perda da mãe, em outubro, e, em dezembro deste mesmo ano, a perda de Cecília (sua segunda esposa, também 

jornalista, incentivadora da saída de Juiz de Fora para São Paulo). 
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literário, passa a ter chancela para legitimar outros aspirantes à carreira de escritor, colegas de 

ofício.  

 Eles eram muitos cavalos foi publicado pela Boitempo, editora que ocupava lugar de 

destaque no mercado brasileiro. Por ocasião desse lançamento, o diretor geral da Global 

Editora, Luiz Alves Júnior, fazendo um balanço das publicações e comercializações de 2001, 

destaca a importância da participação e atuação positivas de instituições como o Sindicato 

Nacional dos Editores de Livros e a Companhia Brasileira do Livro em feiras de livros. O 

depoimento desse editor é bastante emblemático e importante para discussão a que 

pretendemos chegar: “O Brasil já sabe vender aço e frango e está aprendendo a vender uma 

imagem editorial, o que é muito bom.” (http://www.snel.org.br/noticias/jornal252html.). 

Conforme acompanhamos a trajetória de Ruffato até agora, vimos que as atividades 

realizadas para própria sobrevivência e de sua família, de Cataguases a São Paulo, não 

impossibilitaram o investimento na carreira literária. Durante a vida, assumiu, paralelamente, 

várias funções; depois de atuar como repórter, redator, subeditor, editor e secretário de 

redação (sem contar todos os empregos que assumiu anteriormente), abandona a carreira 

jornalística. E a partir de 200343, com seus quarenta e dois anos de idade, já radicado em São 

Paulo e bem adaptado à cidade, dedica-se exclusivamente à literatura.  

Após apresentação de Ruffato em um dos painéis da XI FLIP, a Veja Online levantou 

a seguinte pauta: 

Apesar da presença exígua de nomes contemporâneos na academia nacional, 

a literatura brasileira está se profissionalizando cada vez mais. É o que pensa 

o escritor Luiz Ruffato, presente no painel.  “Há dez anos, quando deixei o 

jornalismo para viver apenas de literatura, eu era uma raridade. Hoje, sou 

apenas mais um”, disse. “Consigo viver de literatura. Ainda que não viva de 

direitos autorais. Mas há um sistema de cachês para participação em feiras e 

festivais, participação em júri de concursos, convites para debates em 

universidades que querem ouvir o autor contemporâneo. Tudo isso permite 

ao autor viver da literatura”, completou. O Brasil, segundo o Circuito de 

Feiras do Livro da Fundação Nacional do Livro, conta atualmente com 261 

feiras ou encontros literários anuais. (COSTA, 2013). 

 

 No ano de 2013, Ruffato comemorou os dez anos de dedicação exclusiva à literatura, 

com uma considerável produção: no Brasil, publicou  romances,  livros de contos, de poesias, 

e de ensaios; organizou coletâneas e participou de várias antologias. Em decorrência da 

quantidade e da “qualidade” de suas obras (pela ótica das comissões julgadoras das 

“instituições”), Ruffato coleciona prêmios e “reconhecimentos” nacionais e internacionais. 

                                            
43 Mais uma vez, um importante divisor de águas na trajetória profissional se mistura com o encerramento de um 

ciclo na vida afetiva: em 2003, falece o pai de Ruffato. 

http://www.snel.org.br/
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Tem ainda livros traduzidos em alemão, espanhol, francês e italiano etc; participa, no exterior, 

da publicação de antologias e de contos em periódicos.  

 Dessa forma, enquanto profissional da literatura, apresenta-se como uma figura 

importante na reavaliação do conceito de profissionalização44 da carreira. Tendo conquistado 

boa aceitação nas editoras brasileiras (Boitempo Editorial, Record, para citar apenas duas), 

Ruffato  idealiza  projetos que reúnem textos de escritores renomados e contemporâneos, 

como as coletâneas de contos de autoria feminina, por exemplo. Coordena laboratórios de 

vivência literária para “aprendizes de escritor”, profere palestras com frequência, participa de 

festas literárias e feiras entre outros empreendimentos. 

 Depois de publicar Flores artificiais (2014), Ruffato, declara que 2015 é um “ano 

sabático” para sua prosa ficcional. Antes de fechar o ano de  2015, além de inaugurar o blog 

“Lendo os clássicos – por Luiz Ruffato”, o escritor recebe da Câmara Brasileira do Livro  o 

Prêmio Jabuti (57ª premiação - 2015), na categoria infantil,  pela obra A história verdadeira 

do Sapo Luiz (2014). 

 

5.3.3   Outras palavras sobre o mercado 

 

 Em “Pão e circo com direitos”, Cacá Diegues (O Globo, 12/03/2011, p. 6), a fim de discutir a postura de artistas que voluntariamente 

abrem mão da remuneração autoral  e refutar a intervenção do Estado na criação artística, constrói interessantes argumentos por meio de exemplos 

buscados no passado.  

 

No passado longínquo, os artistas não eram senhores da sua obra. 

Michelangelo Buonarotti pintou sua obra-prima, a Capela Sistina, por 

encomenda do Vaticano, a poderosa ‘major’ da época, e teve que discutir, 

plano a plano, a cada pincelada que ali dava, com seu ‘producer’, o Papa 

Júlio II. Os artistas não tinham como viver, se não fosse trabalhando para os 

poderosos, reproduzindo suas imagens e costumes para grandeza deles, de 

seus partidos e de suas religiões. E Príncipes e Papas descobriram que era 

uma boa ideia patrociná-los. (DIEGUES, 2011, p. 6). 

 
 

  Lembrando ao leitor que o pensamento iluminista (adepto da valorização diferenciada do indivíduo) livrou o artista desse controle, 

Diegues prossegue no texto acreditando na contribuição da Revolução Industrial para o progresso mundial e, sobretudo, para a afirmação do mercado: 

 

Sem o mercado, não haveria a arte moderna, livre dos interesses do poder, 

independente da cosagração dos barões. Não haveria Dickens ou Balzac, 

Manet ou Picasso, Ravel ou Stravinski. Mesmo um gênio como William 

Shakespeare não era bobo de tentar contrariar Elizabeth I e a dinastia dos 

Tudor com suas peças, embora tenha sido exatamente ele o primeiro a 

                                            
44 Vale a leitura de O preço da leitura: leis e números por detrás das letras (2001), em que Lajolo & Zilberman 

colocam-se favoráveis à luta dos escritores que buscam viver de literatura, apesar das imposições da “máquina 

editorial”. O livro apresenta os resultados de uma longa pesquisa sobre as dificuldades do processo de 

profissionalização e traz o histórico das reivindicações, no Brasil e no exterior, por uma legislação defensora dos 

direitos do escritor. 
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compreender, em seu famoso e fundador Theatre, a importância do público 

para a conquista de sua liberdade. (DIEGUES, 2011, p. 6). 

 

  Os exemplos percorrem todas as manifestações artísticas (literatura, pintura, teatro, música) e Cacá Diegues está falando enquanto 

articulista de O Globo e também cineasta (conforme crédito gravado, ao final do texto, seguido de seu e-mail). Ou seja, é agente de um campo 

defendendo claramente o mercado que veio para estabelecer o direito de o artista expressar o que pensa sobre o “estado do mundo” sem depender do 

pensamento dos que mandam nele. (Embora se saiba que esta “liberdade” em face dos meios de comunicação não seja tão liberta assim).  

 E os exemplos/argumentos de Cacá Diegues prosseguem: 

 

Li recentemente uma entrevista de Lewis Hyde, respeitado pensador do 

mundo virtual, em que ele diz que “assumindo que existe uma verdadeira 

incongruência entre ganhar a vida e fazer arte (por quê?, digo eu 

escandalizado), muitos artistas escolhem uma vida de pobreza voluntária, 

vivem com pouco e constroem sua obras”. Ora, essa ideia de “pureza” do 

artista como resultado de sua indispensável pobreza, esse seu exílio do 

mundo concreto, em vez de ser uma visão do futuro, não passa de uma 

tentativa de empurrá-lo para antes do Renascimento, uma tentativa de 

medievalização da arte, uma conspiração de fundamentalistas da tristeza em 

sua eterna melancolia do paraíso perdido. (DIEGUES, 2011, p. 6). 
 

 

 Metáforas bem humoradas à parte, a problematização do texto está focada no polêmico projeto da Lei do Direito Autoral, na virada dos 

anos 2010-2011. Diegues introduz o texto com uma avaliação ponderada sobre a atuação de Gilberto Gil, Juca Ferreira e, posteriormente, de Ana de 

Hollanda, quando estiveram à frente do Ministério da Cultura, atribuindo aos dois primeiros o mérito da modernização, sobretudo pela criação dos 

Pontos de Cultura. No entanto, fica explícita a critica à “sombra do voluntarismo” e à “volúpia da intervenção do estado”, problemas que se instalaram 

em todas as gestões. Logo no início da gestão da ministra, ela propõe um debate sobre a opção compulsória pelo Creative Commons, iniciativa que 

Diegues encara com simpatia, sem se contradizer e radicalizar posições, apenas colocando em prática seu raciocínio dialético. 

 Em “O preço de tudo e o valor de nada: como refundar o mercado no pós-crise” 

(Folha de S. Paulo, 03/04/11), Oscar Pilagallo apresenta os pontos centrais das alternativas ao 

modelo econômico vigente, propostas pelos economistas Eduardo Porter e Raj Patel, a partir 

da crise econômica mundial (a de 2008, deflagrada pelo estouro da bolha imobiliária nos 

EUA) e das atuais noções de preço e valor. Eduardo Porter, jornalista do New York Times, 

adepto do pensamento liberal, defende que “o egoísmo sobre o qual se ergueu o capitalismo 

deve dar lugar a um modelo que projete um mundo onde a distribuição relativa de 

prosperidade seja frequentemente mais importante do que a satisfação individual". O que ele 

apresenta como alternativa é um novo modelo baseado em fatores humanos, como os 

impulsos irracionais, na formação dos preços, uma vez que as pessoas desejam o que “pensam 

querer” e não o que “querem comprar”, ou seja, as pessoas acabam sendo manipuladas pelos 

atrativos de um mercado que procura atender mais aos interesses da indústria do que dos 

próprios consumidores. Se todos os momentos pós-crise da história levam a reavaliações, 

após a crise de 2008, Porter vislumbra a possibilidade de não mais aceitarmos, sem 

questionamentos, que os preços determinados por “mercados desregulados” sejam corretos.  

  Já o economista britânico, naturalizado americano e consultor da ONU, Raj Patel 

(PILAGALLO, 2011) defende um sistema que incorpore o bem-estar e socialização dos 
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mercados. Patel valoriza iniciativas como o Creative Commons, apostando que a propriedade 

comum, no universo das corporações, deve ser privilegiada em detrimento da privada. Em seu 

livro O valor de nada, elogia os movimentos pelo software livre, pela disponibilidade de 

enciclopédias livres na rede mundial (como a Wikipédia), pois acredita ser um modo de 

socialização e comunhão entre usuários, que têm sempre algo a compartilhar. 

  Cacá Diegues é menos utópico que Patel e sinaliza que as novas tecnologias de 

produção e difusão artísticas  irão demandar formas mais sofisticadas de regulamentar a 

remuneração autoral, principalmente porque a nova cultura pós-industrial está, segundo ele, 

em “marcha acelerada”. 

 Raj Patel explica que o mercado é uma maneira interessante para descentralizar a 

tomada de decisões e que não acredita em uma democracia satisfatória na qual as pessoas 

possam ser livres sem mercados. O que levou Patel a ser reconhecido como crítico severo do 

fundamentalismo do mercado foram suas críticas à crença de que ele,  o mercado, é o único 

parâmetro, a única forma de avaliar o mundo. O que propõe não é um "socialismo de 

mercado", pois prefere o termo "mercados socializados".  

 

O economista adverte: "A concentração de recursos e poder nas mãos de 

poucas pessoas e entidades econômicas milita contra o sucesso da 

democracia". Para ele, propriedades e mercados deveriam sempre estar 

subordinados "às considerações democráticas de igualdade e 

sustentabilidade". (...) Embora haja muito de utópico no pensamento de Raj 

Patel, suas ideias, como possibilidade de horizonte, não deixam de ter 

serventia para o debate sobre o preço do capitalismo e o valor da 

democracia. (PILAGALLO, 2011, p. 7).  

 

5.3.4 Impasses entre literatura e mercado 

 

A motivação para escrita de Inferno provisório, certamente, não se deu de forma 

idêntica à de Estive em Lisboa e lembrei de você (2009, o terceiro livro da coleção Amores 

Expressos), embora neste esteja também a ideia do deslocamento como empecilho na vida da  

personagem, Serginho, que transita de Cataguases a Lisboa.  

Em 2007, este projeto distribuiu, por dezessetes cidades do mundo, um grupo de 

dezessete escritores brasileiros, “consagrados” e “iniciantes”, para que escrevessem histórias 

de amor, num prazo de um ano. Dos dezessete livros encomendados, atualmente, a série está 

com dez livros publicados pela Companhia das Letras; dos sete restantes, um foi recusado por 
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essa editora, mas foi publicado pela Rocco; outro também recusado está sendo negociado com 

outras editoras; e cinco estão sem previsão de lançamento devido a refacções e revisões.  

 Segundo o produtor Rodrigo Teixeira, mentor do projeto com um tipo de parceria 

com o escritor João Paulo Cuenca, a ideia inicial era captar recursos por meio da Lei Rouanet 

(isenção fiscal) para custear parte da coleção, orçada em R$ 1,2 milhão. Na matéria “Série 

Amores Expressos rende mais 3 livros e 'DR' sobre limites da literatura por demanda”, (Folha 

se São Paulo, Ilustrada, 27/07/2013) , Marco Rodrigo Almeida informa que a “possibilidade 

de financiamento público despertou a ira de escritores e blogueiros, que criticaram ainda a 

temática e o critério de escolha dos autores, que teria privilegiado amigos de Teixeira e do 

escritor João Paulo Cuenca (...)”.  

 Sabemos também que Rodrigo Teixeira desistiu da Lei Rouanet, partindo para 

alternativas particulares: reuniu dois sócios, financiou o projeto (que foi reduzido a R$ 560 

mil) e, numa contrapartida, negociou entre os pares e adquiriu o direito de adaptar os livros 

para o cinema.  

 Não temos a dimensão exata de todos os empecilhos gerados na execução do projeto 

Amores Expressos, mas da polêmica sobrou a instigante questão sobre a qual alguns 

pesquisadores vêm se debruçando: obra de encomenda é arte menor? Arnaldo Franco Júnior 

contextualiza: 

Na década de 70 do século XX radicaliza-se, para Clarice Lispector, o 

conflito entre escrever e vender a palavra ao mercado editorial. Este conflito 

não determina o tipo de trabalho desenvolvido pela escritora, mas dá a ver de 

um modo mais intenso o núcleo obsessivamente retomado em seus textos, 

iluminando que o anima: mito de descondicionamento afirmado, sempre, a 

partir de uma experiência de descentramento, tensa oscilação entre o estar 

integrado e o estar à margem das instituições e de seus sistemas de valor 

(família, casamento, literatura, ética etc). (FRANCO JR., 2007, p. 33). 

 Trata-se especificamente de A via crucis do corpo, encomendado pelo editor Álvaro 

Pacheco que determinou o tema (erótico) e o prazo para a entrega. Clarice aceitou o desafio e 

deixou que predominasse nos contos o recurso do kitsch ao apresentar nuances da vida de 

personagens da classe média baixa. O teor do livro não chegou a abalar o consistente projeto 

literário de Clarice, ao contrário, ampliou o debate sobre a encenação no processo de criação, 

o que pode ser visto como uma intensificação da diversidade numa unidade. Mas há uma 

intencionalidade por trás disso. 

 Desde a década de 40 do século XX, Clarice escrevia, sob pseudônimo, para jornais e 

revistas, portanto já se relacionava com o mercado editorial há mais tempo, mas fez questão 
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de apresentar uma justificativa ou advertência, pertinente, sem intenção de mea culpa. Vale 

reproduzir o primeiro parágrafo da “Explicação”: 

  

O poeta Álvaro Pacheco, meu editor na Artenova, me encomendou três 

histórias que, disse ele, realmente aconteceram. Os fatos eu tinha, faltava a 

imaginação. E era assunto perigoso. Respondi-lhe que não sabia fazer 

história de encomenda. Mas enquanto ele me falava ao telefone – eu já sentia 

nascer em mim a inspiração. A conversa telefônica foi na sexta-feira. 

Comecei no sábado. No domingo de manhã as três histórias estavam prontas: 

“Miss Algrave”, “O corvo” e “Via Crucis”. Eu mesma espantada. Todas as 

histórias deste livro são contundentes. E quem mais sofreu fui eu mesma. 

Fiquei chocada com a realidade. Se há indecências nas histórias a culpa não 

é minha. Inútil dizer que não aconteceram comigo, com minha família e com 

meus amigos. Como é que sei? Sabendo. Artistas sabem de coisas. Quero 

apenas avisar que não escrevo por dinheiro e sim por impulso. Vão me jogar 

pedras. Pouco me importa. Não sou de brincadeiras, sou mulher séria. Além 

do mais tratava-se de um desafio. (LISPECTOR, 1974, p.9). 

 

 É preciso atentarmos para o jogo de imagens que se constrói na relação entre os 

agentes do sistema literário; neste caso, Clarice escreve pensando no mercado editorial que 

aceitou atender e o mercado, no público consumidor que quer seduzir.  

 

(...) o kitsch da subliteratura regada a sexo, crime e bizarria, descortina um 

imaginário que não é necessariamente o da classe média baixa representada 

nas histórias narradas, mas o imaginário kitsch da elite intelectualizada, 

como ela se pensa e como pensa o outro, seu interior quanto à condição de 

classe social e estrato cultural. (FRANCO JR., 2007, p. 34).    

 

 Clarice, a bem da verdade, encenou diante do desafio imposto pelo mercado, 

deixando marcado na literatura brasileira um exemplo interessante relativo a como atender ao 

mercado sem abrir mão de suas ambições. “A referência kitsch é um dos elementos utilizados 

para que, no livro, estabeleça-se uma corrosão de tais mitos” (FRANCO JR., 2007, p.35). 

Neste caso, “sexo, crime e bizarrice” constituem o temário dos contos de A via crucis do 

corpo apenas no nível da encenação.  

 O “jogar pedras”, hipótese de Clarice na “Explicação”, partiria talvez dos mesmos 

críticos e leitores que a rotulam de sempre mostrar uma literatura demasiadamente hermética, 

mística e profunda. Se extrapolando a imposição do mercado editorial, o escritor, 

estrategicamente, pode ou não manter a coerência de seus projetos literários, cabe ao leitor 

consciente e autônomo, um dos agentes do sistema literário, fazer as escolhas que melhor lhe 

convém. 

  Lucia Helena, em seu texto “Novo nome para um velho Império: ética e literatura no 

mercado da globalização” (2012b), afirma que, nos dias de hoje, são bastante recorrentes, fora 
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do âmbito literário, procedimentos como a heteronímia, o hibridismo (fictício e não fictício), 

artístico e não artístico e o banal, inclusive em séries, novelas, anúncios etc. E, com base nos 

estudos de Freud, conclui que os fenômenos de uso artístico da linguagem não têm origens 

apenas na literatura nem na vinculação desta com o mercado. “Eles traduzem uma propensão 

pessoal e social que os humanos têm de estabelecerem vínculos entre a linguagem e a 

economia do inconsciente.” (HELENA, 2012b, p. 40).  

 

Talvez não seja mais possível distinguir a prática da literatura de outras 

práticas apenas pelo uso de uma função poética ou pela presença do estético. 

Estabeleceu-se uma crise não só da literatura, como da ideia de sua 

singularidade no tecido social. Eu diria que, hoje, é preciso rever as 

definições – todas elas sociais, ainda que estéticas e da ordem da forma – 

atribuídas ao que chamamos arte, literatura, mercado e ética. Estamos todos 

em dúvida do que exatamente venha a ser tudo isto. E essa dúvida se articula 

à necessidade de se rever: 1) tanto a mitologização do mercado, que tem sido 

vendido pelo capitalismo, em sua fase de globalização, como força 

reguladora que a todos haveria de salvar, quanto 2) o recanto sagrado e 

autorreferencial do artístico. Um desses slogans familiares – o de louvação 

ao mercado flutuante – perdeu o véu, principalmente após a crise econômica 

de 2008, que deixou evidentes os riscos do mercado flutuante ser 

transformado em oráculo e destino inapelável. (HELENA, 2012b, p. 41). 

 
 

 Com esses e outros argumentos, Lucia Helena considera a literatura não “uma forma 

bastarda e sem mercado”, não uma “mercadoria lucrativa”, mas uma das formas de resistência 

à nossa sociedade globalmente permeada de desigualdades. Acreditamos que acerca da obra 

de Ruffato caberia estender a reflexão de Helena, como se pode compreender na citação a 

seguir: 

(...) Na relação da literatura com o mercado, (...), o trabalho da escrita da 

literatura não se revela mercadoria lucrativa. Entretanto, em nossa sociedade 

permeada de desigualdades, esse mesmo trabalho pode ser visto como uma 

forma de resistência a essas mesmas sociedades e, além, como forma de se 

insistir na questão do humano, do cuidado para com o mundo e as coisas do 

homem reificado. Para além da crise tópica do momento, se o mercado ditou 

e dita as cartas da cartomante que lê o destino de Macabéa, e se esta mesma 

madame Carlota ama Jesus e a menina bonita, como propala; e se a moça 

virgem e feia, parecida com o capim, sonha ser artista, tem o olhar perdido e 

morre no meio fio de uma rua suburbana qualquer, o leitor, essa figura 

indispensável, que pode até ler e pensar; o leitor, essa figura que, ao ler, 

também escreve; esse mesmo leitor tem nas mãos a escolha de que livro 

comprar. Este mesmo leitor tem, na ponta dos dedos, a capacidade de passar 

as páginas de papel e as folhas virtuais dos seus aliados eletrônicos. 

(HELENA, 2012b, p. 46). 
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5.3.5 Estive em Lisboa e lembrei de você: da migração na pentaogia à emigração para 

Lisboa  

 Com base nas considerações apresentadas no item anterior, pretendemos examinar a 

forma e o conteúdo da obra Estive em Lisboa e lembrei de você (2009). Trata-se de um conto, 

uma novela, um romance ou outro gênero textual? Os dois únicos blocos (ou dois únicos 

capítulos?) – intitulados “Como parei de fumar” e “Como voltei a fumar”  – são antecedidos 

por uma “Nota” na qual L. R. (iniciais que, por coincidência ou não, são as mesmas do autor 

do livro) afirma que aquilo que o leitor irá encontrar nas páginas é um depoimento, como  se 

observa à página da seguinte nota: 

O que se segue é o depoimento, minimamente editado, de Sérgio de Souza 

Sampaio, nascido em Cataguases (MG) em 7 de agosto de 1969, gravado em 

quatro sessões, nas tardes de sábado dos dias 9, 16, 23 e 30 de julho de 2005, 

nas dependências do Solar dos Galegos, localizado no alto das escadinhas da 

Calçada do Duque, zona histórica de Lisboa. A Paulo Nogueira, que me 

apresentou a Serginho em Portugal, e a Gilmar Santana, que o conheceu no 

Brasil, oferto este livro.                                                  

 L. R. (RUFFATO, 2009a, p. 13). 

L. R., aparentemente, é a instância responsável pela advertência em si, explícita na 

“Nota”, e pela tarefa de ouvir o depoente Sérgio e editar “minimamente” seu depoimento 

(conforme foi dito, “editar” e não transcrever), não mais que isso. As datas (do nascimento e 

do depoimento), a descrição do local e os agradecimentos feitos por L. R. a Paulo Nogueira e 

a Gilmar Santana procuram criar um efeito de realidade acerca do registro das memórias de 

Sérgio. A originalidade dessa estratégia inicial está comprovada também ao longo da narrativa 

quando o autor da “Nota” se anula e deixa Sérgio falar, instaurando, formalmente, essa 

autonomia na opção pelo discurso direto sem interrupções. 

Assim, Sérgio de Souza Sampaio, vulgo Serginho, é um imigrante brasileiro que, em 

Portugal, relembra, em depoimento à “instância intermediária” L. R., sua trajetória, parte dela 

vivida em Cataguases e outra, em Lisboa. Na primeira, “Como parei de fumar”, apresenta a 

versão de Sérgio sobre sua rotina na cidade mineira: o relacionamento com os colegas de 

trabalho na Seção de Pagadoria da Companhia Industrial de Cataguases (os que eram 

condescendentes com seu tabagismo, embora fingissem o contrário); a confiança no médico 

(o que prescrevia medicamentos, mas acredita, sobretudo, na determinação do fumante); e a 

obrigatoriedade de ser casar com Noemi, “mulher de ideia fraca”, o que, segundo a 

personagem, é a principal responsável pela opção de deixar o Brasil (além da falta de dinheiro 

e de condições dignas de sobrevivência em Cataguases).  
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Dentre as muitas namoradas que teve, a única namorada que engravidou foi Noemi: 

“do-lar, vizinha nossa, malfadada no bairro, que engraçou comigo quando finalmente 

consegui trocar a Biz por uma 125 retirada novinha em folha da concessionária (...)” 

(RUFFATO, 2009a, p. 22). 

Posteriormente: 

 

Noemi foi pega pelada em frente à Prefeitura, em plena tarde de sol quente, e 

aquilo tresandava em tragédia. [Os Carvalhos, familiares de Noemi, que 

forçaram o casamento] Internaram ela numa clínica de repouso em 

Leopoldina, apossaram do Pierre [filho do casal] para criar (...) e 

demandaram contra mim um processo por maus-tratos, negligência e 

abandono de incapaz (...) mais as pensões de praxe.” (...) Eu vivia tão 

desacorçoado que não rendia mais na fábrica: as faltas e a desatenção me 

cortaram a carreira, e fui mandando embora cinco-seis meses depois do 

passamento da minha pranteada mãe” (...) Entretanto, aos muitos que por 

esta época apostavam na minha desistência, aborreci, pois que misturado 

carrego sangue coropó, lusitano e escravo, do qual me orgulho e me guia 

avante, como certa cigana  arranchada na Rodoviária constatou nas cartas...” 

(RUFFATO, 2009a, p. 25). 

 

 

A decisão foi tomada, finalmente, em um domingo pela manhã, no bar do português 

Seu Oliveira. Sérgio confessa “meio impensado” sua vontade de ir para o estrangeiro, ao que 

Seu Oliveira, até para evitar deboches dos demais fregueses, diz logo “o caminho é Portugal”. 

Daí já se começa a preparação para viagem que só se concretizou em função do valor restante 

do Fundo de Garantia e da venda da parte da casa (herança deixada pela mãe) à irmã 

Semíramis, o que pôs fim a desavenças antigas entre os irmãos.  

É interessante observar que a condução da vida de Serginho é marcada pela atuação de 

fatores externos, alheios muitas vezes à sua vontade e determinação. Passos “impensados”, 

soluções fortuitas, ações determinadas pelo destino vão configurando um ambiente 

determinista no depoimento e, quando consegue simular elevação da  autoestima, o 

personagem lança mão dos vaticínios da cartomante como mostramos no exemplo anterior. 

Outra característica realçada no perfil de Sérgio é a tendência a atribuir seus fracassos a 

pessoas com as quais convive ou a circunstâncias e, como a versão do narrador-personagem 

(na primeira pessoa do discurso) é a única no relato, cabe ao leitor autônomo fazer suas 

leituras. Assim, como tentamos evidenciar acima, não são confiáveis o “editor” do 

depoimento nem o próprio “depoente”, Serginho. 

A segunda parte, intitulada “Como parei de fumar”, trata da tentativa de adaptação de 

Sérgio em Lisboa e as transformações pessoais, afetivas e sociais são acompanhadas no texto 

de marcas linguísticas específicas. A seleção lexical lusitana assimilada por Sérgio é grafada 
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na transcrição do depoimento em negrito e se alterna com as expressões do linguajar mineiro, 

que aparece em itálico, ambas sugerindo as consequências decorrentes do deslocamento 

espacial e o estranhamento ante as novas adversidades, o que leva o personagem a voltar a 

fumar.  

Ao chegar a Portugal, Sérgio se hospeda no Hotel Vizeu, na Madragoa,  

 

um bairro antigo pra caramba, de ruinhas estreitas e casario maquiado, uma 

antiguidade tão grande que até as pessoas são passadas, velhas agasalhadas 

em xailes pretos. (...) quando pus os pés em Lisboa, o rapaz olhou o retrato 

no passaporte, falei bom dia, nem respondeu, bateu um carimbo e mandou 

seguir, e já fui desgostando desse sistema (...). (RUFFATO, 2009a, p. 39, 

grifos do autor).  

 

Lisboa cheira a sardinha no calor e castanha assada no frio, descobri isso 

revirando a cidade de cabeça-pra-baixo, de metro, de eléctrico, de 

autocarro, de comboio, de a-pé, sozinho ou ladeado pela Sheila. Com ela de 

guia, visitamos um monte de sítios bestiais, o Castelo de São Jorge, o 

Elevador de Santa Justa, Belém (para comer pastel), o Padrão dos 

Descobrimentos e o Aquário, na estação Oriente (...). (RUFFATO, 2009a, p. 

67, grifos do autor). 

 

Sheila, brasileira nascida em Maurilândia (Goiás), em Portugal vivia como prostituta 

com visto de turista. Ao pedir empréstimo a um angolano, Sheila, na negociação, acaba 

envolvendo Sérgio, que deixa voluntariamente o passaporte dele como garantia.  Em seguida, 

Sheila, objeto do possível “amor expresso” de Sérgio, desaparece. “E eu, que sou de 

Cataguases, mas nem por isso sou bobo, percebi sujeira por debaixo daquele angu, e, não 

tomasse tento, ainda ia derramar problemas no meu colo.” (RUFFATO, 2009a, p. 82). Assim, 

“sem poder dar parte na polícia”, Sérgio acumula mais um “dessabor” amoroso (é bom 

lembrarmos de seu casamento forçado com Noemi). 

Enfim, nas últimas linhas da “edição” do depoimento, Sérgio declara que deixou, 

clandestinamente, o Hotel de Vizeu; passou a viver no apartamento de Rodolfo até  Jerê 

(amigo de Rodolfo) conseguir uma vaga numa pequena pensão sem nome e outra vaga de 

ajudante de pedreiro (até então trabalhava no restaurante “O Largar do Douro”):“E foi assim 

que , depois de seis anos e meio, pouco mais ou menos, entrei numa tabacaria, pedi um maço 

de SG, um isqueiro, tirei um cigarro, acendi e voltei a fumar.” (RUFFATO, 2009a, p. 83). 

 Estive em Lisboa e lembrei de você apresenta uma estratégia narrativa diferente dos 

volumes de Inferno provisório, embora o perfil de Serginho seja semelhante ao da grande 

maioria dos personagens da pentalogia.  O depoimento, em primeira pessoa, da personagem 

única, confere a este, ao Serginho,  autonomia e liberdade para apresentar sua visão de 
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mundo, numa versão unilateral, sem interferência de outras vozes representantes, por 

exemplo, de um poder instituído. Apesar das particularidades, no livro de 2009, o autor 

mantém, com o experimentalismo na linguagem, o propósito literário de evidenciar o 

excluído, o de fazer da literatura espaço de reflexão, independentemente da solicitação do 

mercado editorial.  

Buscamos repensar aqui a “qualidade” da literatura por encomenda, como é o caso da 

proposta “Amores expressos”. São várias as dúvidas sobre este tema, mas, obviamente, não 

temos condições de esgotá-lo pelo nível de complexidade que as possíveis respostas podem 

apresentar. Encomenda gera “baixa literatura”? A habilidade do escritor é questão 

fundamental? Qual é o papel do escritor e do leitor diante das estratégias do mercado? Não 

temos a dimensão exata de todos os empecilhos gerados na execução do projeto Amores 

Expressos, mas da polêmica sobrou a instigante questão já  colocada anteriormente: obra de 

encomenda é arte menor? A coerência entre as propostas formal e temática da pentalogia e de 

Estive em Lisboa e lembrei de você responde à pergunta. Ou seja, mesmo atendendo à 

encomenda do mercado, o escritor não se desviou da construção literária, a partir ponto de 

vista das minorias, com a qual seu leitor já está acostumado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 Procuramos nos guiar neste trabalho pela estreita ligação entre literatura e história 

expressa na proposição benjaminiana que, afastada do historicismo oficial, prega a  

descontinuidade e a não linearidade do processo histórico, processo este marcado pela 

permanente renovação de energias de um presente associado a um árduo passado e um futuro 

pouco propício a redenções. Examinar os fenômenos sociais por essa ótica é considerar o 

passado enquanto categoria essencial, repleta de significados, em que se deve incluir o ponto 

de vista do vencido. 

 Escovar a história a contrapelo significa recuperar ou reescrever o processo histórico 

incluindo o vencido, já que a escrita hegemônica considera o vencedor. As utopias prometidas 

pelo Iluminismo não se concretizaram; e a modernidade resultou, irracionalmente, em muitos 

momentos obscuros de antagonismos e em tenebrosas ameaças e contradições.   

 O artista ou o anjo da história repensa a sequência linear dos acontecimentos 

históricos e reelabora, a seu modo, as ruínas e as catástrofes que, especialmente, visualiza ou 

vivencia. Dado seu compromisso assumido com a sociedade,  o artista, mesmo não 

controlando a velocidade do progresso, não se afasta do que não domina, ao contrário, 

permanece enfrentando o futuro não sonhado e denunciando os destroços, historicamente, 

amontoados a seus pés, no presente.  

 A força das metáforas benjaminianas introduzida com justeza na nova concepção da 

história colabora com a nova compreensão da literatura moderna – uma literatura que, ao 

retratar seu próprio tempo, vai contra os reveses criados nele/por ele, auxiliando o homem na 

condução das adversidades impostas pelo progresso.  

 A opção pela ótica do vencido conduziu por completo o projeto literário Inferno 

provisório. Luiz Ruffato, visualizando e simultaneamente vivenciando o conturbado mundo 

que o cerca, constituiu uma obra contemporânea e original. Tempo, espaço, enredo e 

personagens (bem nomeadas) foram extraídos de fatos bastante próximos do escritor, que 

incorporou a realidade a partir da própria percepção individual. É um romance que se 

estrutura aos moldes da nossa sociedade fragmentada e que demonstra não só um manejo 

coerente do escritor com a experiência formal, mas também a abordagem de um conteúdo 

crítico resultante da observação sensível do mundo desagregado.  

 Inferno provisório é uma obra singular. Revisita a tradição, ao tocar em seus lugares-

chave; é uma ficção-limite, por sair do parâmetro consensual do que se considera romance;  e 
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é  um exemplo em que  se aplica a matriz do tópico da rasura da origem, uma vez que seu 

microcosmo mineiro, nacional, a Cidade de Cataguases, já vem degradada em sua origem.  

As personagens de Ruffato, almejando a prosperidade material, acabam se deparando, 

envolvidas no fenômeno da migração, com o impasse de não mais se adaptarem ao que 

deixaram para trás, ao “outro mundo”,  mas também de não se reconhecerem em novos 

espaços, não pertencendo a lugar algum e sempre procurando algo melhor.  

Observamos que, na maioria dos casos, a migração interna das personagens teve como 

finalidade a tentativa de estabelecimento ou de trabalho em espaços maiores que o da própria 

origem. Em poucos exemplos, vimos a migração espontânea, predominando a migração 

forçada por motivos econômicos e sociais (falta de adaptação familiar, no ambiente de 

trabalho e na própria cidade). Nem toda migração se constituiu definitivamente. 

O caso de imigração mais numeroso vem dos italianos e em porcentagem bem mais 

baixa, de portugueses. O êxodo rural é um deslocamento que na pentalogia se aplica aos 

italianos (de Rodeiro para Cataguases); os portugueses permanecem no perímetro urbano de 

Cataguases. Quanto à emigração, Estive em Lisboa e lembrei de você  é o único exemplo 

examinado na tese. Em todos os casos, a identidade dos migrantes é fragmentada ou abalada 

em função das circunstâncias e momentos. 

A narrativa dos últimos cinquenta anos do século XX e dos primeiros do XXI trouxe 

como categoria central o trabalhador cataguasense, das classes operárias média e baixa, sem 

contar o expressivo número de personagens pertencentes ao lumpesinato. As mobilidades, os 

deslocamentos migratórios, a errância acarretaram desestruturação das famílias, solidão, 

exclusão, desassossego e ruínas.   

 Com relação a outras obras contemporâneas, procuramos elucidar nesta tese a 

universalidade do texto de Luiz Ruffato – o mineiro de Cataguases, de origem humilde, ex-

professor e ex-jornalista (por opção) – , que, falando de sua própria aldeia, com consciência 

individual e coletiva, de uma forma não panfletária, consegue aproximar, ficcionalmente, uma 

personagem de uma única história a outras tantas da literatura brasileira ou mundial, que, 

mesmo não sendo contemporâneas, carregam a dor da incerteza, da ruína e nem sempre 

vislumbram a “saída” e a esperança. 

 Transitamos também nos âmbitos fora e dentro da literatura, no sentido de discutir, 

com maior abrangência, a consciência social na contemporaneidade. Ao recuperarmos, por 

exemplo, as passagens do discurso de Frankfurt,  os fragmentos da crônica que trata da 

professora estuprada e os perfis das personagens da ficção ruffatina, envolvemos a 

problemática não só da mulher pobre, mas de toda a forma de exclusão da mulher 
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independentemente da classe social. Ao recuperarmos parte das reflexões de Spivak, estamos 

cientes de que o processo de colonização na Índia e no Brasil guardam suas especificidades e 

que a subalternidade da mulher pode ter efeitos diferenciados nos dois países, embora o 

autoritarismo e o machismo não sejam problemas locais. 

Concordamos com Regina Dalcastagné quando diz, ao discutir representação e 

autorrepresentação de minorias sociais na literatura, que, mesmo sendo solidário às mulheres, 

um homem não vai vivenciar o temor permanente da agressão social ou mesmo sendo 

sensível a causa dos negros um branco não encarna a experiência da discriminação racial. As 

experiências de vida são únicas e cada indivíduo vê o mundo social a partir de uma 

perspectiva, diferenciada. Na obra de Ruffato, no entanto, percebemos uma espantosa 

aproximação entre o narrador e a causa dos subalternos, o que também acontece nas crônicas 

do EL PAÍS, por exemplo. 

Examinar a violência contra a mulher na pentalogia Inferno provisório implicou 

analisar aspectos variados acerca do assunto, como fizemos no desdobramento do eixo 

temático. Não estamos tratando de uma obra literária de autoria feminina, mas de um escritor, 

branco, tentando “salvar” mulheres brancas, negras, pobres ou não de homens brancos, 

negros, pobres ou não, machistas, violentos e autoritários.  Ruffato com sua origem humilde, 

já conhecida, fugiu de sua condição de subalterno, criou o próprio espaço dialógico, via 

literatura, e, hoje letrado, é um intelectual que aproveita as oportunidades de expressão para 

criar espaços dialógicos nos quais outros subalternos possam se identificar.  Ruffato  criou um 

espaço dialógico em torno do qual fala, é ouvido, representa e encena (re-presenta) a voz da 

classe operária mineira de Cataguases que se desloca, que migra, e de todos sobre os quais 

escreve. 
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