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Resumo 

 

Este trabalho propõe um estudo sobre como o ideal de Sonho Americano é percebido na 

década de 1990 através de narrativas estadunidenses que problematizam tal temática. Para 

tanto, o estudo foi realizado por meio da leitura comparativa de três romances: Pastoral 

americana (American Pastoral, 1997), de Philip Roth, Submundo (Underworld, 1997), de 

Don DeLillo, e Clube da luta (Fight Club, 1996), de Chuck Palahniuk. As obras foram 

examinadas com base em teorias que discutem o Sonho Americano e a literatura produzida 

nos Estados Unidos, bem como textos que analisam o período escolhido para estudo, com o 

propósito de levar em consideração as mudanças que ocorreram na última década do século 

XX e de que forma elas contribuíram para a crítica ao Sonho Americano. A pesquisa foi 

dividida em três partes, sendo cada uma delas centrada em um aspecto da temática escolhida, 

neste caso: família nuclear, progresso e excepcionalismo americano. Deste modo, meu estudo 

está centrado na defesa da ideia de que o Sonho Americano é percebido em consonância com 

as teorias que abordam a aura de exaustão do final do milênio, apontando para uma crise da 

utopia e tornando essa produção peculiar e de suma importância para uma compreensão mais 

ampla da tradição literária norte-americana que trata desse assunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Abstract 

 

This work proposes a discussion of the American Dream and how this ideal is perceived in 

novels produced in the 1990s. By analyzing American Pastoral (1997), by Philip Roth, 

Underworld (1997), by Don DeLillo, and Fight Club (1996), by Chuck Palahniuk, I 

investigate how the last decade of the Twentieth Century deals with this thematic in the midst 

of the utopic crisis that seemed to threaten this specific historical moment. In order to develop 

the research, the analysis was divided into three parts, where I analyzed three aspects of the 

American Dream: nuclear family, progress and American exceptionalism. Thus, theories and 

theses about the American Dream, North American literature, as well as studies that analyze 

the 1990s, were consulted in an attempt to understand the peculiarities of the decade and the 

way they have contributed to the critique of the American Dream, which I argue were in 

harmony with the cultural, political and economical aspects that haunted the United States in 

the 1990s.  
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INTRODUÇÃO  

 

Esta tese é a minha tentativa de entender um pouco o Sonho Americano e a década de 

1990. É um passeio por uma temática que sempre despertou minha curiosidade por estar na 

base das minhas referências de livros, músicas, filmes e séries. É também minha reflexão 

sobre uma década que comecei a estudar ainda no mestrado, ao analisar Generation X: Tales 

for an Accelerated Culture (1991), de Douglas Coupland, mas que, na verdade, talvez já fosse 

uma espécie de pesquisa informal desde muito antes da vida acadêmica, quando eu revirava a 

internet em busca de artigos e zines sobre o movimento “Riot Grrrl” e traduzia o que 

encontrava por diversão. Desta forma, para desenvolver a pesquisa, procurei analisar como o 

ideal do Sonho Americano era percebido na década em destaque através de três narrativas 

estadunidenses que problematizam esse tópico e privilegiam a discussão dos fracassos 

inerentes ao modo de vida da sociedade norte-americana. Para tanto, o estudo foi realizado 

por meio da leitura comparativa dos romances Pastoral americana (1997), de Philip Roth, 

Submundo (1997), de Don DeLillo, e Clube da luta (1996), de Chuck Palahniuk.  

Sobre o período, Russell Jacoby mapeia certa tendência à apatia e um sentimento de 

derrotismo, devido, em grande medida, ao fracasso dos Estados, à evidente aceleração na 

destruição do meio ambiente e ao surgimento da AIDS – entre outros eventos que 

assombravam o final do século. Foi um momento marcado por um consenso de que não havia 

alternativas. Para ele, “é esta a sabedoria do nosso tempo, uma era de exaustão e recuo 

políticos”1. Frente a esse sentimento, não é de surpreender a elevação do número de narrativas 

sobre “fim”, seja das ideologias, da temporalidade, da história ou mesmo do próprio mundo. 

Não que esse tipo de narrativa seja exclusividade da década2. No entanto, é notável a 

retomada de tal tendência. As narrativas que escolhi para integrarem o corpus deste trabalho 

partilham do mesmo sentimento de “fim”, algo que, por sua vez, também não é uma novidade 

quando o assunto é a temática do Sonho Americano. 

																																																													
1 JACOBY, Russell. O fim da utopia, p. 12. Para uma discussão sobre a crise da utopia na modernidade tardia, 
cf. TORRES, Sonia. “Utopia\distopia e memória”. In: Em torno da memória: conceitos e relações, org. Elena 
Palmero González e Stelamaris Coser. Porto Alegre: Editora Letra1, 2017. p. 365-374. 
2 Ibid.,  p. 17-18. Como o próprio Jacoby afirma, acredita-se que a expressão “fim das ideologias” tenha sido 
cunhada ainda em 1946 por Albert Camus no jornal francês Combat.  
3 ADAMS, James T. America Faces 1933’s Realities, s/p: “The American Dream is that dream of a land in 
which life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or 
achievement. It is a difficult dream for the European upper classes to interpret adequately, and too many of us 2 Ibid.,  p. 17-18. Como o próprio Jacoby afirma, acredita-se que a expressão “fim das ideologias” tenha sido 
cunhada ainda em 1946 por Albert Camus no jornal francês Combat.  



	 12 

A expressão foi utilizada pela primeira vez por James Truslow Adams, em The Epic of 

America, em 1931, logo após a crise de 1929 e em um momento de reconstrução para os 

Estados Unidos. O autor descreve o Sonho Americano como  

 

[...] aquele sonho de uma terra na qual a vida deve ser mais rica e plena 
para todos, com oportunidades para cada um, de acordo com suas 
capacidades e feitos. É um sonho de difícil interpretação para as classes 
altas europeias e muitos de nós mesmos nos abatemos e perdemos a 
confiança nele. Não é apenas um sonho de carros motorizados e salários 
altos, mas um sonho de ordem social na qual cada homem e cada mulher 
pode ser apto a obter o mais pleno posto do qual é inerentemente capaz e 
a ser reconhecido pelos demais pelo que são, independentemente de 
circunstâncias fortuitas de nascimento ou posição.3 

 

A ideia de que qualquer um é capaz de alcançar a prosperidade, da forma como 

desenvolvida por Adams, coaduna-se com a Declaração de Independência dos Estados 

Unidos, na qual Thomas Jefferson proclama os direitos à vida, liberdade e busca pela 

felicidade4. Contudo, é ainda com os puritanos, no processo de colonização do país, que se 

tem a origem do pensamento que está na matriz do ideal norte-americano: a comunidade 

recém-descoberta deveria ser como “a cidade sobre a colina”. A expressão city upon a hill 

aparece no texto de 1630 de John Winthrop, “A Model of Christian Charity”, e a ideia de um 

ethos nacional que sirva de exemplo para todos, da forma como proposta, vem sendo 

reformulada e adaptada ao longo dos séculos desde então, a fim de sobreviver às ameaças de 

desconstrução e subversão que aparecem pelo caminho. 

 Ao longo da literatura dos Estados Unidos, tal tendência de subversão surge com força 

no início do século XX, com romances como O grande Gatsby (1925), de F. Scott Fitzgerald, 

e perpassa a literatura estadunidense das décadas seguintes com obras como A morte do 

caixeiro viajante (1949), de Arthur Miller e Medo e delírio em Las Vegas (1971), de Hunter 

Thompson, para citar alguns. Observa-se que no final do século XX, em um período marcado 

pelo fim da Guerra Fria e o 11 de setembro ainda por vir, tal questionamento ressurge em 

																																																													
3 ADAMS, James T. America Faces 1933’s Realities, s/p: “The American Dream is that dream of a land in 
which life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or 
achievement. It is a difficult dream for the European upper classes to interpret adequately, and too many of us 
ourselves have grown weary and mistrustful of it. It is not a dream of motor cars and high wages merely, but a 
dream of social order in which each man and each woman shall be able to attain to the fullest stature of which 
they are innately capable, and be recognized by others for what they are, regardless of the fortuitous 
circumstances of birth or position”. – Trad. Livre. 
4 JEFFERSON, Thomas. Declaration of Independence, s/p: “We hold these truths to be self-evident, that all men 
are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are 
Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” 
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meio a discussões sobre o fim da história5 e de argumentos que defendem a dificuldade de se 

perceber o tempo como uma continuidade na sociedade contemporânea6.  

 As ansiedades que surgem de tais teorias ainda ficam mais evidentes ao colocarmos 

em pauta os acontecimentos políticos do período. A Guerra do Golfo, como um personagem 

de Philip Roth ridiculariza no romance A marca humana, é descrita como um conflito travado 

por “bebês chorões que atuaram numa guerra terrestre de quatro dias e levaram um pouco de 

areia no olho”7. Perto da duração e da violência da Guerra do Vietnã, um conflito armado 

relativamente curto, do qual os Estados Unidos saíram vitoriosos – diferentemente do 

ocorrido no Vietnã – a guerra do Golfo, que os norte-americanos acompanharam pela 

televisão, parecia algo menor. Por sua vez, o escândalo que cerca o presidente do país não é 

político nessa década – como foi anteriormente com o Watergate –, é sexual, e as políticas 

públicas desenvolvidas pelo governo Clinton receberam pouca atenção, comparadas ao 

escândalo.  

 Atentando às peculiaridades do período, vejo a literatura desse momento histórico 

como rica para análise, especialmente no que concerne à temática do Sonho Americano. 

Embora existam estudos que tratem da representação do assunto na literatura, a análise se 

estende somente até 1990, como American Dream, American Nightmare: Fiction since 1960, 

de Kathryn Hume, ou é centrada em um autor específico, como é o caso de Against the 

American Dream: Essays on Charles Bukowski, de Russel Harrison, publicada no ano de 

1994 – ou ainda concentra-se na literatura da década de 1990, mas para abordar a influência 

da Guerra Fria nas narrativas do período, como After the End of History, de Samuel Cohen, de 

2009. Desta maneira, devido à escassez de trabalhos que analisem com exclusividade o 

período histórico em destaque, concomitantemente com tal temática como aspecto central em 

romances do final do século XX, percebi essa lacuna como significativa para contribuir para a 

compreensão da literatura produzida nos anos de 1990, mostrando-a como parte integrante e 

em diálogo com a tradição literária norte-americana que privilegia a discussão do Sonho 

Americano.  

 A temática é amplamente debatida em romances da última década do século XX, o 

que comprova a pertinência do presente estudo, mas por motivos de organização, para a 

discussão a respeito da aura de derrocada do ideal, escolhi três obras que percebo como 

seminais para pensar a crise de esperança do período. Embora aspectos como gênero, 

																																																													
5 Ver FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem.  
6 Ver JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: A lógica cultural do capitalismo tardio.   
7 ROTH, Philip. A marca humana, p. 86. 
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imigração e etnia sejam assuntos bastante explorados na literatura dos anos de 1990 que fala 

do Sonho Americano, não pretendo me deter neles, com o propósito de manter o trabalho 

conciso e focado no aspecto de crise utópica. A seleção dos romances também foi pautada na 

relevância das obras para a literatura estadunidense, na tentativa de compreender a década 

dentro de uma tradição literária que construiu ainda nos seus primórdios a ideia de Sonho 

Americano e que a viu ser questionada ao longo dos séculos. Assim, a partir da análise dos 

três romances propostos, busquei contextualizar o ideal na literatura da década de 1990. 

Utilizando conceitos – base provenientes dos estudos de cultura, bem como textos que 

abordam as peculiaridades do período, proponho uma avaliação de como a literatura dessa 

década, centrando mais especificamente no gênero romanesco, lida com esse ethos nacional 

estadunidense. 

 A tese foi organizada em três capítulos e cada um analisou um dos romances 

selecionados a partir de um aspecto do ideal de Sonho Americano que escolhi como central 

para cada obra. Para esse fim, textos fundadores da literatura dos Estados Unidos foram 

revisitados, bem como obras que traçam a origem e estudam o ideal de Sonho Americano, 

entre outros que tratam dos aspectos mais específicos de família nuclear, progresso e 

excepcionalismo. A construção teórica para a discussão do fim do século XX e da crise 

utópica inerente à mesma foi baseada em textos que abrangem o período escolhido e abordam 

temas como o fim da história e (im)possibilidades utópicas, cultura do medo e questões sobre 

tempo e espaço.  

 Assim, o trabalho foi feito através de um diálogo entretecido entre os textos que 

serviram de base para a investigação da temática escolhida e as obras literárias. A análise dos 

romances não seguiu a cronologia de publicação, mas foi baseada em um percurso que 

privilegiou um encadeamento harmônico entre as obras e permitiu que fossem estabelecidas 

relações entre as mesmas.  

 A trajetória do trabalho inicia com Pastoral americana, de Philip Roth, e uma 

discussão a respeito da família nuclear. Publicado em 1997, o romance ganhou o Pulitzer em 

1998 e foi incluído na lista “All-TIME 100 Greatest Novels”, da revista Time, e apresenta o 

narrador, Nathan Zuckerman, contando a história de Sueco (Seymour) Levov, um 

descendente de judeus que tem sua vida e a de sua família destruída na agitação dos anos de 

1960. Nesse primeiro capítulo, a análise da reconstrução do passado recente estadunidense, da 

maneira como feita pelo narrador, serviu como base para explorar a forma como o final do 

século XX percebe o Sonho Americano e, mais especificamente, o ideal de família nuclear. A 

partir dos fragmentos que Zuckerman possui da história do herói da escola secundária de 
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Weequahic, a criação diegética de Pastoral americana esmiúça a crise utópica de seu tempo 

tendo como foco o percurso da família Levov.  

Através da comparação de Seymour Levov com a figura lendária de Johnny Appleseed 

e com o ex-presidente John F. Kennedy8, o protagonista do romance é construído espelhado 

em imagens de liderança e generosidade, reforçando a manutenção dos valores morais norte-

americanos. Contudo, Levov é um herói passível de falhas, que, no seu caso, estão ligadas a 

sua visão inocente, divergente do cenário histórico que ele habita, como observa Debra 

Shostak  em Philip Roth: American Pastoral, The Human Stain, The Plot Against America9. 

Assim, a narrativa de Zuckermann explora o fracasso desse personagem e de sua família no 

conturbado cenário político das décadas de 1960 e 1970, mas, acima de tudo, examina o 

próprio final do século XX, momento de onde Zuckerman tece sua narrativa. 

 Deste modo, minha intenção no primeiro capítulo foi explorar de que maneira a 

nostalgia de Zuckermann por contar uma história que se passa na década de 1960 e 1970 está 

em consonância com as angústias do período em destaque, observando como o ideal de Sonho 

Americano e de família nuclear era percebido em um momento histórico marcado por 

narrativas sobre o “fim” de algo. Para desenvolver tal reflexão, foram indispensáveis as 

discussões sobre o fim da temporalidade no que concerne à criação literária e elaborações de 

narrativas que abordem o passado, bem como estudos sobre o ideal de família nuclear – seja 

em obras que analisem a arquitetura das moradias das famílias nos Estados Unidos ou em 

análises históricas e sociológicas – assim como foram essenciais estudos que analisam o mito 

de inocência norte-americana.  

Como forma de prosseguir na esteira da desordem que toma conta do período, o foco 

do segundo capítulo foi a questão do progresso no romance Submundo, de Don DeLillo, que 

trata do período da Guerra Fria e Pós–Guerra Fria. O romance de DeLillo foi indicado ao 

National Book Award e foi um dos livros mais vendidos em 1997, ano do seu lançamento, e 

dá continuidade à discussão do romance de Roth. A narrativa não linear que se passa entre os 

anos de 1950 e meados de 1990 começa com a final de beisebol de 1951 entre Giants e 

Dodgers, onde J. Edgar Hoover se encontra quando recebe a notícia de que a União Soviética 

detonou a segunda bomba nuclear, até chegar à paranoia tecnológica do final do século, 

																																																													
8 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 105: “Ele [Levov] é nosso Kennedy”. A comparação com o presidente é 
relevante aqui, uma vez que existem diversos livros que abordam como as figuras dos presidentes Nixon e 
Kennedy moldaram a America pós-guerra, como Kennedy & Nixon: The Rivalry That Shaped Postwar America, 
de Chirs Matthews.  
9 SHOSTAK, Debra. Philip Roth: American Pastoral, The Human Stain, The Plot Against America., Edição 
Kindle – posição 175: “Zuckerman sets himself the task of reconstructing how Levov’s world shatters because 
his innocent pastoral vision is hollow, delusory, and fatal to a coherent sense of self”. 
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juntamente com a falta de esperanças que esse período proporciona, através de um passeio 

pelo submundo da sociedade. 

 Nesse capítulo, busquei estudar de que maneira o romance de DeLillo, construído a 

partir de uma narrativa não linear que denuncia a falência do estilo de vida estadunidense e 

enfatiza a descrença de que o avanço tecnológico venha proporcionar algo bom no futuro, 

dialoga com a ideia de exaustão da década de 1990, principalmente no que concerne às 

possibilidades utópicas. Submundo mostra uma mudança na percepção de tempo e de espaço 

que ocorre na sociedade contemporânea e sugere que a falência do ideal de Sonho Americano, 

no final desse século marcado por um pessimismo frente ao futuro, está diretamente ligada a 

esses aspectos.  

  Interessou-me discutir neste capítulo como o romance de DeLillo retoma a 

desconfiança frente à tecnologia, à luz de paradigmas específicos dessa década que parou de 

temer a bomba nuclear e se viu frente a ameaças não tão palpáveis, como a AIDS. Para tanto, 

a análise das possibilidades utópicas do final do século, da percepção do fracasso para os 

norte-americanos e dos medos que surgem nesse período Pós-Guerra Fria foram centrais para 

o desenvolvimento do capítulo. Da mesma forma, as discussões sobre as inovações científicas 

e tecnológicas responsáveis por apagar os processos de produção no capitalismo tardio 

contribuíram para a discussão.  

Para finalizar, foi abordada a questão de excepcionalismo e como esse aspecto do 

Sonho Americano é percebido na década de 1990 com Clube da luta, de Chuck Palahniuk. 

Publicado em 1996, o romance também teve boa recepção, o que lhe proporcionou dois 

prêmios: o Pacific Northwest Booksellers Association Award e o Oregon Book Award for 

Best Novel, ambos em 1997, além de ter sido adaptado para o cinema em 1999 por David 

Fincher em um filme bastante aclamado pela crítica. Em uma narrativa que discute o 

esgotamento das possibilidades utópicas, a violência e a destruição são trazidas como 

possibilidades de subversão do Sonho Americano, que no final do século já ficou mais do que 

claro que é inviável. 

O terceiro e último capítulo da tese dá continuidade à discussão de DeLillo sobre a 

descrença na sociedade de consumo com a análise de outro romance construído sob o espírito 

de “não há alternativas” da década. Contudo, apesar de observar que as possibilidades 

utópicas são limitadas frente a uma realidade que não parece proporcionar espaço para 

transgressão, o romance de Palahniuk apresenta personagens que estão dispostos a começar 

uma revolução, mesmo sabendo das poucas chances de sucesso. Seja em diálogo com a 

constatação de que a sociedade de consumo aniquilou as relações com qualquer realidade, 
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transformando as experiências em simulacros e sendo responsável pela alteração na forma de 

ver a própria história, e, por consequência, na maneira de perceber o próprio tempo e o espaço 

no qual se vive; seja pela vitória da democracia liberal, legitimando a impossibilidade de 

imaginar uma maneira de ir além do que o sistema atual proporciona, Clube da luta incorpora 

a ideia de exaustão tão comum da década.  

 O romance de Palahniuk narra a história de um jovem funcionário sem nome que sofre 

de insônia e descobre que sua frustração não pode ser controlada através do consumo 

desenfreado de bens dos quais ele não precisa e que são vistos como essenciais para a 

sociedade. Após recomendação médica, o protagonista descobre em reuniões de grupos de 

ajuda para doenças sérias uma cura temporária, até o surgimento de Marla Singer, que irá 

desestabilizá-lo. É apenas quando o narrador – que apresenta um transtorno dissociativo de 

identidade – chama Tyler Durden de suas entranhas que o grupo de apoio para pessoas que 

sentem o mesmo vazio que o protagonista é criado: o clube da luta. Em um mundo marcado 

pela competitividade da sociedade de consumo, que impõe a necessidade de ser bem 

sucedido, os misfits da sociedade, que jamais serão excepcionais, se unem na tentativa de 

destruir seus opressores. 

 O romance sugere um caminho alternativo para a desilusão do final do século ao 

propor aos que não se enquadram na sociedade a possibilidade de ir contra o excepcionalismo 

estadunidense tão entrelaçado ao ideal de Sonho Americano. Para tanto, o espírito 

comunitário é trazido à tona. Contudo, como boa narrativa do final do século XX, a violência, 

que a princípio era um plano de subversão, é absorvida pelo sistema e vira uma parte dele. 

Desta maneira, o último capítulo da tese buscou encerrar o percurso de análise da crítica ao 

Sonho Americano e da crise da utopia do final do século XX em romances com uma narrativa 

composta por personagens que estão dispostos a tudo para mudar a realidade apática dos anos 

de 1990, mas que são confrontados com possibilidades pouco otimistas. Para desenvolver a 

análise, textos que discutem o excepcionalismo estadunidense, bem como leituras que tratam 

da crise da masculinidade, sociedade de consumo e violência serviram como base para 

entender a literatura da década, na qual, segundo Harvey: “o anseio utópico cedeu lugar ao 

desemprego, à discriminação, ao desespero e à alienação”10.   

A partir de três romances que não são apenas representativos da literatura 

estadunidense, mas que também estabelecem um diálogo entre si na maneira como colocam 

em xeque a ideia de que os Estados Unidos são uma terra de oportunidade para todos e na 

																																																													
10 HARVEY, David, Condição pós-moderna, p. 25. 
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forma como indicam a falta de alternativas, tão discutida na época, proponho uma análise do 

Sonho Americano na década de 1990. Em um momento marcado por relativa estabilidade nos 

Estados Unidos, a crise utópica que surge em decorrência dos discursos de “fim” propicia a 

criação de uma aura de exaustão que torna a literatura dessa década um objeto rico a ser 

investigado. Se a sociedade do capitalismo tardio parecia um lugar pouco amistoso para se 

viver, a discussão sobre (im)possibilidades de transgressão é mais do que necessária, é uma 

oportunidade para entender o período e tentar mudar a realidade.  

  Por fim, a escolha de abordar três romances amplamente estudados e divulgados 

também fora do seu país de origem, que discutem a derrocada de ideais utópicos – e que 

marcam justamente o período da globalização, ou seja, do aprofundamento internacional da 

integração social, cultural, política e econômica –, mostra que as reflexões suscitadas por 

Roth, DeLillo e Palahniuk não são relevantes apenas para a compreensão da literatura norte-

americana da década de 1990. Embora cada espaço cultural e período histórico apresente as 

suas peculiaridades, os romances escolhidos ainda tocam no cerne de algumas questões que 

estão em voga em (pelo menos) boa parte do mundo ocidental agora, em 2018. Desta forma, 

espero que a minha contribuição para os estudos sobre a literatura estadunidense da década de 

1990 através da abordagem do ideal de Sonho Americano possa também ser útil para outros 

espaços, como o brasileiro, pensarem sobre as implicações e as possibilidades de mudança. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

A cidade sobre a colina que se dane, ou quando a desordem toma conta da 

Pastoral americana 

 

The pastoral is not your genre.  

Philip Roth, The Counterlife 

 

The hand of Providence creeps among the stars, 
giving Slothrop the finger. 

Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow 

 

  

 Literatura pastoral traz imbuída, além de um sentido religioso, a ideia de idílio e de 

idealização, de uma narrativa de vida serena e ordenada e, portanto, o oposto da realidade do 

protagonista de Pastoral americana (1997), de Philip Roth, primeira obra a ser analisada 

neste trabalho. O romance de Roth dá conta de boa parte do último século e pontua a tomada 

de consciência de Sueco Levov11 quanto à ingenuidade que é crer na possibilidade de ordem 

em um mundo tumultuado que coloca em xeque as expectativas e sonhos dos personagens. 

Desta forma, a narrativa dá continuidade a uma tradição literária que toma força ainda no 

início do século XX e privilegia a discussão da derrocada do Sonho Americano. 

 Neste primeiro capítulo, através da análise do romance de Roth, proponho uma 

reflexão sobre como o Sonho Americano é percebido no final do último século, focando, 

sobretudo, na ansiedade de perda do ideal de família nuclear, cujo paradigma é o baby 

boomer, representado pela personagem de Merry12. A partir dos fragmentos que o narrador 

possui da história do herói da escola secundária de Weequahic, a criação diegética de 

																																																													
11 Pelo menos do ponto de vista do narrador, Zuckerman, já que não temos acesso direto a Levov. 
12 Baby boomers são, em geral, as crianças nascidas após a Segunda Guerra Mundial, quando houve um aumento 
significativo de natalidade nos Estados Unidos. Geração que era jovem da década de 1960 e 1970 e que entra em 
conflito com os ideais e valores da geração da Depressão, representada por Sueco. 
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Pastoral americana esmiúça a crise utópica de seu tempo tendo como foco o percurso da 

família Levov. Desta forma, minha intenção nesse capítulo é explorar de que maneira a 

nostalgia do narrador, que escolhe contar a história de Sueco nas décadas de 1960 e 1970, está 

em consonância com as angústias do período que ele habita, observando como o ideal do 

Sonho Americano e da família nuclear são percebidos nesse final de século marcado por 

narrativas sobre o “fim” de algo. Para tanto, começo a discussão com a reflexão sobre a 

tomada de consciência da impossibilidade de encontrar ordem em um momento histórico no 

qual a desordem e o caos predominam, aspecto que será importante para entender a queda da 

família Levov. 

 Dentre as inúmeras histórias que falam sobre a falência do Sonho Americano, as da 

década de 1990 dão o seu tom próprio a tal temática. Em um período marcado pela falta de 

esperanças em relação ao futuro – que se mostra um tanto quanto distópico, com teorias sobre 

o fim do mundo e o bug do milênio –, Pastoral americana narra a história de Sueco Levov13, 

da sua glória dos tempos da escola secundária até a sua queda na turbulenta década de 1960, 

quando sua filha, Merry Levov, em protestos contra a guerra do Vietnã, joga uma bomba na 

agência de correios do mercadinho de Old Rimrock e mata uma pessoa.   

 Para contar a história do (a princípio) bem sucedido judeu Seymour “Sueco” Levov, o 

romance é dividido em três partes: “Paraíso relembrado”, “A queda” e “Paraíso perdido”. A 

referência à clássica epopeia de John Milton é palpável. Inspirada no Gênesis e na narrativa 

de expulsão do homem do Éden após ser tentado por Lúcifer a provar o fruto proibido, a 

história de Roth é de queda e, assim como na de Milton, o agente desestabilizador da ordem 

também é uma mulher14. A indicação de idealização e de uma espécie de paraíso, inspirada 

pelo título do romance, por sua vez, passa longe do conteúdo da história. A “pastoral 

americana” narrada só pode ser irônica e resta perdida nas páginas que falam do tempo em 

que o narrador, Nathan Zuckerman – velho conhecido dos leitores de Roth15 –, e seu 

protagonista estavam na escola secundária, logo após a rendição incondicional dos japoneses, 

“durante o maior momento de embriaguez coletiva da história americana”16. 

																																																													
13 A título de curiosidade, Levov é inspirado em Seymour “Swede” Masin, um atleta versátil e bem sucedido que 
frequentou a escola de Weequahic alguns anos antes do próprio Roth, e é considerado o melhor atleta da escola 
até hoje. Masin casou com uma colega de Weequahic com quem teve dois filhos e duas filhas e morreu em 2005 
em decorrência de complicações que o acometeram quando ele já havia descoberto que tinha Alzheimer. 
14 Aspecto interessante de ser destacado, já que, desde pelo menos a Bíblia, obra da qual Milton retira seus 
personagens, as mulheres vêm sendo tratadas como elementos desestabilizadores da ordem. 
15 Zuckerman, considerado pela crítica o alter ego de Roth, surge em vários romances do autor como narrador ou 
protagonista. A lista de histórias em que ele aparece inclui os seguintes livros: O escritor fantasma, Zuckerman 
libertado, Lição de anatomia, A orgia de Praga, O avesso da vida, Pastoral americana, Casei com um 
comunista, A marca humana e Fantasma sai de cena. 
16 ROTH, Philip. Pastoral Americana, p. 53. 
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 Em um período no qual os Estados Unidos se sentia triunfante e, segundo o narrador, 

“havia uma grande fé na vida e vivíamos incessantemente voltados na direção do sucesso”17, 

Sueco Levov é criado para ser “um verdadeiro Americano”18. O período pós-guerra é 

relembrado pelo narrador no final do século XX, mais especificamente em 1995, na reunião 

comemorativa de quarenta e cinco anos de formatura da escola secundária de Weequahic, e 

em meio à memória idílica do passado de Newark, Zuckerman escuta um breve resumo do 

que havia acontecido na vida de Levov nas últimas décadas. Ao som da canção “Dream”, de 

Johnny Mercer – que também serve de epígrafe do romance com um trecho que avisa “sonhe, 

que pode se tornar realidade”19 –  Zuckerman expõe o tipo de narrativa que será tecida e 

complementa: “sob os apelos melosos da canção [...] me transportei para fora da reunião, e 

sonhei... sonhei uma crônica realista”20.  

 Em uma crônica que expande as limitações do gênero literário conhecido como 

Realismo, o narrador se põe a sondar a vida de Sueco tal como ela pode ter vindo a ser, “não a 

sua vida de deus ou semideus com cujas vitórias eu podia exultar quando era criança, mas sua 

vida como mais um homem passível de ser atacado”21. É assim, longe da concepção 

idealizada que ele e a comunidade tinham de Sueco na Weequahic pós-guerra, que 

Zuckerman, nos anos de 1990, vai narrar a história desse herói que gerou uma filha 

monstruosa22 que o retirou de seu mundo idílico de ordem. O processo de desconstrução da 

identidade americana proposto por Zuckerman começa com a tentativa de entender o fascínio 

que Sueco causava na comunidade e nele próprio e, como um narrador pouco confiável que já 

avisa que viver é entender as pessoas errado23, somos transportados para a ficção de 

Zuckerman. 

  Levov busca uma vida que possa servir de exemplo para todos. Assim como em um 

dos textos fundadores da noção de excepcionalismo estadunidense, no qual é exclamado que a 

nova comunidade deveria ser como a cidade sobre a colina24, o sermão A Model of Christian 

																																																													
17 ROTH, Philip. Pastoral Americana, p. 54. 
18 Como o próprio Roth o descreve em uma entrevista ao jornal francês L’Express. Entrevista completa 
disponível em: <http://www.lexpress.fr/culture/livre/philip-roth_803200.html>. 
19 Tradução minha. 
20 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 111. 
21 Ibid., p. 111. 
22 É interessante observar que a palavra “monstro” vem do latim “monstrum”, que por sua vez significa “aquele 
que mostra”. O fato de tal palavra ser utilizada para descrever Merry várias vezes durante o romance não pode 
passar despercebido, uma vez que é ela quem leva Sueco a perceber a nova – e desestabilizante – realidade. 
23 Ibid., p. 48. 
24 WINTHROP, John. A Model of Christian Charity, Edição Kindle – posição 282: “For we must consider that 
we shall be as a city upon a hill. The eyes of all people are upon us. So that if we shall deal falsely with our God 
in this work we have undertaken, and so cause Him to withdraw His present help from us, we shall be made a 
story and a by-word through the world.” 
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Charity (1630), proferido por John Winthrop ainda a bordo do navio Arbella, está na essência 

do romance. O excepcionalismo do personagem é ainda reforçado com a elevação de Sueco 

ao posto de uma espécie de Deus local, que se deu, segundo Zuckerman, devido à guerra 

contra os alemães. Em uma comunidade judaica de Nova Jersey assustada com a constante 

ameaça de morte que a guerra suscitava, a inocência de Sueco era uma forma, mesmo que 

ilusória, de sustentar a crença das pessoas de que tudo ficaria bem. Desta maneira, é criada a 

narrativa heroica em torno de Sueco: 

 

Nesse rapaz abraçado como um símbolo da esperança por tanta gente – a 
encarnação da força, da determinação, do brio entusiasmado que havia de 
prevalecer a fim de trazer sãos e salvos para casa nossos soldados, 
recrutados na escola secundária, de volta lá de Midway, Salermo, 
Cherburgo, das ilhas Salomão, das Aleutas, de Tarawa – não parecia haver 
uma só gota de humor ou ironia para perturbar o magnífico dom da 
responsabilidade.25  

 

 Chamado de “Apolo local”26, é imposto ao então jovem Seymour o papel de uma 

divindade que, tal qual Apolo, Deus da luz e da beleza – e protetor dos pastores –, também 

atua como um agente da purificação. Temática recorrente, devido ao passado religioso do 

país, a discussão sobre purificação surge no romance de Roth com uma aura de zombaria 

notada no tom da narração, uma vez que no século XX já ficou mais do que claro que 

“pureza” é algo impossível de se alcançar. A função expurgadora de Sueco só surge como 

possível nesse delírio comunitário que o adotou como uma espécie de Deus na época em que 

ele cursava a escola secundária, quando a comunidade de Weequahic precisava dele para 

acreditar que ainda existia algo puro no mundo. Na sua vida adulta, por outro lado, sua queda 

virá concomitantemente com a aceitação de que a pureza é algo impossível de ser atingido.  

 A criação de figuras heroicas normalmente está ligada a períodos de crise e surge 

como uma necessidade da nação ou comunidade de reafirmar sua identidade, como é o caso 

do que ocorre com Weequahic e Sueco. A própria criação do termo Sonho Americano, em 

1931, segue essa lógica, segundo Lawrence Samuel. O estudioso observa que o período era o 

momento mais frutífero para o desenvolvimento do ethos norte-americano, já que o país 

precisava lutar para manter sua identidade em meio ao tumulto econômico, político e social 

do período27. Não obstante, é essa a época na qual o termo é cunhado por James Truslow 

																																																													
25 ROTH, Philip. Pastoral americana, pgs. 10 e 11. 
26 Ibid., p. 09. 
27 SAMUEL, Lawrence R. The American Dream, p. 13: “The Depression and war years would prove to be a 
fruitful period for the A. D. as the country struggled to retain a sense of identity amid economic, social, and 
political turmoil”. 



	 23 

Adams28. Não que a Depressão tenha sido a primeira crise a desestabilizar o ideal de Sonho 

Americano, como o próprio Adams observa ao citar outras crises do século XIX e mesmo no 

início do século XX29. No entanto, em um artigo de 1933 publicado no New York Times, 

Adams discorre sobre como a nação, depois de ter sobrevivido à crise de 1926-1929, deveria 

encontrar seu caminho e restaurar a fé no Sonho Americano30, evidenciando o caráter 

regenerativo do ideal que segue sobrevivendo às crises e se remodelando. Aspecto que é 

possível de se perceber, uma vez que está presente na retórica de todos os presidentes norte-

americanos – inclusive na dos mais recentes, como George W. Bush31 e Barack Obama32, 

como não poderia deixar de ser. 

 O que é interessante observar é que, simultaneamente a esse momento de afirmação da 

identidade do país, que retorna logo após a Depressão, uma literatura engajada em desfazer a 

idealização que pairava ao redor do Sonho Americano toma fôlego. Os ideais que vinham 

sendo construídos desde os primeiros textos produzidos em solo norte-americano se tornam 

cada vez mais questionados. As discussões dos puritanos John Winthrop, Cotton Mather e 

William Bradford, bem como as dos textos de St. John de Crévecoeur, da própria Declaração 

de Independência do país e até mesmo com o chamado de Emerson para a construção de uma 

literatura nacional – para citar alguns dos responsáveis por “buscar a instituição de uma 

identidade comum, soberana e excepcional, baseando-se amplamente em nada além de um 

propósito e uma ideologia imaginados e compartilhados”33, como observa Catherine Morley –

, são postos sob escrutínio ainda na primeira metade do século XX. 

 Em contraposição aos romances que estavam sendo produzidos no final do século 

XIX, como a série Ragged Dick, de Horatio Alger, na qual seus heróis trabalhavam duro e por 

fim eram recompensados, ou mesmo As aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, no 

qual temos a busca pela liberdade com a tentativa de Huck de ir para longe da civilização que 

ele abominava –, no início do século deparamo-nos com vários romances que se detêm em 

desconstruir o ideal de Sonho Americano, ou de percebê-lo nostalgicamente como parte de 

																																																													
28 Em The Epic of America, de 1931. 
29 Cf.: ADAMS, James T. America Faces 1933’s Realities, s/p: “Americans had done precisely the same thing in 
the great speculative periods of 1834-1836, of 1852-1857, in the overexpansion of 1871-1873, in 1890-1891, and 
notably in 1905-1907, the last period culminating in the so-called ‘rich man’s panic’”.  
30 Cf.: Ibid., s/p: “All that can be said is that, like the passing of the shadow in an eclipse, the light of reason 
appears to be steadily extending over the nation”.  
31 Cf. BUSH, George W. Bush speech in full. s/p. 
32 Cf. OBAMA, Barack. Obama’s November 7, 2007, speech on the American Dream. s/p. 
33 MORLEY, Catherine. The Quest for Epic in Contemporary American Fiction, p. 14: “… sought the institution 
of a communal, sovereign and exceptional identity based largely on nothing more than an imagined, shared 
purpose and ideology”. – Trad. Livre 
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um passado34. Se em Hollywood filmes como O galante Mr. Deeds (1936), de Frank Capra, 

seguiam a esteira de Adams no seu texto otimista para o New York Times, a produção literária 

segue o aspecto trágico do Sonho Americano de O grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald: 

“como um sonho incapaz de se realizar exatamente por ser um sonho”35. Sendo assim, é 

possível observar um viés crítico na literatura, a partir dos anos de 1930, quando são 

publicados romances como A Cool Million (1934), de Nathaniel West, e As vinhas da Ira 

(1939), de John Steinbeck. 

 Tal crítica se intensifica nas décadas seguintes, com o lançamento de clássicos como A 

morte do caixeiro viajante (1949), de Arthur Miller, As aventuras de Augie March (1953), de 

Saul Bellow, A Raisin in the Sun (1959), de Lorraine Hansberry, e Matadouro 5 (1969), de 

Kurt Vonnegut, entre outros. Na década de 1990, Pastoral americana abraça e dá 

continuidade a essa tradição – bem como à tradição realista, que no início do século XX tem 

em Uma tragédia americana (1925), de Theodore Dreiser, um expoente. Deslocando a 

literatura de rags to riches de Alger, Roth traça o percurso inverso, de riches to rags, com a 

narrativa de Merry Levov. Primeiro, chamada ironicamente de Merry36, e depois – quase 

como uma piada – se apropriando do nome de Mary Stolz37 na sua fase mártir e jainista, é a 

filha “monstruosa” que leva Levov do auge do Sonho Americano à ruína. A partir da visão de 

Zuckerman do final do século XX, somos transportados para essa narrativa e, por 

conseguinte, para os suburbs de Nova Jersey no pós-guerra, espaço que vira o centro do 

Sonho Americano nesse período, segundo Lawrence Samuel38. Com uma vida aparentemente 

perfeita, casado com a ex-miss Nova Jersey, Dawn Dwyer, e sendo proprietário de uma 

fábrica de luvas herdada de seu pai e de uma “antiga e imponente casa de pedra, nas 

montanhas onde Washington por duas vezes instalou seu acampamento de inverno durante a 

Guerra Revolucionária”39, Sueco se depara com o primeiro obstáculo, que é a gagueira de 

Merry. Privilegiada com a boa aparência herdada dos pais e com uma maturidade acima do 

normal para sua idade, a menina não é fluente e, independente das tentativas de Sueco e Dawn 

para corrigirem seu problema de fala, a culpa acaba sendo deles, já que, segundo o psiquiatra: 

																																																													
34 SAMUEL, Lawrence R. The American Dream, p. 24: “The Times of London also saw the American Dream as 
heavily steeped in the past, an eighteenth and nineteenth-century idea that was being crushed by the twentieth-
century forces of Big Business and Wall Street”. 
35 ALLEN, Walter. O sonho americano e o homem moderno, p. 8. 
36 Palavra que, em inglês, significa “alegre”. 
37 Stolz, em alemão, significa “orgulhoso”, o que pode se referir ao fato de Merry se sentir orgulhosa da sua 
trajetória, que, por sua vez, destruiu sua família, proporcionando muito mais frustração do que orgulho aos seus 
pais. 
38 SAMUEL, Op. cit., p. 56: “... the suburban home became central to the A. D. during the postwar years”. 
39 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 394. 
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“parecia que a etiologia do problema de Merry tinha a ver, em grande parte, com o fato de ela 

ter uma aparência muito boa e pais muito bem-sucedidos”40. 

 Primeiro, a responsabilidade pela gagueira da filha da forma como é imposta pelo 

psiquiatra de Merry; depois, a responsabilidade maior de ter criado o elemento impuro que vai 

desestabilizar a família perfeita. Assim se dá o início do fim do Sonho Americano dos Levov. 

Com a desordem partindo de dentro da própria casa, esse símbolo de prosperidade que, 

segundo Jim Cullen, é o aspecto do Sonho Americano que teve o apelo mais vasto, além de 

ter sido o mais concretizado41, surge o monstro que oblitera a menina linda, descendente da 

Miss Nova Jersey e do herói da escola secundária, que, de uma hora para outra, “inchou, ficou 

corpulenta – estufou nas costas e no pescoço, parou de escovar os dentes e pentear o cabelo”42 

e mostrou o lado feio que era possível encontrar até nos Levov. 

 Se desde a chegada dos puritanos os Estados Unidos já são impregnados com 

discursos sobre limpeza e pureza, no século XX esse discurso se transforma e se ameniza, 

uma vez que uma gama de discussões, em grande parte derivadas dos estudos culturais, 

questionam esses princípios e mostram o problema que é pensar em termos estruturalistas de 

oposições binárias como ordem x desordem e limpeza x sujeira. Contudo, a tentativa de 

purificação não é esquecida, e no lugar de queimar e perseguir as pessoas que não se 

enquadram e/ou respeitam os padrões, as táticas se tornam mais dissimuladas, mas não menos 

cruéis. As desculpas se tornam outras: no lugar de bruxas, temos a perseguição aos 

comunistas (como Roth vai explorar em Casei com um comunista); e, no lugar de Hester 

Prynne temos Monica Lewinsky (figura que surge por trás da narração de A marca humana). 

A busca pela pureza inclui a condenação moral e, como o próprio Roth observa no romance A 

marca humana, a santimônia está viva e pulsando no final do século nos Estados Unidos: “Se 

você não viveu 1998, você não sabe o que é santimônia”43. Os motivos podem ser outros, mas 

o desejo puritano que ainda sobrevive no discurso estadunidense de manter a candura segue 

na base das declarações: todos são livres, desde que a ordem seja mantida.  

 O problema com tal premissa é que a ordem será subvertida, como sempre foi. 

Desajustados e pessoas que não se enquadram nos padrões sempre existiram e foram 

excluídas, por motivos e de maneiras diferentes e de acordo com seu tempo e local. Merry não 

é diferente. A dificuldade de Sueco de processar os acontecimentos vem, segundo seu próprio 

																																																													
40 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 119. 
41 CULLEN, Jim. The American Dream, Edição Kindle – posição 2385: “No American Dream has broader 
appeal, and no American Dream has been quite so widely realized”. 
42 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 125. 
43 ROTH, Philip. A marca humana,  p. 8. 
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irmão, da sua incapacidade de compreender o mundo no qual ele vive: “Você acha que sabe o 

que é este país? Você não tem a menor ideia do que seja este país. Você tem uma imagem 

falsa de tudo. [...] Este país é aterrador”44. A imagem idealizada da vida que Sueco pôde 

sustentar até então é destruída por Merry e descrita pelo narrador como a expulsão de Sueco 

da sua pastoral: “Seymour se encontrava na Velha América. Mas a menina não. Seymour 

levou a menina para fora do tempo real e ela o trouxe, de cabeça, de volta para o tempo 

real.”45. No mundo envolto à Guerra do Vietnã e protestos vindos de classes que nunca antes 

na história haviam causado tanto impacto, a ordem e a pureza são sobressaltadas por uma 

legião de pessoas que está debatendo esses temas e lutando contra a manutenção dos valores 

da antiga América de Seymour. Como Bob Dylan vai avisar em 1964: “The times they are a-

changin”, e Levov precisa aceitar a mudança. 

 Ao retomar a crítica existente sobre Pastoral americana, David Brauner, em “‘What 

was not supposed to happen had happened and what was supposed to happen had not 

happened’: Subverting History in American Pastoral” observa que existe um ponto sobre o 

qual quase todos os críticos são unanimes: o fato de o romance tratar de uma década 

específica, a de 1960. Contudo, para ele, na obra de Roth, “existem bons argumentos que 

possibilitam situar o romance em vários contextos históricos”. O crítico propõe que Pastoral 

americana “está preocupada com a história como abstração e com os problemas da 

historiografia tanto quanto com um período histórico específico”46. Da mesma maneira, Derek 

Parker Royal, em “Pastoral Dreams and National Identity in American Pastoral and I Married 

a Communist”, defende a ideia de que “quando percebemos que a história de Sueco Levov é 

inventada ou imaginada por Zuckerman, o narrador, e não a história em si, se torna nosso foco 

de análise”47. As considerações de ambos os críticos são relevantes aqui, uma vez que chamo 

atenção para a forma como a história de Levov é narrada, isto é, para como um narrador da 

década de 1990, que está engajado em um processo criativo de especular o que pode ter 

acontecido com Levov, se detém na imagem de Sueco do pós-guerra, transportando-o com a 

mesma ingenuidade da juventude e, portanto, deslocado, para a conturbada década de 1960, 

período que começa com o assassinato de John F. Kennedy, evento que “marca a perda da fé 

																																																													
44 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 335 – grifos do autor. 
45 Ibid. p. 87. 
46 BRAUNER, David. “‘What was not supposed to happen had happened and what was supposed to happen had 
not happened’: Subverting History in American Pastoral”, Edição Kindle – posição 495: “there are compelling 
arguments for situating the novel in a number of different historical contexts”. – Trad. Livre. 
47 ROYAL, Derek Parker. “Pastoral Dreams and National Identity in American Pastoral and I Married a 
Communist”, p. 199: “when we realize that the story of Swede Levov is made up or imagined by Zuckerman, 
then the storyteller, not the story, becomes our primary novelistic focus”. – Trad. Livre. 
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no Sonho Americano”48 para muitos.  

 O fato de, no final do século XX, Zuckerman fazer uma análise do passado do país e, 

mais especificamente, da época que marca a derrocada do Sonho Americano para várias 

pessoas, é interessante para entender o próprio momento no qual o narrador vive, um período 

que viu a revolução do movimento hippie ser incorporada ao sistema capitalista e vendida 

como moda, assim como todas as outras forças revolucionárias que surgiram pelo caminho. 

Herbert Marcuse, na conferência intitulada “O fim da utopia”, proferida no verão de 1967, 

defendia a existência, naquela época, “de todas as forças materiais e intelectuais necessárias à 

realização de uma sociedade livre”49. Ainda segundo o sociólogo e filósofo, “uma efetiva 

força revolucionária pode nascer [...] tão somente de uma convergência entre os processos em 

curso no Terceiro Mundo e as energias que explodem nos centros mais altamente 

desenvolvidos”50. Na década de 1990, essa visão cai por terra. Os movimentos de libertação 

nacional do Terceiro Mundo nos quais Marcuse tinha esperança, citando só um exemplo da 

América, perderam o ímpeto revolucionário para dar ênfase ao tráfico de drogas, como é o 

caso das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Como o sociólogo francês 

Pierre Bourdieu observa, já nessa década, “a autonomia dos universos de produção cultural 

em relação ao mercado, que não havia cessado de crescer graças às lutas e aos sacrifícios dos 

escritores, artistas e intelectuais, está cada vez mais ameaçada”51. Assim, na década de 1990, 

em meio ao pragmatismo econômico e o ceticismo político, o papel dos intelectuais se torna 

mais complexo, e os laços de solidariedade com as demais classes e grupos sociais se tornam 

mais frágeis, ocasionando uma perda considerável da autonomia do intelectual que havia sido 

conquistada nos últimos duzentos anos. 

 A ameaça de perda de autonomia dos intelectuais no final do século fica mais evidente 

ainda com a publicação de três dos maiores nomes dos estudos de cultura: Edward Said, com 

Representações do intelectual, Homi Bhabha, com O local da cultura, e Fredric Jameson, 

com As sementes do tempo, todos datando da década de 1990 e interessados em discutir a 

posição do intelectual no final do século. Papel assumido por Zuckerman, uma vez que sua 

análise do fracasso de Levov e de sua família no conturbado cenário político das décadas de 

1960 e 1970 serve, acima de tudo, para examinar a própria última década do século XX e 

como ela se encontra depois de todos os acontecimentos marcantes das décadas passadas. 
																																																													
48 MACARTHUR, Kathleen L. “Shattering the American Pastoral: Philip Roth’s Vision of Trauma and the 
American Dream”, p. 15: “The assassination of John F. Kennedy, for many, is the event that symbolically, if not 
literally, demarcates the loss of faith in the American Dream”. – Trad. Livre. 
49 MARCUSE, Herbert. O fim da utopia, p.16. 
50 Ibid., p. 68. 
51 BOURDIEU, Pierre. Contrafogos, p. 52. 
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Desta forma, através da criação ficcional de um personagem que é expulso do Éden do Sonho 

Americano, Zuckerman faz a sua crítica à falta de sentido na sociedade do capitalismo tardio, 

reforçada pelo caos que parece tomar conta da vida nesse fim de século: “Ele [Sueco] 

aprendera a pior lição que a vida pode ensinar – que ela não faz sentido. E quando isso 

acontece, a felicidade nunca mais é espontânea.”52  

 É no aspecto da desordem que Zuckerman resolve se ater ao contar a história de queda 

de Sueco e do seu Sonho Americano. Idealizado pela comunidade, Levov cresce para se 

tornar o pai e marido ideal, patrocinando e incentivando Dawn quando a mesma decide criar 

gado e, depois do desastre com Merry, com o gasto exorbitante com a melhor operação 

plástica possível para deixar o rosto da esposa sem as marcas do sofrimento com a filha. Da 

mesma maneira, Sueco é compreensivo com Merry, conferindo liberdade à filha, desde a 

escolha da religião até a permissão das viagens para Nova York que colocam Merry em 

contato com pessoas ligadas aos movimentos de protesto contra a guerra do Vietnã. Sueco 

apenas busca fazer o que acredita que um homem bom deve fazer em prol da felicidade de sua 

família. Seus gestos nobres são exaltados desde a juventude, como quando começa a trabalhar 

para seu pai e Lou o envia para um curtume por seis meses sem que ele solte “um pio”53. 

Contudo, nada pode ser feito para evitar que um desastre ocorra e destrua o que ele e as 

gerações de Levov anteriores haviam conquistado, simplesmente porque a vida não tem mais 

sentido, como fica assustadoramente palpável para os personagens, na última cena do 

romance, com a risada histérica de Marcia Umanoff: 

 

E então aquela grande e desembaraçada crítica social, vestindo um cafetã, 
não conseguiu mais se conter. Marcia se deixou afundar na cadeira vazia de 
Jessie, na frente do copo de leite cheio até a borda e, com o rosto entre as 
mãos, começou a rir da burrice deles diante da debilidade de toda aquela 
engenhoca, começou a rir e rir sem parar de todos eles, os pilares de uma 
sociedade que, para grande satisfação de Marcia, estava rapidamente indo 
por água abaixo – rindo e se deleitando, como algumas pessoas, 
historicamente, parecem sempre fazer, ao ver a que ponto a avassaladora 
desordem se havia espalhado, se deliciando imensamente com a 
vulnerabilidade, a fragilidade, o enfraquecimento de coisas supostamente 
sólidas.54 

 

 O riso da professora de literatura com quem Barry Umanoff se casou – fugindo à 

compreensão de Levov, que não a suporta –, em meio à cena do jantar digna da literatura 

sulista grotesca, logo após Jesse cravar um garfo no rosto de Lou Levov, por pouco não o 
																																																													
52 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 102. 
53 Ibid., 92. 
54 Ibid., p. 509. 
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atingindo no olho, é o ápice da percepção da falta de sentido do romance. A atmosfera de 

frustração da descoberta de Levov da traição de sua esposa com seu vizinho, William Orcutt, 

e a descoberta de que sua filha fugitiva havia sido hospedada por Sheila Salzman, ex-

fonoaudióloga da garota e amante de Sueco nos meses subsequentes ao desaparecimento da 

filha, levam o protagonista, desesperado, a refletir a respeito de como haveria uma explicação 

mais plausível para tudo que aconteceu se Merry fosse filha de Marcia. Acadêmica e militante 

que lutava contra a guerra do Vietnã, descrita como “uma pessoa difícil”55, Marcia não era 

uma pessoa apolítica como Dawn; “se Merry fosse filha dela, as coisas teriam algum 

sentido”56.  

 Contudo, elas não têm sentido, e em um período tão conturbado como os anos de 

1960, nos quais tantos paradigmas estavam sendo quebrados por tantas pessoas e classes 

diferentes – e quando a violência tomava conta do paraíso que Newark uma vez fora para os 

personagens –, tal aspecto fica mais evidente. No momento em que uma fábrica de luvas 

como a de Levov perdia espaço não somente pela questão da moda estar mudando e 

obliterando o item fabricado por eles, mas também por ficar abandonada em uma cidade 

assolada pela revolta de 1967, Seymour insiste em manter seu negócio em Newark, mas 

somente por medo de Merry, como ele expressa na sua conversa imaginária com Angela 

Davis:  

 

Sueco, está claro, não conta para Angela que não teria hesitado – e ainda 
agora não hesitaria – em juntar tudo e mudar para outro lugar, não fosse pelo 
seu medo de que, caso ele se juntasse ao êxodo das empresas que ainda não 
tinham sido incendiadas, Merry teria afinal um argumento irrefutável contra 
ele. Prejudicar os negros e a classe trabalhadora e os pobres só por causa 
dos lucros, por causa da ganância sórdida!57 

 

 Com medo de Merry criticá-lo e odiá-lo mais ainda, Sueco age de maneira a não 

causar um possível confronto. Tentando se convencer de que o ato da filha não era criminoso, 

“mas sim político”58, o protagonista busca no discurso da “santa Angela"59 algum conforto ou 

suporte. Contudo, a presença imaginária da professora e filósofa socialista que inspira em 

Levov a esperança de saber o paradeiro da filha desperta um momento de consciência no 

protagonista, que parece não saber mais no que acreditar: se é chegada a hora de uma 

																																																													
55 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 411. 
56 Ibid., p. 412 – grifos do autor. 
57 Ibid., p. 199 – grifos do autor. 
58 Ibid., p. 197. 
59 Ibid., p. 198. Como ele a descreve em um momento, comparando Davis com uma aparição da Virgem Maria 
que Merry comenta ter ocorrido em Nova Jersey quando ela era criança.  
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revolução socialista nos Estados Unidos ou se ele está dizendo/pensando isso apenas para não 

afugentar a pessoa que ele acreditava poder lhe dar uma resposta sobre Merry, pois ele “nem 

sequer conseguia mais saber direito em que ele acreditava realmente”60. A filha e os conflitos 

do período, enfim, parecem acabar com tudo em que Levov acreditava, retirando-o de sua 

pastoral: 

 
“[...] a filha e a década fazendo picadinho da sua forma particular de 
pensamento utópico, a América da peste se infiltrando no castelo do Sueco e, 
ali, infectando todo mundo. A filha que o transporta para fora da sonhada 
pastoral americana e para dentro de tudo o que representa a sua antítese e o 
seu inimigo, para a fúria, a violência e o desespero da contrapastoral – para a 
selvageria nativa americana.”61  

 

  A imagem da filha como agente de caos e sujeira é reafirmada a todo instante, como 

nos inúmeros momentos em que Merry é comparada a um monstro, aquela que infecta a 

família, ou “a mais feia filha de dois pais bonitos que já existiu no mundo”62. Sigmund Freud 

já havia observado que “a sujeira de qualquer espécie nos parece incompatível com a 

civilização”63, e as imperfeições de Merry parecem incompatíveis com as perfeições de seus 

pais. Como a antropóloga social Mary Douglas, no seu renomado estudo da década de 1960 

sobre os conceitos de pureza e impureza nas diferentes sociedades em diferentes momentos 

históricos, salienta: “a sujeira ofende a ordem e eliminá-la não é um movimento negativo, mas 

um esforço positivo de organizar o ambiente”64. Merry é o elemento indesejado, não apenas 

na sua atitude, como em todo seu ser, que exala tudo que os Levov não são: feios e 

problemáticos. Contudo, ao seguir seu papel de herói, Levov não consegue eliminar os 

aspectos desestabilizadores de Merry, uma vez que ser agressivo com ela iria contra seus 

princípios. De acordo com seu irmão, Jerry, o problema de Sueco é exatamente esse, a falta de 

violência para eliminar a sujeira representada pelo comportamento da filha que destruiu a 

família e o retirou do seu Sonho Americano: “foi a falta de raiva que o matou, no final. 

Supondo-se que a agressão seja higiênica e curativa”65. 

 O comportamento de adolescente questionadora, a princípio, não mais do que uma 

atitude típica da idade, ultrapassa os limites aceitáveis, e a passividade de Sueco frente à 

agressividade da filha permite que Merry saia de uma posição questionadora inofensiva 

																																																													
60 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 204. 
61 Ibid, p. 108. 
62 Ibid., p. 296. 
63 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 46. 
64 DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo, p. 12. 
65 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 91. 
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diretamente para a posição de uma terrorista procurada pela polícia, tudo por que, segundo 

Jerry, Sueco não havia tomado atitude alguma, uma vez que tinha “medo de criar uma cena 

desagradável”66. A desculpa de utilizar a agressão como forma de higienizar e curar o 

ambiente infestado, como Jerry sugere, se pauta, em grande medida, na implicação do caráter 

caótico da desordem, que, segundo Mary Douglas, é ilimitada e, portanto, “simboliza tanto 

perigo quanto poder”67. Tais aspectos são possíveis de se observar na trajetória de Merry – se 

a considerarmos como o elemento que traz a desordem para a pastoral americana de Levov. 

 Em uma narrativa que abraça o mito estadunidense do melting pot, Merry descende de 

um pai judeu e uma mãe irlandesa católica, não obstante ambos serem nascidos nos Estados 

Unidos e terem convicções religiosas bem menos rigorosas que seus pais, o que permite que 

ela escolha ser católica na infância, por influência da avó materna, para terminar como jainista 

depois das quatro mortes que provocou. Em tal trajetória, fica marcado o seu papel de 

antagonismo com Sueco, o herói da narrativa, agindo como uma espécie de duplo do mesmo, 

no qual toda a ira reprimida pelo protagonista toma forma. Merry é apresentada como a 

poluição da imagem da família perfeita, a pessoa que “explodiu e mandou suas normas para 

os quintos dos infernos”68. 

 Se, como Douglas observa, “aqui e ali, descobrimos que o que é errado é também 

poluitivo. As regras de poluição apenas realçam um pequeno aspecto do comportamento 

moralmente desaprovado”69, não há dúvidas de que Merry é o elemento moralmente 

reprovado de Pastoral Americana e, se como Zygmunt Bauman observa em um de seus 

estudos sobre a pós-modernidade que tratam sobre a ordem e desordem no mundo “líquido”, 

“uma das mais inquietantes ‘impurezas’ na versão moderna da pureza eram os 

revolucionários”70, Merry incomoda justamente por seu papel de militante, naturalmente 

antagonista do “verdadeiro” americano que é Seymour. Tal papel, assumido por Merry no 

ápice do entusiasmo utópico, é posto por terra em uma década na qual a publicidade ganhou 

força e a incorporação de ideais revolucionários pelo sistema capitalista, como forma de 

manter vivo um sistema que tem como característica englobar no seu discurso qualquer 

reação contrária a si mesmo, deslegitima os movimentos mais do que nunca. Essa “liquidez” 

da modernidade tardia é analisada em uma das séries televisivas mais representativas já 

																																																													
66 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 332 
67 DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo, p. 117. 
68 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 336. 
69 DOUGLAS, Op. cit., p. 160. 
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produzidas, Mad Men (2007-2015), na qual o protagonista, um famoso publicitário71, após 

entrar em crise e procurar ajuda em grupos alternativos, tem a ideia de acoplar o universo 

hippie de contracultura à imagem da Coca-Cola, produto-símbolo do capitalismo norte-

americano, em uma propaganda72 que, supostamente, salva sua carreira. 

  A menina que repudiou “tudo o que aprendera dele [Sueco] e da mãe [Dawn], agora 

passava a rechaçar também quase tudo o que constituía a existência civilizada, começando 

pela higiene”73, e passa na sua fase “pós-quatro-assassinatos” a se chamar Mary Stolz, 

abandonando a vida revolucionária para se tornar uma jainista que já não mais se alimenta e 

vive em um lugar inabitável por acreditar que não pode matar nenhum ser vivo. Ironicamente, 

além da linha do telhado da casa dela, Sueco identifica “as palavras mais reconfortantes da 

língua inglesa”74: Primeiro Banco Fidelidade. Dez andares que proclamavam a “confiança 

fiscal, a permanência institucional, o progresso cívico, a oportunidade e o orgulho”75. O 

Primeiro Banco Fidelidade, corporação criada na década de 1920 e gerida por famílias desde 

então, é visto por Sueco e compreendido com irritação como o “último” e não mais o 

“primeiro” dos negócios familiares. Não há mais espaço para a Artigos de Couro para 

Senhoras Newark, que deverá se integrar ao mundo capitalista globalizado e abrir filiais em 

países de Terceiro Mundo, onde há mão de obra mais barata. Da mesma forma, não há mais 

alternativas para Merry e para a família perfeita: “É o caos do início ao fim”76.  

 Em meio ao infortúnio de finalmente perceber o caos, Levov apreende a 

impossibilidade de ainda viver sua pastoral. Ela não faz mais parte da sua realidade, não pode 

mais existir nesse mundo, é anacrônica. Ao tomar consciência da discrepância de tempos que 

ele e Merry habitavam, e de que não importava mais o motivo de Merry ter destruído sua 

família e lhe retirado de seu mundo ideal, uma grande reflexão se apodera de Seymour, a de 

que “sua capacidade de sofrer não existe mais”77.  

 

 

1. Reality Bites: Nosso Kennedy é impelido ao fracasso 

																																																													
71 É interessante comentar que o personagem de Mad Men, Don Drapper, foi inspirado em Draper Daniels, 
publicitário famoso por criar o cowboy das campanhas de cigarro dos anos de 1950, o “Malboro Man”, 
campanha que perdurou até a década de 1990. 
72 A propaganda da Coca-Cola que vai ao ar no último episódio da série é o clássico comercial de 1971, 
“Hilltop”, da agência publicitária McCann-Erickson. 
73 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 404. 
74 Ibid., p. 289. 
75 Ibid., p. 288. 
76 Ibid., p. 341. 
77 Ibid., p. 448. 
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 Fredric Jameson, na introdução escrita em 1990 para Pós-modernismo: a lógica 

cultural do capitalismo tardio, argumenta que, ao periodizar o fenômeno que dá título ao 

livro, é necessário distinguir “entre o aparecimento gradual das várias (e na maioria das vezes, 

não relacionadas) precondições para a nova estrutura”78 e o momento, não necessariamente 

cronológico, no qual ocorre a consolidação de tais precondições. Desta maneira, ele retoma as 

considerações de Ernest Mandel sobre o terceiro estágio capitalista, denominado pelo 

economista de “capitalismo tardio”, no qual Mandel sugere que condições necessárias para 

esse novo momento haviam sido disponibilizadas no fim da Segunda Guerra Mundial79, 

quando novas tecnologias (incluindo a mídia) foram introduzidas. Ao mesmo tempo, Jameson 

argumenta que  

 

[...] a infra-estrutura e as superestruturas – o sistema econômico e a 
“estrutura de sentimento”80 cultural –, de algum modo se cristalizam com o 
grande choque da crise de 1973 (a crise do petróleo, o fim do padrão-ouro 
internacional, o fim, para todos os efeitos, das “guerras de libertação 
nacional” e o começo do fim do comunismo tradicional), e agora que 
assentou a poeira, revela-se a existência de uma nova e estranha paisagem.81  

 

 Tal paisagem, para Jameson, é constituída de uma nova falta de profundidade, 

fundada, pode-se dizer, na cultura do simulacro, responsável pela perda de referências, que 

por sua vez vai incidir em um enfraquecimento da historicidade “tanto em nossas relações 

com a história pública quanto em nossas novas formas de temporalidade privada”82, 

resultando em um novo matiz emocional, o qual ele vai explorar minuciosamente através da 

análise do quadro Um par de botas (1886), de Vincent Van Gogh, e Diamond dust shoes 

(1980), de Andy Warhol. Contudo, o que me interessa abordar aqui é um dos aspectos desse 

novo matiz emocional observado por Jameson, o que ele chama de “esmaecimento dos 

afetos”. Tomando como objeto o quadro O grito (1893), de Edvard Munch, o teórico vai 

refletir sobre como ele é “uma expressão canônica dos grandes temas modernistas da 

alienação, da anomia, da solidão, da fragmentação social e do isolamento”83, expressão de um 

																																																													
78 JAMESON, Fredric. Pós-modernismo, p. 23. 
79 Ver MANDEL, Ernest. Late Capitalism. New York: Verso, 1998. 
80 O termo em questão vem do teórico Raymond Williams e se refere a “uma qualidade particular da experiência 
social e das relações sociais, historicamente diferente de outras qualidades particulares, que dá o senso de uma 
geração ou de um período” (Williams, Raymond. Marxismo e Literatura, p. 133).  
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tipo de afeto que para Jameson parece não existir mais, uma vez que “o sujeito centrado que 

existia na época do capitalismo clássico e da família nuclear foi dissolvido no mundo da 

burocracia”84. O que Don DeLillo consegue mostrar com maestria e explora em boa parte da 

sua obra, na pastoral americana de Roth é um pouco menos evidente, mas está lá: Sueco é a 

transição para esse novo matiz emocional, impulsionado por Merry, como Lou Levov vai 

notar: 

 

E onde vai acabar? Qual é o limite? Vocês todos não cresceram nesse tipo de 
mundo. Tampouco eu. Crescemos em uma era em que isto aqui era um lugar 
diferente, quando o sentimento de comunidade, lar, família, país, trabalho... 
bem, era diferente. As mudanças foram além da capacidade de compreensão. 
Às vezes eu acho que mais coisas mudaram desde 1945 do que em todos os 
anos da história até então. Não sei o que fazer com o final de tantas coisas. A 
falta de sentimento pelas pessoas que se vê nesse filme, a falta de afeição 
pelos lugares, como está acontecendo em Newark... como uma coisa dessas 
acontece?85  

 

 A frustração de Lou durante o jantar marca o seu sentimento de inadequação em um 

mundo do qual ele parece desejar não fazer parte. Sueco, por outro lado, membro da geração 

seguinte, termina a narrativa mais integrado. Tendo começado a história sendo descrito como 

portador de um nome “mágico”, como alguém que “brilhava” e a quem as pessoas 

“amavam”86, que cresce e assume o negócio de luvas do seu pai e na vida adulta é incapaz de 

se mostrar agressivo, depois do incidente da bomba de Merry, Sueco parece perder a 

inocência gradativamente. Enquanto no primeiro encontro com Rita o protagonista se mantém 

calmo e educado, perdendo a paciência com ela somente quando ela o chama de 

“capitalistazinho de merda”87 e ele responde irritado “você não sabe o que é uma fábrica, não 

sabe o que é produzir alguma coisa, não sabe o que é capital, não sabe o que é trabalho”88, a 

fala de Levov nunca chega ao nível de agressividade da narração de Zuckerman, que na 

mesma cena tem os seguintes pensamentos sobre Rita: “essa criança repugnante com a cabeça 

entupida de fantasias sobre ‘a classe trabalhadora’!”89 e “ah, esmagar esse craniozinho 

cabeludo dela – agora mesmo, entre as mãos fortes do Sueco, esmagar esse crânio com toda a 

força até que todas as ideias doentes saíssem escorrendo pelo seu nariz”90. A pior reação de 

Levov com Rita, ao vê-la nua em uma cama de hotel, tentando convencê-lo a se relacionar 
																																																													
84 JAMESON, Fredric. Pós-modernismo, p. 42. 
85 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 441. 
86 Ibid., pgs 8 e 10. 
87 Ibid., p. 165. 
88 Ibid., p. 168. 
89 Ibid., p. 167. 
90 Ibid., p. 172 – grifos meus. 
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com ela, é um xingamento depois de quase implorar para ela parar com a tortura: “pare com 

isso [...] Sua merdinha...”91. 

 Com um protagonista que, na superfície, parece não apresentar nenhuma falha, nem 

em situações extremas como as com Rita, o fim da narrativa traz a integração de Levov a esse 

mundo caótico, fazendo com que ele perca até mesmo a capacidade de sofrer. É o fim de 1984 

(1949), de George Orwell, onde 2 + 2 acaba sendo igual a 5, na falta de forças para lutar. A 

descoberta de que não havia sido somente uma morte que Merry causara, mas sim três, 

seguida pela descoberta da traição de Dawn, o levam ao extremo, e Zuckerman implora pelo 

protagonista: “Salvem-me desse dia! Ver tanta coisa e tão depressa! E como o Sueco sempre 

fora tão estoico em sua capacidade de não ver, como foram prodigiosos seus poderes para 

regularizar as coisas”92. Contudo, após os três assassinatos extras, “ele se viu confrontado por 

algo impossível de regularizar, mesmo para ele”93.  

 Durante o jantar que ele e Dawn oferecem na casa que, em 1973, simbolicamente, 

também está prestes a ser reestruturada, Sueco finalmente percebe a mudança paradigmática 

que ocorreu no mundo, responsável por tornar irreal o seu desejo pela família perfeita. O 

evento ocorre no mesmo ano que Jameson observa marcar a cristalização do novo sistema que 

apaga as fronteiras entre alta e baixa cultura. Sendo assim, obras que antes eram restritas a um 

nicho específico se tornam mainstream, como acontece com o filme Garganta Profunda 

(1972), de Jerry Gerard, que ficou ainda mais vinculado à cultura popular por ter seu título 

utilizado para identificar o informante secreto que auxiliou a investigação do caso Watergate, 

responsável por levar o país a uma crise constitucional. Ambos acontecimentos são tópicos do 

jantar dos Levov. 

   O tema da moralidade, com a discussão sobre Watergate e o filme pornográfico 

estrelado por Linda Lovelace, surge como base do capítulo final do romance, chamado de 

“Paraíso perdido”. O desprezo de Lou Levov por Richard Nixon, que o leva a acordar no 

meio da noite para escrever cartas insultando o então presidente que estava sendo investigado 

pelo escândalo de Watergate, revela o lado Levov que parece ter pulado uma geração: o da 

raiva. Da mesma maneira como Merry protestava e praguejava contra Lyndon Johnson 

quando era uma adolescente, Lou se refere a Nixon como “aquele canalha!” e esbraveja:  

 

Peguem o Nixon e tudo ficará bem. Se pudermos ao menos cobrir Nixon de 
piche e penas, a América será outra vez a América, sem todas as coisas 

																																																													
91 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 172. 
92 Ibid., p. 503. 
93 Ibid., p. 503. 
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nojentas e criminosas que hoje rastejam nela, sem toda essa violência, 
maldade, loucura e ódio. Metam o Nixon numa jaula, enjaulem o crápula e 
teremos de volta nosso grande país do jeito que era antes!94 

 

 A raiva de Lou pelo então presidente dos Estados Unidos é, em primeiro lugar, 

ingênua, ao citar Nixon como o único responsável por todos os problemas da América da 

década de 1970; e, em segundo, paradoxal, quando reprime a violência que tomou conta de 

Nova Jersey, incitando ainda mais violência ao expressar que gostaria que “enjaulassem” 

Nixon. A investida contra o presidente, que não é explicada por Lou racionalmente, apenas 

descrita por Zuckerman como tendo rompido “uma diatribe repleta de insultos e de veneno 

contra o presidente”95, remete ao desprezo estadunidense por um personagem que denigre a 

imagem do self-made man, vindo (como Lou) de um passado humilde e fazendo o trajeto rags 

to riches da forma como o Sonho Americano incita os cidadãos a acreditarem ser possível. 

Contudo, é também um personagem que acabou sendo envolvido em um caso que fez com 

que todo o país questionasse a sua moral e sua ética, como acaba acontecendo com o próprio 

Seymour. Como Oliver Stone vai mostrar em uma cena do filme Nixon (1995), na qual o 

presidente, depois de ser forçado a renunciar, olha para um quadro de John F. Kennedy e diz: 

“[q]uando eles olham para você, eles veem o que querem ser... Quando olham para mim, eles 

veem quem são”96, ninguém gosta de ver que é passível de cometer um erro. Reflexão 

interessante para pensar como a corrupção que acontece dentro da própria família 

aparentemente perfeita – com a traição de Sueco, principalmente, que é jogada para o final do 

romance depois de toda a construção heroica do protagonista – é abafada e resumida a poucas 

linhas da história, como se a América se recusasse a ver seus próprios defeitos. O autor Chris 

Matthews, em seu estudo que defende a rivalidade de John F. Kennedy e de Richard Nixon 

como tendo moldado os Estados Unidos do pós-guerra, ainda observa que: “Se os americanos 

viam John F. Kennedy como seu herói, também reconheciam a barba por fazer de Richard 

Nixon na luz fluorescente dos seus espelhos de banheiro”97. Seguindo essa lógica, não é 

difícil compreender o motivo pelo qual Sueco é comparado justamente a Kennedy: 

 

Sua ótima aparência, sua vitalidade maior do que a vida, sua glória, nossa 
sensação de que ele era isento de toda dúvida a respeito de si mesmo por 

																																																													
94 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 361. 
95 Ibid., p.361. 
96 Cena do filme Nixon (1996), dirigido por Oliver Stone. “When they look at you, they see what they want to 
be... When they look at me, they see who they are”. –Trad. Livre. 
97 MATTHEWS, Chris. Kennedy & Nixon, p. 20: “If Americans viewed John F. Kennedy as their shining hero, 
they also recognized the five o’clock shadow of Richard Nixon in the fluorescent light of their bathroom mirror”. 
– Trad. livre. 
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causa do seu papel heroico – o fato de todas aquelas virtudes viris haverem 
precipitado um assassinato político me levava a pensar na história 
arrebatadora não do martirizado Garoto de Tomkinsville de John R. Tunis, 
mas sim na história de Kennedy, John F. Kennedy, apenas uma década mais 
velho do que o Sueco e outro filho privilegiado da fortuna, outro homem de 
glamour, irradiando o espírito americano, assassinado ainda com quarenta e 
poucos anos, apenas cinco anos antes da filha do Sueco protestar 
violentamente contra a guerra de Kennedy-Johnson e mandar pelos ares a 
vida do pai. Pensei: Mas é claro. Ele é o nosso Kennedy.98  

 

 Na infância, Sueco é comparado ao protagonista do livro de John R. Tunis, mesmo 

sem Zuckerman conseguir ver as possíveis dificuldades enfrentadas por ele para que tal 

comparação fosse aceitável. Na vida adulta, o narrador relaciona Sueco ao ex-presidente 

Kennedy, devido a sua aura jovem e sedutora. No entanto, a diferença aqui é que Kennedy 

morre cedo e é poupado de decepções, enquanto Sueco, personagem de um Zuckerman da 

década de 1990, como em uma boa narrativa do seu tempo, é obrigado a fracassar e ver as 

suas crenças serem estilhaçadas. Mesmo sobrevivendo e se reinventando, quando Zuckerman 

o encontra para jantar e escutar sua história, a reação do narrador ao Sueco do final do século 

é: “esse cara é a encarnação de nada”99, em uma boa consonância com o vazio percebido por 

Fredric Jameson no seu estudo sobre o novo matiz emocional do pós-modernismo. A desgraça 

de Levov é não morrer jovem e herói como Kennedy, mas sobreviver até a década de 1990 

para, depois de ter passado por um evento que o tornou excepcional a ponto de ter sua história 

contada, se tornar uma encarnação de nada antes de morrer.  

 A conjuração de imagens presidenciais por parte de Roth é recorrente, como Ann Basu 

observa ao analisar as representações masculinas nas narrativas pós-guerra do autor. 

Conforme Basu, essas narrativas “investigam um simbolismo de saúde corporal gerado por 

narrativas de construção nacional como a pastoral e o adâmico, que buscam vincular o 

indivíduo masculino americano à nação”. Segundo a autora, Roth explora aspectos do 

imaginário nacional democrático “que, com frequência, foram expressados de maneira 

figurativa através de uma fisicalidade masculina unificada, branca, bem delimitada e 

saudável”, que é chamada por ela de corpo nacional americano, e que “frequentemente, se 

estende às figuras presidenciais de Roth”100. Personagens expressos nos romances de Roth por 

ela analisados são representados como passíveis de serem atacados por um elemento de fora, 

																																																													
98 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 104-105. 
99 Ibid., p. 52 – grifos meus. 
100 BASU, Ann. States of Trial, p.6: “...probe a symbolism of bodily wholesomeness generated by nation-
building narratives such as pastoralism and Adamism that seek to link the American male individual to the 
nation”/ “that has often been expressed figuratively in a unified, white, well-bounded and wholesome male 
physicality” /“which often extends itself to Roth’s presidential figures”. – Trad. Livre. 
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responsável por desestabilizar e contaminar tal figura. Nesse caso, assim como em grande 

parte das narrativas ocidentais – e como fica indicado desde a referência ao Paraíso Perdido 

de John Milton, presente na estrutura do romance –, o elemento que corrompe o corpo 

nacional americano é uma mulher, “a filha monstruosa. A monstruosa Merry.”101. Esse é um 

aspecto importante da narrativa, uma vez que sua segunda família, em contrapartida à 

primeira, parece ser poupada da desgraça, sendo constituída apenas de filhos homens.  

 A ênfase em figuras presidenciais (e masculinas) em Pastoral americana pode ser lida 

como um outro nível da discussão da relação entre pais e filhos. Em um país no qual as 

narrativas de formação trazem à tona a figura do pai, remetendo para a imagem dos primeiros 

colonos ingleses, Pilgrim Fathers, e também dos Founding Fathers, os chamados Pais 

Fundadores dos Estados Unidos, tal conexão não pode ser randômica. A construção de uma 

narrativa que coloca os líderes de um país não apenas em uma posição paternal, mas como 

sendo lembrados para a posterioridade como “pais” e, portanto, em uma estrutura familiar, 

sugere a importância da família no contexto estadunidense. Tendo em vista que a mitologia da 

construção familiar está na base da obsessão estadunidense por um ideal puritano de 

comunidade na qual os membros possam constituir um só corpo ético e político – “devemos 

nos unir como um indivíduo (...) como membros do mesmo corpo”102, como diz John 

Winthrop – a comparação de Sueco com John F. Kennedy não pode fugir à análise, tendo em 

vista o fato de Kennedy, além de vir de uma família bem sucedida, restaurar a inocência 

americana com uma retórica cristã de púlpito bem parecida com a de Winthrop. No discurso 

de 1961, intitulado “City on a Hill”, no qual Kennedy faz outras referências ao texto do 

puritano, além do título, ele se autointitula “filho de Massachussetts”103, confrontando a 

imagem familiar dos “Fathers”, que vai se ver questionada de maneira intensa na década de 

1960. Na mesma década, depois da literatura beat – um dos primeiros movimentos de 

contracultura nos Estados Unidos –, o país se depara com os hippies, culminando no festival 

de Woodstock, em 1969, que irá reunir o movimento hippie com estilos musicais como rock, 

folk e blues, todos diretamente ligados à contestação dos valores vigentes na sociedade e 

movimentos que reforçam o confronto de gerações que ameaça a harmonia dos que ainda 

defendem a família nuclear, contrastando com a imagem de filho exemplar de Kennedy. 

																																																													
101 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 85. 
102 WINTHROP, John. A Model of Christian Charity, Edição Kindle – posição 275: “(…) we must be knit 
together as one man (...) as members of the same body”. Trad. Livre. 
103 Cf: KENNEDY, John F. January 9, 1961: “City Upon a Hill” Speech, s/p: “And these are the qualities 
which, with God's help, this son of Massachusetts hopes will characterize our government's conduct in the four 
stormy years that lie ahead”. 
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 Sueco, em uma situação de contraste parecida, é preso à retórica de inocência de seus 

antecessores e demora a assimilar a atmosfera de caos decorrente do questionamento dos 

valores que não condizem mais com a sua realidade e, principalmente, demora para entender 

o motivo da violência de Merry. A escolha de Zuckerman de começar a narrativa de Levov 

com uma cena incestuosa não pode ser arbitrária. Voltando da praia, em meio à discussão 

com o pai sobre o problema da sua gagueira, ela vai dizer “o problema não sou eu... é a minha 

mãe”104; Sueco é arrebatado pelo pedido de uma Merry de onze anos de idade: “Pai, me beije 

do jeito que você b-b-b-beija a ma-ma-ma-mamãe”105. Segundo Sigmund Freud, a primeira 

escolha sexual da criança é incestuosa106, e o desejo de fazer o que é proibido segue a existir 

nos povos em que há o tabu como forma de regularizar a sociedade, uma vez que “o tabu é 

uma proibição antiquíssima, imposta do exterior (por uma autoridade) e voltada contra os 

mais fortes desejos do ser humano”107. Na cena em que Merry expõe um dos desejos mais 

antigos relacionado à fase de desenvolvimento infantil, na qual a criança demonstra uma 

disputa com o progenitor do mesmo sexo, por causa desse desejo incestuoso pelo progenitor 

do sexo oposto, Sueco quase falha quando, “inebriado pelo sol [...] baixou os olhos e viu que 

uma das tiras do ombro do traje de banho da filha tinha deslizado pelo braço expondo seu 

mamilo, a dura e avermelhada picada de abelha que era o seu mamilo”108. É esse momento no 

qual Sueco quase demonstra uma fraqueza que poderia tê-lo levado a um ato impuro, e é 

também esse momento que Zuckerman escolhe para iniciar a narrativa da queda desse 

personagem, pautada no fracasso de sua família, reforçando o ideal de pureza que está na base 

da sociedade norte-americana. David T. Holmberg, em sua dissertação de mestrado, onde 

analisa os fracassos americanos em narrativas de beisebol na literatura pós-guerra, descreve a 

cena como: 

 
[...] uma cena clássica de Roth, na qual ele descreve um momento incestuoso 
breve e quase não-intencional entre pai e filha, um incidente isolado entre os 
dois que, não obstante, torna-se para Sueco o seu grande momento de 
fracasso e, de certa forma, é de fato o seu grande momento de fracasso. 
Independentemente de ter causado os acontecimentos devastadores 
subsequentes, no contexto da ficção do romance, na certa representa o 
momento da perda destrutiva de inocência não da filha, mas do Sueco.109  

																																																													
104 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 112. 
105 Ibid., p. 112. 
106 FREUD, Sigmund. Totem e Tabu. Edição Kindle. 
107 Ibid., Edição Kindle – posição 384. 
108 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 112. 
109 HOLMBERG, David T. Baseball and literature ‘The center field cannot hold’, p. 52-53: “The scene is classic 
Roth, as he describes a brief and fairly unintentionally incestuous moment between father and daughter, an 
isolated incident between the two that nonetheless becomes for the Swede his great moment of failure, and in a 
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 Um dos lados positivos da perda de inocência, pode-se dizer, é a possibilidade de ver o 

mundo a partir de outros olhos e construir uma nova realidade, o que torna essa queda um 

veículo para a possibilidade de um novo sucesso. Em um país no qual o fracasso é 

estigmatizado, uma das palavras-chave dos Estados Unidos é reinvenção. Reinvenção 

econômica, graças ao seu sistema suficientemente flexível para realizar mudanças necessárias 

e se adaptar em momentos de crises, assim como a reinvenção do próprio ideal de Sonho 

Americano. Porém, a queda da família de Levov se dá justamente na incapacidade do 

protagonista de se reinventar enquanto a história de Merry está sendo contada, uma vez que 

ele escolhe se manter preso a um passado idealizado durante esse período. Em um capítulo 

intitulado “A queda”, quem abre a cena é Lou, com seu discurso de aposentadoria, no qual ele 

fala sobre o seu sucessor na fábrica ser seu filho, Sueco. Lou enaltece o privilégio que é poder 

deixar sua fábrica ainda como um negócio familiar, embora, naquele momento, já houvesse 

indícios de que um negócio familiar como o seu estava perdendo espaço no mercado, aspecto 

que Sueco decide ignorar: 

 
Escutem – começou o senhor Artigos de Couro para Senhoras Newark – [...] 
Eu gosto de trabalhar, gosto de trabalhar com luvas, gosto do desafio, não 
gosto da ideia de me aposentar, acho que é o primeiro passo para a sepultura. 
Mas nada disso me importa, por uma grande razão: porque sou o homem de 
mais sorte no mundo. Sorte por causa de uma palavra. A grande palavrinha 
aqui é esta aqui: família. Se eu estivesse sendo afastado por um competidor, 
não estaria aqui sorrindo desse jeito, vocês me conhecem, eu estaria de pé aí 
embaixo, dando berros. Mas quem está me afastando é meu próprio e amado 
filho. Fui abençoado com a família mais maravilhosa que um homem pode 
desejar: uma esposa maravilhosa, dois garotos maravilhosos, netos 
maravilhosos...110 

 

 D. H. Lawrence, em seu livro de crítica sobre a literatura clássica norte-americana, 

afirma ter sido Benjamin Franklin “quem construiu o primeiro simulacro de americano”111 e 

Lou ainda parece seguir à risca a crença de que “Deus certamente irá recompensar a virtude e 

punir o vício, nesta vida ou além da vida”112 nos seus modos e atitudes. Internalizando a 

retórica de Benjamin Franklin, que ajudou a moldar o que ficou conhecido como 

																																																																																																																																																																																														
way, it is his great moment of failure. Regardless of whether this caused the subsequent devastating events, in 
the context of the novel's fiction, it certainly represents the moment of the Swede's, if not the daughter's, 
destructive loss of innocence”. – Trad. Livre. 
110 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 149. 
111 LAWRENCE, D. H. Estudos sobre a literatura clássica americana, p. 22. 
112 FRANKLIN, Benjamin. Autobiography of Benjamin Franklin, Edição Kindle – posição 1365: “God will 
certainly reward virtue and punish vice either here or hereafter”. – Trad. Livre. 
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“americano”, Lou, que havia passado a vida produzindo e supervisionando o processo de 

fabricação de luvas113, é a antítese dos ideais revolucionários que estão surgindo no país com 

o movimento de contracultura. É Sueco, por sua vez, quem vai sentir com mais força as 

complicações econômicas e culturais pelas quais o país estava passando. É em meados da 

década de 1960 que os indícios de problemas sérios no modo de produção vigente até então, o 

fordismo, ficaram evidentes e, conforme o geógrafo David Harvey, é no período entre 1965 e 

1973 que a incapacidade do fordismo de conter as contradições do capitalismo fica clara. Para 

Harvey, essa dificuldade encontrada pelo sistema pode ser resumida em uma palavra: rigidez 

– aqui relacionada aos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo “em 

sistemas de produção em massa que impediam muita flexibilidade de planejamento e 

presumiam crescimento estável em mercados de consumo invariantes”114, mas que também, 

se formos pensar nos ideais de Sueco, pode ser relacionada à rigidez de princípios que não 

dão mais conta das novas gerações e que vêm, assim como o sistema econômico e as luvas de 

Lou, a serem substituídos. 

  A insistência de Sueco em manter a fábrica de luvas, e ainda mais, em mantê-la em 

Nova Jersey, mostra a tentativa de segurar um passado onde tudo era mais sólido – e puro – 

em uma espécie de negação da realidade. A narrativa sugere que, como se, ao contrário do 

que seu nome indica115, ele não conseguisse ver além. Esse cidadão que deveria “ver mais” 

(see more) pode ser lido como uma boa alegoria do país, que não consegue enxergar os 

conflitos geracionais que estão ocorrendo, vindo de seus próprios filhos. Assim como os 

Estados Unidos lidam com uma nova geração que busca subverter seus valores e ideais, 

Sueco lida com Merry e não consegue entender como uma filha sua e da quase Miss América 

não consegue demonstrar amor aos pais, o que gera a pergunta: “por que aquela menina 

odiava o pai? Esse grande pai, esse pai realmente ótimo”116.  

 Para um personagem que ama a América, e Sueco  “amava ser um americano”117, o 

ódio pelos Estados Unidos que surge da própria filha é incompreensível. Criado como herói 

na comunidade de Weequahic e tendo passado a vida agindo conforme as expectativas dos 

outros, Seymour não mede esforços durante toda a narrativa para manter a ordem e tentar 

remediar qualquer situação desagradável. Zuckerman cria um protagonista que sempre pensa 
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114 HARVEY, David. Condição pós-moderna, p. 135. 
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nos outros, fazendo jus a um caráter heroico construído ainda na juventude, quando ele era o 

capitão do time de beisebol da escola. Tal idiossincrasia do personagem, por sua vez, tem 

muito a ver com o “ideal heroico” que Carl Jung nota em um estudo sobre a psicologia dos 

norte-americanos. Para o psicanalista, o ideal é pautado no fato de que, no esforço idealista 

identificado no país, as pessoas visam “extrair o melhor de cada pessoa, e quando encontram 

uma pessoa boa eles a apoiam naturalmente e exigem dela tanto que corre o perigo de entrar 

em colapso de tanto esforço, sucesso e triunfo”118. É o que acaba acontecendo no final do 

paradigmático jantar, com o colapso de Sueco, que perde a esperança em reestruturar sua 

família. Ironicamente, no início dessa última cena, a imagem de outro herói vem à tona: a de 

Johnny Semente de Maçã. 

 Pioneiro e herói folclórico norte-americano, Johnny Chapman, conhecido como 

Johnny Appleseed, nasceu em 1774 e cresceu em meio à Guerra Revolucionária Americana, 

tornando-se uma figura lendária enquanto ainda era vivo devido, em grande medida, à sua 

generosidade. Embora durante a vida Chapman tenha semeado sementes de maçã com 

propósitos econômicos (para demarcar propriedades, por exemplo), na lenda, ele acabou 

sendo descrito como alguém que semeava aleatoriamente, sem interesse comercial. 

Entretanto, o que é importante destacar é a função de Johnny Semente de Maçã como 

frontiersman durante o período de expansão estadunidense, papel que Zuckerman simula em 

Sueco e em suas longas caminhadas pelo campo após ter adquirido a propriedade em Old 

Rimrock, quando o protagonista se comparava aos pioneiros e sentia que “estava colonizando 

a Nova Jersey revolucionária como se fosse pela primeira vez”119. 

 Enquanto os habitantes de Newark migravam para os suburbs, Sueco procura um lugar 

ainda mais afastado. Sua escolha é pautada no fato de que podia “seguir em frente, na direção 

oeste, o mais longe que pudesse de Nova Jersey”, da mesma forma que os pioneiros 

desbravadores. A descrição da nova casa combina com a visão ingênua de desbravador de 

terras que Zuckermen atribui a Sueco, e destoa do tempo/espaço que ele habita: a casa fica 

afastada da cidade, em uma área grande, na qual ele pode constituir sua pequena pastoral 

americana particular. A ênfase na pastoral fica por conta da longa descrição sobre a 

propriedade que o romance proporciona ao leitor: 

 

Cem acres de América. Terra desbravada, a princípio, não para agricultura 
mas para fornecer madeiras àquelas velhas fundições de ferro que 
consumiam mil acres de madeira por ano. [...] Um celeiro, um açude para 

																																																													
118 JUNG, C. G. 10/3 Civilização em mudança – Civilização em transição, pgs. 233 e 234. 
119 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 375. 
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mover o moinho, uma calha pra levar água ao moinho, persistiam as 
fundações de um moinho de cereais que havia fornecido grãos para as tropas 
de Washington. Em algum local nos fundos do terreno, havia uma mina de 
ferro abandonada. Logo após a Revolução, a casa original, uma estrutura de 
madeira e a serraria haviam pegado fogo e a casa fora substituída por essa 
outra [...] construída em 1786.120 

 
 Embora com um apelido escandinavo e o sobrenome de uma família judia, Sueco se 

identifica mais com o personagem folclórico de Johnny Semente de Maçã do que com sua 

própria história. Seu desejo de ser um verdadeiro americano fica explícito na descrição que 

ele apresenta de si mesmo, ao se comparar com Johnny, sem se importar com religião ou 

ancestralidade (como a de Bill Orcutt, seu vizinho que tinha origens no tempo da Revolução). 

Para Sueco, Johnny é que era “o homem certo”, pois “não era judeu, não era um católico 

irlandês, não era um cristão protestante – nada disso, Johnny Semente de Maçã era só um 

americano feliz. Grande. Corado. Feliz”121. Esse pioneiro, que espalhava sementes pela terra, 

em total harmonia com a propriedade imensa com moinho e um celeiro dos Levov, é a 

escolha de Sueco para representar o que ele gostaria de ser e como gostaria de viver. Em um 

país que possui um ideal como o Sonho Americano, no qual uma das bases é a possibilidade 

de reinvenção, independente do “nascimento ou posição”122, Sueco torna-se vizinho de 

Orcutt, alcançando o seu Sonho Americano de comprar a casa de pedras para construir sua 

família, pouco importando o fato de não ter uma história como a de seu vizinho. Zuckerman 

cria um Sueco livre para ser o que quiser, e em vez de ser apenas um descendente de judeu, o 

protagonista escolhe ser um americano como Johnny123 – embora suas sementes (pelo menos 

a primeira) acabem não dando bons frutos, como Merry vem a provar. 

 Enquanto caminha por sua propriedade e imita com a mão o gesto de jogar sementes 

no campo, Sueco, em sua simulação de ser Johnny Semente de Maçã, assume o papel heroico 

do desbravador. Seguindo o ideal norte-americano do frontiersman como herói, da maneira 

como desenvolvida ainda no século XVIII pelo intelectual Hector St. John de Crévecoeur, em 

Letters from an American Farmer124, Sueco se sente integrado ao ambiente e americanizado, 

																																																													
120 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 371. 
121 Ibid., p. 381. 
122 Cf. consta no texto já citado de Adams, America Faces 1933 Realities. “birth or position”. 
123 A questão da construção deliberada de uma identidade, é importante notar, está em toda a Trilogia 
Americana. 
124 Texto que mais tarde vai influenciar a criação de personagens como Natty Bumpoo, de James Fenimore 
Cooper e, em 1893, vai influenciar também Frederick Jackson Turner a criar sua tese sobre a fronteira nos 
Estados Unidos. Tese na qual Turner vai afirmar que a fronteira foi definitiva para a formação da democracia 
americana: Cf. TURNER, The Significance of the Frontier in American History, p. 30: “But the most important 
effect of the frontier has been in the promotion of democracy here and in Europe. As has been indicated, the 
frontier is productive of individualism” e foi nela onde“…the immigrants were Americanized, liberated, and 
fused into a mixed race, English in neither nationality nor characteristics”. 
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um homem novo, com novos princípios, como Crévecoeur125 defende. Ele vai construir sua 

família e educar seus filhos da maneira que achar melhor, e não moldada nas crenças 

religiosas dos seus antepassados.  

Por outro lado, a necessidade da figura do frontiersman, segundo Barry Spector, no 

seu estudo sobre o mito de inocência americana, também é pautada no fato desse mito “dividir 

a cidade apolínea da wilderness dionisíaca”126. Por esse motivo, figuras como a de Daniel 

Boone são mantidas até hoje. Ironicamente, a escolha de Sueco de incorporar um personagem 

lendário de explorador, por sua vez, pode ser vista também como uma forma de escape 

inconsciente da família perfeita. A escolha por uma vida dionisíaca é feita somente nos 

momentos de caminhada em que Sueco sonhava em ser como os desbravadores norte-

americanos, e, dessa maneira, pode ser entendida também como uma forma de se ausentar, 

mesmo que por alguns instantes apenas, da figura apolínea127 que seu personagem ocupa. 

Zuckerman frisa tanto essa imagem que a descrição de Sueco culmina em uma comparação 

com John F. Kennedy, presidente que, frente ao seu rival, Richard Nixon, ocupa essa posição 

que inspira ordem. Aproximação que está em consonância com a escolha de Sueco de não 

compartilhar essa fantasia com seus pares e, por conseguinte, de manter os valores e preservar 

a família nuclear na superfície. 

 É nesse final do romance, com a aproximação de Levov a Johnny Semente de Maça, 

que fica evidente o lado dionisíaco do protagonista. O mesmo lado escuro que reconhecemos 

em Merry está ali, e as indagações de Sueco sobre como ele pode ter gerado essa filha 

monstruosa são compreendidas no seu encontro com Merry já maior de idade e jainista: “os 

olhos eram os de Sueco. A altura era dele e os olhos eram os dele. Ela era toda dele” e “essa 

assassina é minha”128. Levov também possui o lado negro que vê na filha e, embora não 

execute sua raiva de maneira semelhante a Merry, ele expressa mentalmente seu ódio pelas 

pessoas, como o vizinho, que além de possuir a ancestralidade americana que falta à família 

de Sueco, roubou sua esposa: “O Sueco sabia que, assim que derrubasse Orcutt no chão da 

																																																													
125 CRÉVECOEUR, St. John de. Letters from an American Farmer, p. 70: “The American is a new man, Who 
acts upon new principles; he must therefore entertain new ideas and form new opinions”. 
126 SPECTOR, Barry. Madness at the Gates of the City, Edição Kindle – posição 2339: “the developing myth 
divided the Apollonian City from the Dionysian Wilderness”. – Trad. Livre. 
127 Sobre as figuras apolíneas e dionisíacas, recomendo o estudo de Camille Paglia, em Personas sexuais, que 
acredito ser bastante pertinente para analisar tais aspectos no romance de Roth. A autora defende que: “Dionísio 
é identificação, Apolo objetificação. Dionísio é empático, a emoção simpática que nos transporta para dentro de 
outras pessoas, outros lugares, outros tempos. Apolo é o separatismo duro, frio, da personalidade e do 
pensamento categórico do Ocidente. Dionísio é energia, êxtase, histeria, promiscuidade, emocionalismo – 
indiscriminação indiferente de ideia ou prática. Apolo é obsessividade, voyeurismo, idolatria, fascismo – frigidez 
e agressão do olho, petrificação dos objetos.”. Paglia, Camille. Personas sexuais, p. 99. 
128 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 323. 
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varanda, não teria a menor dificuldade em martelar sua cabeça contra as lajes do piso, quantas 

vezes fossem necessárias para mandá-lo para aquele cemitério junto com o seu digníssimo 

clã”129. 

 A filha finalmente havia mostrado a ele todo o seu potencial sombrio. Agindo como 

uma espécie de duplo, Merry revela que até o herói da escola secundária de Weequahic tem 

um lado feio. Ao contrário de Kennedy, Sueco não morre enquanto jovem, mas é obrigado a 

sair da sua estagnação e encarar o mundo que está a sua frente, com seus protestos e em meio 

aos movimentos sociais. Nada mais parece tão puro quanto a velha Nova Jersey da memória 

de Zuckerman. Como Jameson observa ao analisar o período que chama de capitalismo 

tardio, uma nova paisagem toma conta do mundo quando “uma nova era exige uma quebra 

radical, fortalecida por uma ruptura de gerações que se dá mais propriamente nos anos 60”130, 

e como a autora Kathleen MacArthur em um estudo sobre trauma e Sonho Americano nota: 

“Esta alusão ao assassinato de Kennedy é significativa, uma vez que Merry simboliza a nova 

geração que se seguiu à era Camelot. No mundo que Kennedy deixa para trás, o Sueco, ‘nosso 

Kennedy’, e seus ideais em comum são arruinados”131. Sueco, esse Kennedy que sobreviveu, 

não pode mais escapar, e Merry o arrasta finalmente para o mundo real na década de 1970. 

Época de traições, divórcios e fim da família nuclear para os Levov. 

 

 

2. “O que, neste mundo, pode ser menos repreensível do que a vida dos Levov?”: a 

família nuclear contaminada  

 

 Roth, no romance O animal agonizante (2001), no meio da história sobre o renomado 

professor de literatura David Kepesh e a fascinação que o mesmo possui por uma de suas 

alunas, abre um parênteses para falar sobre os anos de 1960. Nesse espaço, o narrador decide 

contar a história de Merry Mount, colônia que ficava a uns cinquenta quilômetros de 

Plymouth e sobrevivia do comércio de peles enquanto enlouquecia os puritanos – e que 

também foi foco de Nathaniel Hawthorne, uma das influências do autor, no conto “The May-

Pole of Merry Mount”. A colônia foi fundada por Thomas Morton, que, segundo o romance 

de Roth, 
																																																													
129 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 460. 
130 JAMESON, Fredric. Pós-modernismo, p. 23. 
131 MACARTHUR, Kathleen L. “Shattering the American Pastoral: Philip Roth’s Vision of Trauma and the 
American Dream”, p. 20: “This allusion to Kennedy’s assassination is significant in that Merry is symbolic of 
the new generation that followed the Camelot days. In the world that Kennedy leaves behind, the Swede, ‘our 
Kennedy’, and their common ideals take a beating”. – Trad. Livre. 
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[…] exercia um fascínio obsceno sobre os puritanos. Porque quem não é 
absolutamente religioso acaba virando um Morton. Os puritanos tinham 
pavor de que suas filhas fossem levadas e corrompidas pelo alegre 
miscigenador de Merry Mount. Um branco, um índio branco, atraindo 
donzelas? Era mais sinistro ainda do que peles-vermelhas furtando donzelas. 
Morton ia transformar as filhas deles em Escrachadas. Era essa a principal 
preocupação deles, isso e o fato de que Morton vendia armas de fogo aos 
índios. Os puritanos eram obcecados com a nova geração. Porque, se eles 
perdessem a nova geração, aquele experimento inédito de intolerância 
ditatorial fracassaria. A velha história americana: salvar os jovens do sexo. 
Só que é sempre tarde demais. Tarde demais, porque eles já nasceram.132 

  

 A obsessão com as gerações seguintes ainda está bem presente séculos depois, no 

cotidiano de Lou e Sueco Levov. Enquanto um está preocupado pelo fato de o filho se casar 

com uma moça católica e não judia, o outro, após superar a rigidez religiosa dos pais e estar 

mais integrado com o mundo estadunidense do que com o judeu, se preocupa em criar uma 

filha que partilhe não mais da sua religião, mas de sua crença nos Estados Unidos e no Sonho 

Americano. Levov é o personagem que se pergunta: “Odiar a América? Por quê? Ele vivia na 

América do mesmo jeito que vivia dentro da própria pele. Todos os prazeres dos seus anos de 

juventude foram prazeres americanos, todo o seu sucesso e sua felicidade foram 

americanos”133. Seja o medo de perder os filhos para o sexo, para a possível falta de tradição 

religiosa que as gerações seguintes poderiam criar, ou o medo de ver os filhos destruindo os 

sonhos que as gerações passadas conquistaram, a tentativa de salvar os jovens segue presente 

– e frustrada. 

 Descrito por William Bradford, em Of Plymouth Plantation, como alguém que 

“tornou-se o senhor do desgoverno, mantendo, por assim dizer, uma escola de ateísmo” 134, 

Morton é o que há de profano para os puritanos. Assim como Merry e Levov, Merry Mount é 

o dionisíaco em contraste com a apolínia Plymouth e, segundo o romance O animal 

agonizante, foi necessário esperar trezentos anos para voltar a se ouvir a voz profana de 

Morton nos Estados Unidos, que o narrador vai marcar como tendo ressurgido com a 

literatura de Henry Miller. Segundo o narrador de O animal agonizante:  
 

O choque entre Plymouth e Merry Mount, entre Bradford e Morton, entre 
ordem e desordem – prenúncio colonial da convulsão nacional que viria a 

																																																													
132 ROTH, Philip. O animal agonizante, p. 54.  
133 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 259. 
134 BRADFORD, William. Of Plymouth Plantation, Edição Kindle – posição 3433: “(…) became lord of 
misrule, and maintained, as it were, a school of Atheism”. Trad. Livre. 
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explodir trezentos e trinta e tantos anos depois, quando finalmente nasceu a 
América de Morton, com miscigenação e tudo.135 

 

 Quatro anos depois da publicação de Pastoral americana, Roth retoma Merry Mount 

em um romance que surge como um ponto importante de análise da libertação experimentada 

na década de 1960. A repetição do tema não parece ser arbitrária na obra de Roth, e a posição 

ocupada em Pastoral americana para tal discussão é um indício. Zuckerman resgata o nome 

da colônia que deixava os puritanos em polvorosa com Merry, personagem que mata uma 

pessoa em um ataque terrorista nas manifestações contra a guerra do Vietnã, e leva Merry 

Mount para dentro do mundo ordenado dos Levov. Mais importante ainda, para dentro da 

própria casa dos seus pais, contaminando, assim, todo o ambiente do sonho de Levov.  

 Com relação à casa dos Levov, como a estudiosa Debra Shostak vai observar, existe 

uma boa parcela da crítica de Pastoral americana que faz um paralelo e defende a influência 

de O grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, para a obra, como as pesquisas desenvolvidas 

pelos teóricos Andrew Gordon e Jennifer Glaser. De acordo com ela, “ambos reconhecem a 

influência de Gatsby em Roth” e identificam “o lar como o espaço pungentemente contestado 

que representa, para os Levov, o fim da pastoral”136. Tal conclusão levantada pela fortuna 

crítica de Roth é pertinente para esta análise, uma vez que a crise que atinge a família nuclear 

está diretamente ligada ao ambiente de convivência dessa família, já que a casa, e mais 

especificamente a casa própria (e nesse caso, assim como em Gatsby, uma grande 

propriedade) é uma parte também integrante do Sonho Americano. Sobre esse aspecto, 

Jennifer Glaser faz uma observação interessante para este trabalho, quando relaciona a casa 

com as ideias de identidade nacional e mobilidade social: 

 

O foco de Roth na capacidade de uma casa transmitir identidade nacional e 
mobilidade de classe – sendo a realização do Sonho Americano – faz alusão 
e reescreve O grande Gatsby de Fitzgerald. Zuckerman, assim como 
Carraway, o narrador de Fitzgerald, registra o declínio da afluência que a 
casa representa para o trágico protagonista de sua história.137  

  

																																																													
135 ROTH, Philip. O animal agonizante, p. 55. 
136 SHOSTAK, Debra. Philip Roth: American Pastoral, The Human Stain, The Plot Against America, Edição 
Kindle – posição 464: “(…) both nod to Gatsby’s influence on Roth” / “(…) the home as the poignantly 
contested space that is, for the likes of the Levovs, pastoral no more”. Trad. Livre. 
137 GLASER, Jennifer. “America’s Haunted House: The Racial and National Uncanny in American Pastoral”. 
In: Shostak, Op. Cit., edição Kindle – posição 1205: “Roth’s focus on the capacity of a house to convey national 
identity and class mobility – to be the realization of the American dream – alludes to and rewrites Fitzgerald’s 
The Great Gatsby. Zuckerman, like Fitzgerald’s narrator Carraway, records the decline of fortunes that the great 
house portends for the tragic protagonist of his story”. Trad. Livre. 
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 Colocando Nathan Zuckerman em uma comparação com Nick Carraway na narrativa 

que vai mostrar o fim do sonho de Levov, as duas narrativas discutem ingenuidade e o desejo 

por coisas que não fazem mais sentido. Em Sueco, a vontade de manter uma ordem que não 

existe mais e, no caso de Gatsby, o desejo de que Daisy não apenas o ame, mas que nunca 

tenha amado Tom. A diferença mais marcante entre os narradores, por sua vez, se dá no fato 

de que, enquanto Nick participa ativamente do mundo de Gatsby, assumindo o papel de 

contar a história como ele viu e ouviu falar, Zuckerman narra a história de um homem que 

nem chegou a conhecer na vida adulta, deixando claro que sua narração não obedece nenhum 

rigor com a realidade, uma vez que ele “sonha” sua crônica, problematizando, assim, a noção 

de realismo literário também. Não obstante, ambas histórias terminam com a derrocada do 

sonho dos personagens dentro de suas próprias casas.  

 A casa se impõe como um dos aspectos mais importantes para Sueco atingir seu 

sonho. Além de possibilitar a ascensão social do protagonista, que agora habita uma 

vizinhança mais próspera, ela parece ser o que completa o sonho da família nuclear. Apenas a 

casa de pedra em uma espaçosa propriedade de Old Rimrock parece dar concretude ao seu 

casamento com a ex-Miss Nova Jersey e ao nascimento de Merry. É a ideia de que cada 

geração supera a anterior. Vindo de uma pequena comunidade com casas umas próximas às 

outras, Sueco deseja mais; ele já tinha herdado o negócio do seu pai e já havia casado e tido 

uma filha, agora ele tinha possuído “um pedacinho da América” e, feliz, diz para Dawn: 

“consegui, querida”138, concretizando, desta forma, a ideia de mobilidade social também 

intrincada ao Sonho Americano. 

 Porém, segundo Zuckerman, Sueco experimenta com Merry a ruptura do futuro 

previsto dos norte-americanos. Enquanto o protagonista acredita que Merry iria seguir essa 

lógica passada, que é pautada “no fato de cada geração se tornar mais esperta que a anterior – 

mais esperta por conhecer as inadequações e limitações das gerações precedentes”139, Merry 

foge à regra. Após se provar o combo de uma criança inteligente, bonita e feliz, a filha se 

torna monstruosa e acaba não apenas com o posto de correio do mercadinho de Old Rimrock, 

mas com a casa dos Levov, contrariando o esperado de uma criança prodigiosa. Como 

Zuckerman vai confirmar:  

 

Três gerações. Todas prosperando. O trabalho. A economia. O êxito. Três 
gerações entusiasmadas com a América. Três gerações se integrando 
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estreitamente com um povo. E agora, na quarta, tudo isso se transformara em 
coisa nenhuma. A completa devastação do seu mundo.140 

 

 Como Debra Shostak observa, a trilogia americana de Roth, composta por Pastoral 

americana, Casei com um comunista e A marca humana, juntamente com Complô contra a 

América (que volta para o ambiente de Weequahic), “oferece críticas anti-pastorais da 

inocência americana”141, desconstruindo os sonhos e ilusões utópicas dos personagens. Além 

disso, o fato de o local no qual a destruição da vida que Levov via como perfeita ser a própria 

casa é substancial, uma vez que é ela que mantém e sustenta a estrutura nuclear da família. É 

nela que as discussões de Merry com o pai sobre a guerra e sobre as idas da menina para 

Nova York acontecem, e é nela também que toda a narrativa da terceira parte do romance se 

passa, aspecto que merece destaque, como a autora Jennifer Glaser bem observa:  

 

O fato de o terceiro ato da tragédia de Roth se passar quase inteiramente nos 
confins da casa campestre de pedra de Levov, que evoca uma fortaleza, 
define a natureza formalmente trágica do romance, culminando na destruição 
de Sueco, o grande homem, e da casa metafórica dos Levov.142  

 
 Conforme Jim Cullen afirma, em seu estudo sobre o Sonho Americano: “onde quer 

que morem, os Americanos parecem unificados por uma propensão à aquisição da casa 

própria”143, destacando a importância da estabilidade para a manutenção da família nuclear. A 

casa de pedra que era o sonho de Levov, cujo material já indica a solidez e estabilidade do 

local central da família, além de aludir a uma ideia de segurança e proteção, resiste 

bravamente aos problemas de Merry enquanto criança, quando os mesmos giravam em torno 

da gagueira e da irritação com a mãe, que ficava nervosa com a falta de fluência da filha. 

Resiste a psiquiatras, fonoaudiólogos, ao desejo também deslocado de Dawn de criar gado, às 

discussões de Merry com o pai na adolescência, ao atentado terrorista e ao colapso de Dawn 

após a fuga de Merry. Contudo, no jantar de 1973, na véspera da reforma que seria realizada 

por Bill Orcutt, vizinho e arquiteto de Dawn, a casa vem, figurativamente (mas com ameaça 

de vir, em breve, literalmente também) abaixo. 

																																																													
140 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 289-288. 
141 SHOSTAK, Debra. Philip Roth: American Pastoral, The Human Stain, The Plot Against America, Edição 
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formally tragic nature of the novel, culminating in the destruction of the great man, the Swede, and the 
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 Em meio às investigações do caso Watergate, e pouco tempo depois de ter encontrado 

Merry em Newark após anos desaparecida, Seymour, assombrado pela possibilidade de 

receber algum telefonema ou aparição de Merry a qualquer instante, dá um jantar com Dawn 

em sua casa.  A aura que paira no ambiente pouco antes dos convidados chegarem já é a de 

fim: Sueco sentia que a noite parecia “suspensa, provocando nele a sensação aflitiva de que 

não viria mais nada depois daquele momento, ou de que nada mais iria acontecer”144, o que de 

certa maneira se realiza. Nas últimas páginas do romance, em meio a uma das divagações de 

Sueco durante o jantar, quando ele pensa na convivência de seus pais e dos pais de Dawn, que 

era limitada a um encontro no feriado de Ação de Graças, ele reflete sobre a data e traça uma 

comparação entre esse dia, que é praticamente um “terreno neutro”, e o próprio jantar que 

ocorre na sua casa: 

 

[...] quando todo mundo come a mesma coisa, ninguém inventa de sair por aí 
comendo coisas gozadas – nada de kugel, nada de peixe gefilte, nada de 
ervas amargas, só um colossal peru assado, para duzentos e cinquenta 
milhões de pessoas –, um peru colossal que alimenta todo mundo. Uma 
moratória de comidas esquisitas, comportamentos esquisitos e exclusividade 
religiosa, uma moratória da nostalgia de três mil anos dos judeus, uma 
moratória de Cristo, da cruz e da crucificação para os cristãos, quando todo 
mundo em Nova Jersey e em toda parte pode se mostrar mais passivo no 
tocante às próprias irracionalidades do que no resto do ano. Uma moratória 
para todas as mágoas e ressentimentos, e não apenas dos Dwyer e dos 
Levov, mas para todo mundo na América que desconfie de todos os outros. 
É a pastoral americana por excelência, e dura vinte e quatro horas.145  

 

 A lógica do jantar de Dawn e Sueco é a mesma: convidar um grupo de pessoas, dentre 

as quais várias não se suportam e outras estão sendo traídas por pessoas do mesmo grupo, e 

colocá-las à mesa como se houvesse uma suspensão de todos esses fatores e elas pudessem ter 

uma refeição, assim como os índios e os puritanos tiveram em Plymouth em 1620. É a 

pastoral americana, como o narrador afirma, só que ela está em colapso e não consegue durar 

nem até o final do jantar. 

 Dentre os convidados estão os pais de Sueco, Sylvia e Lou Levov; um ex-colega de 

escola de Sueco e sua esposa que não suporta e nem é suportada por Dawn e tampouco pela 

maioria dos outros convidados, Barry e Marcia Umanoff; Sheila Salzman, fonoaudióloga de 

Merry (que o leitor vem a saber nessa última parte do romance ter sido amante de Sueco) e 

seu marido Shelly; e Bill (o vizinho que está tendo um caso com Dawn) e Jesse Orcutt. Em 

meio a uma espécie de teatro grotesco, com Dawn e Marcia implicando explicitamente uma 
																																																													
144 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 408. 
145 Ibid., p. 484. 
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com a outra, Lou dando comida na boca de Jesse como se estivesse alimentando uma criança, 

discussões sobre o filme pornográfico Garganta Profunda e, finalmente, com Jesse cravando 

um garfo no rosto de Lou, a tragédia dos Levov vai se tornando cada vez mais palpável e 

aterradora para os personagens engajados na manutenção de um sonho que não condiz mais 

com a realidade do período no qual eles vivem. 

 Gwendolyn Wright, ao fazer uma análise estrutural das casas nos Estados Unidos, 

levanta aspectos importantes para se entender a constituição da família nuclear. Sua análise 

abrange desde os primeiros puritanos a chegarem ao país, que construíam casas que eram “em 

sua parte adaptações de habitações dos índios, feitas com os mesmos materiais locais”146 (o 

que mais tarde será retomado por Henry David Thoreau, em Walden, na construção de sua 

cabana), até quase o final do século XX. A autora cita Daniel Harrison Jacques, o qual, no seu 

livro The House: A Pocket-Manual of Rural Architecture, afirma que “[t]emos orgulho de 

estruturas pouco sólidas e firmes, tão depreciadas pelos estrangeiros, e que compõem a face 

do país. São os lares do povo, que irá, em seu tempo, construir e possuir casas melhores”147, 

mostrando que a ideia estadunidense subjacente à narrativa dos Levov, de que cada geração se 

torna mais apta a se sobressair na sociedade do que as anteriores, está na base do país. Sendo 

assim, Sueco, com sua casa de pedra, já atingiu outro patamar. Tal ideia também está ligada a 

uma sociedade que vê a família como uma das instituições mais importantes, já que ela, em 

grande medida, é responsável também pela superação das gerações seguintes, como fica 

evidente no progresso dos Levov. Como Wright vai afirmar, a instituição familiar era 

“considerada a fonte de virtude pública, bem como o refúgio do bem-estar e da estabilidade 

privadas”148 e está diretamente vinculada à ideia de lar, como fica explícito na fala de Harry 

Truman sobre o suburb, local no qual a imagem de família nuclear ficou mais cristalizada:  
 

O presidente Harry Truman celebrou este ideal familiar do suburb quando, 
em uma conversa extemporânea sobre moradia, disse aos participantes da 
Conferência sobre Vida Familiar na Casa Branca em 1948 que “as crianças e 
os cachorros são tão necessários à prosperidade deste país quanto Wall 
Street e as ferrovias”. 149 

																																																													
146 WRIGHT, Gwendolyn. Building the Dream, Edição Kindle – posição 303: “(…) partly adaptations of Indian 
dwellings from the same local materials”. Trad. Livre. 
147 Ibid., Edição Kindle – posição 1503: “(...) we are proud of the flimsy, unsubstantial structures, so sneered at 
by foreigners, which dot the whole face of the country. They are the homes of the people, who will by-and-by 
build and own better ones”. Trad. Livre. 
148 Ibid., Edição Kindle - posição 519: “(…) considered the source of public virtue as well as the haven of private 
well-being and stability”. Trad. Livre. 
149 Ibid., Edição Kindle – posição 3839: “President Harry Truman celebrated that suburban family ideal when, in 
an extemporaneous talk on housing, he told participants at the 1948 White House Conference on Family Life 
that “children and dogs are as necessary to the welfare of this country as is Wall Street and the railroads”. Trad. 
Livre. 
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 Contemporâneos da declaração de Truman, tanto Lou como Sueco parecem partilhar 

dessa visão que Wright expõe. Entretanto, Lou se mostra mais rígido. Aterrorizado com os 

divórcios de seu outro filho, Jerry, Lou se recusa a acreditar que a família de Sueco realmente 

tenha terminado. Enquanto Sylvia, pouco antes do jantar, fala “meu filho querido. Quem é 

que poderia desejar um filho melhor?” e completa “ah, meu querido, você é tão corajoso, é 

tão encorajador, quando a gente vê você se sente tão revigorada. Adoro tanto você, meu 

filho”150 – em um discurso inacreditavelmente ingênuo, de alguém que nem suspeita do caso 

extraconjugal do filho com Sheila (ou se suspeita, prefere não pensar sobre o assunto) –, 

Sueco fala para a mãe que ela precisa parar de pensar que Merry vai retornar e aceitar que ela 

talvez não queira mais vê-los. Nesse momento, Lou para de olhar para a televisão e 

“explode”: “é claro que ela quer nos ver de novo. Nisso eu me recuso a acreditar! (...) Claro 

que ela quer nos ver outra vez. O problema é que não pode”151. 

 Em negação ao fato de a família de Sueco estar se desintegrando, Lou monopoliza a 

conversa do jantar na última parte do romance para falar sobre moral. Carregado de um 

discurso puritano de ordem, no qual condena o fato de o filme Garganta Profunda estar 

passando no cinema e estar se tornando um dos filmes mais rentáveis da história, Zuckerman 

traz, na última cena, o espelhamento de Lou em Nixon. Tendo começado a última parte da 

narrativa esbravejando contra Nixon, Lou, que havia votado no democrata McGovern, acaba a 

mesma cena com um discurso tão moralista quanto o do presidente republicano, que em 1970 

fez um documento intitulado Statement About the Report of the Commission on Obscenity and 

Pornography, no qual defende que a pornografia “pode corromper uma sociedade e uma 

civilização. Os representantes eleitos pelo povo têm o direito e a obrigação de prevenir tal 

corrupção” e promete: “Enquanto eu estiver na Casa Branca, não haverá relaxamento no 

empenho nacional de controlar e eliminar a pornografia da nação” 152. Lou grita que os pais 

deveriam trancar os filhos nos quartos e afirma que o filme pornográfico “é uma afronta à 

decência e às pessoas decentes”. Ironicamente também, quem acaba derrubando Nixon, assim 

como quem acaba com o sonho da família perfeita em Pastoral americana, são os jovens. No 

romance, Merry; em Watergate, dois jovens jornalistas, um de 28 e outro de 29 anos, que, 

																																																													
150 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 352. 
151 Ibid., p. 353 – grifos do autor. 
152 NIXON, Richard. Statement About the Report of the Commission on Obscenity and Pornography. October 
24, 1970, s/p: “...can corrupt a society and a civilization. The people's elected representatives have the right and 
obligation to prevent that corruption”/“So long as I am in the White House, there will be no relaxation of the 
national effort to control and eliminate smut from our national life”. Trad. Livre 



	 53 

para tornar tudo ainda mais irônico, são ajudados por um informante que se auto-intitula 

Garganta Profunda. 

 Em The Way We Never Were, Stephanie Coontz defende o fato de diversas memórias 

da vida familiar tradicional serem mitos, de forma a justificar seu argumento de que não 

existiu uma época de ouro da família, mas que elas “sempre foram dinâmicas e com 

frequência em crise”153. Negando o que a historiadora observa, por sua vez, Lou mantém um 

discurso que não condiz mais com seu tempo, mas sim com a década de 1950, quando, 

segundo Coontz, as pesquisas mostravam que as pessoas não acreditavam haver possibilidade 

de felicidade fora de um casamento: 

 

Os americanos consistentemente informaram aos pesquisadores que lar e 
família constituíam a fonte de sua felicidade e autoestima. O historiador 
cultural David Marc argumenta que as fantasias do período anterior à guerra 
de sofisticada “elegância” urbana, que têm como epítome o apartamento de 
cobertura, deram espaço na década de 1950 a uma visão utópica mais 
modesta: uma casa e um carro. As dimensões emocionais da utopia, no 
entanto, não tinham limites. Quando os participantes de um estudo sobre 
casamento em 1955 foram perguntados o que julgavam ter sacrificado ao se 
casarem e formarem uma família, uma maioria esmagadora respondeu: 
“Nada”. Menos de 10 por cento dos americanos acreditava que uma pessoa 
que não fosse casada poderia ser feliz. Como postulava um popular livro de 
conselhos, “A família é o centro da sua vida. Se não for, é porque você se 
perdeu no caminho”. 154 

 

 É nisso que Lou acredita. Sueco, por sua vez, começa a perceber que essa concepção 

pode estar fracassando. Ele finalmente sente o que o narrador externaliza: “A família nunca 

antes parecera tão destroçada como agora”155, se libertando do devaneio de procurar pureza 

em um mundo já devastado. Depois de anos esperando e acreditando que Merry poderia 

voltar e ser salva, as últimas páginas do romance dão conta de um Sueco cansado e de um 

Lou assustado com todas as mudanças contra as quais ele estava tentando lutar. Tendo 

assumido o papel de um pai e dado o papel de filha para Jesse durante o jantar, Lou alimenta a 

senhora Orcutt como se alimentasse uma criança. Agindo como se ele já houvesse perdido 

																																																													
153 COONTZ, Stephanie. The Way We Never Were, p. x: “(…) many ‘memories’ of traditional family life as 
myths”/ “…families have always been in flux, and often in crisis”. Trad. Livre. 
154 Ibid., p. 25: “Americans consistently told pollsters that home and family were the wellspring of their 
happiness and self-esteem. Cultural historian David Marc argues that prewar fantasies of sophisticated urban 
‘elegance’, epitomized by the high-rise penthouse apartment, gave way in the 1950s to a more modest vision of 
utopia: a single-family house and a car. The emotional dimensions of utopia, however, were unbounded. When 
respondents to a 1955 marriage study were asked what they thought they had sacrificed by marrying and raising 
a family, an overwhelming majority of them replied, ‘Nothing’. Less than 10 percent of Americans believed that 
an unmarried person could be happy. As on popular advice book intoned: ‘The family is the center of your 
living. If it isn’t, you’ve gone far astray’”. – Trad. Livre. 
155 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 362. 
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todos os outros que estavam à mesa tentando lhe explicar que o filme pornográfico em pauta 

não era uma coisa tão horrível assim, “ele se incumbira de Jesse como de uma missão em 

grande escala”156 enquanto diz para essa mulher “agora pegue sua faca e seu garfo e trate de 

comer”, na tentativa de salvar alguém, qualquer pessoa, enquanto ainda havia (ou ele 

acreditava haver) tempo.  

 Lou não entende como, mesmo considerando o filme ruim, as pessoas ainda haviam 

ido ao cinema, e ao perguntar por que as pessoas permitem que esse tipo de filme entre nas 

suas vidas, Orcutt responde: “As coisas se infiltram, sr. Levov (...), gostemos ou não. Tudo o 

que está fora se infiltra para o interior da nossa vida. Vasa para dentro. Não é mais o mesmo 

mundo, lá fora, caso o senhor ainda não saiba”157, em uma fala lúcida que descreve as 

mudanças que haviam ocorrido nas últimas décadas. Contudo, Lou Levov se recusa a aceitar e 

segue alimentando Jesse. Enquanto isso, na sua fala, Sueco tenta mediar a discussão, mas no 

seu devaneio interior, ele acaba com a seguinte reflexão:  

 

A filha dele era uma assassina desmiolada escondida no primeiro andar de 
uma casa de cômodos em Newark, sua esposa tinha um amante que trepava 
com ela na pia da cozinha da sua própria casa, a ex-amante agira 
deliberadamente de forma a trazer a desgraça para a sua casa, e ele agora 
estava tentando aplacar o pai com uma conversa mole do tipo por-um-lado-
isso-mas-por-outro-lado-aquilo.158  

 

 Sueco permanece até o final da cena tentando manter a ordem, embora por dentro ele 

já tenha compreendido que isso não é mais possível. Sua família está ruindo e o motivo não é 

mais somente Merry e o atentado terrorista, é também Dawn e Orcutt na sua própria cozinha. 

No jantar, fica explícito o motivo de Dawn detestar a casa e querer reformá-la: ela não se 

sente feliz naquele ambiente. O local está contaminado por um passado que ela não tem 

orgulho de lembrar, seja por sua filha ter se tornado uma assassina, ou por ter se casado muito 

cedo por insistência do próprio Sueco que, na última parte do romance, se recorda da 

acusação que ela fez enquanto estava internada em um hospital psiquiátrico, a de que ele 

precisava tê-la: “esse animal enorme de quem eu não conseguia me livrar! Você não me 

deixava viver!”159.  

 Sueco, que até então havia trabalhado para manter a família nuclear em ordem, só 

relembra esse momento pouco auspicioso entre os dois enquanto pensa sobre a cirurgia 

																																																													
156 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 433. 
157 Ibid., p. 417. 
158 Ibid., p. 434. 
159 Ibid., p. 216. 
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plástica cara que Dawn quis fazer, e que ele identifica como tendo sido feita, finalmente, para 

Orcutt. Contudo, em nenhum momento ele ou Zuckerman dão voz a essa personagem 

decorativa que é Dawn para explicar seus motivos. Como a psicóloga Arlene Skolnick 

observa, em um livro que investiga a nostalgia pela imagem de uma família que não existe 

mais, a década na qual Dawn se casa com Sueco, a de 1950, estava longe de ser uma época de 

ouro da família norte-americana, principalmente para as mulheres dessas famílias, que “eram 

assombradas por demandas e expectativas contraditórias”160. Aspecto explorado apenas nessa 

lembrança amarga de Dawn, mas que fica indicado na tentativa dela de criar gado e no seu 

relacionamento conflituoso com Merry também, no qual ela é a todo instante culpada, seja 

pela própria Merry enquanto criança, seja por Rita Cohen no período no qual a filha estava 

refugiada. 

 Saindo do mundo de Miss, ela se casa jovem, tem uma filha com quem, de acordo com 

a narrativa de Zuckerman, parece ter pouca conexão e ainda precisa passar o resto da vida 

justificando para todos a sua participação no concurso de beleza em uma tentativa 

desesperada de não ser considerada apenas um objeto. Sem sucesso, dado que, da mesma 

forma como ela surge como um acessório na narrativa de Zuckerman, na cena final ela é 

confrontada por um comentário de Marcia, que a provoca comparando-a com Linda Lovelace, 

atriz do filme Garganta profunda. Segundo Marcia, existe pouca diferença entre tirar a roupa 

em um concurso de beleza e em um filme pornográfico, afinal “se uma moça tira a roupa em 

Atlantic City para arranjar uma bolsa de estudos e vira uma deusa americana, por que, quando 

ela tira a roupa em um filmeco de sexo, é só para ganhar dinheiro sujo e ela vira logo uma 

prostituta?”161. Em meio ao caos que se transformou o jantar dos Levov, Sueco finalmente 

entende a posição da esposa e, enquanto digere o fato de ela o estar traindo, chega à conclusão 

de que isso talvez não fuja ao esperado: 

 

O marido corneado compreende. É claro. Compreende tudo, agora. Quem é 
que vai tirar Dawn do lugar para onde ela sempre quis ir e trazê-la de volta 
para o sonho? O Senhor América. Formando uma equipe ao lado de Orcutt, 
ela estará de volta às pistas. Spring Lake, Atlantic City, agora o Senhor 
América. Livre da mácula da nossa filha, aquela mancha nas credenciais 
dela, livre da mácula da destruição do mercadinho, Dawn pode começar a 
reassumir a vida livre de contaminação. Mas o meu caminho foi barrado no 
mercadinho da vila. E Dawn sabe disso. Sabe que não estou autorizado a ir 

																																																													
160 SKOLNICK, Arlene. Embattled Paradise, p. xviii: “(…) were haunted by contradictory demands and 
expectations”. Trad. Livre. 
161 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 439. 
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adiante. Já não tenho mais qualquer utilidade. Isto é o mais longe que ela 
pode chegar a meu lado.162  

 

 Sueco compreende que o seu sonho não é o mesmo de Dawn e pior, que o dele 

terminou junto com o mercadinho de Old Rimrock. Enquanto luta desesperadamente para 

mantê-la, Dawn encontra em William Orcutt algo que Sueco relaciona imediatamente com a 

posição que ela gostaria de ter ocupado no seu passado de candidata ao título de Miss 

América. Sem a filha anti-América que teve com Sueco, para o protagonista, ela está livre 

para ir ao encontro de William Orcutt III, proveniente de longa linhagem de norte-

americanos, para formar uma família ainda mais perfeita do que ela poderia ter tido com o 

judeu herói da escola de Weequahic. No final, ironicamente, é o personagem que o próprio 

Levov denomina de Senhor América que ajuda a derrubar o seu Sonho Americano. 

 Na tentativa de demonizar Dawn, ao ver sua traição como uma forma de se reconectar 

com um passado no qual ela era a mulher mais desejada da América, bem como uma forma de 

se purificar da contaminação que Merry levou para dentro de casa, Zuckerman deixa a traição 

de Sueco quase como uma nota de rodapé. Depois de quase quinhentas páginas de exaltação 

ao herói de Weequahic, surge, brevemente, a notícia menos esperada:  

 

Amante. Uma novidade deveras anti-Sueco, incongruente, implausível, até 
mesmo ridícula. “Amante” não faz sentido nenhum no contexto imaculado 
dessa vida – e no entanto, durante os quatro meses que se seguiram ao 
desaparecimento de Merry, exatamente isso é que Sheila foi pra ele.163  

 

 A informação irrompe no final da narrativa e indica que talvez não exista uma vida tão 

imaculada assim, como um leitor da década de 1990 já poderia esperar. O momento no qual o 

jantar ocorre, 1973, fica bem marcado no romance em termos de ano, o que não é de se 

estranhar, uma vez que, como já foi observado, vários autores notam a década de 1970 como 

o momento no qual vários paradigmas são mudados. Skolnick, no seu estudo datado da 

década de 1990, Embattled Paradise, reforça essa ideia afirmando que: “além da mudança 

social e cultural, a década [1970] foi marcada por uma série de eventos que desfizeram 

suposições sobre o progresso, a prosperidade e o poder americano no mundo que haviam 

dominado tanto a década de 1950 quanto a de 1960.”164. Sentimento que toma conta de Sueco, 

que lutara até o jantar para manter uma família que não existe mais. Durante o caos da janta, 
																																																													
162 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 464. 
163 Ibid., p. 416, 
164 SKOLNICK, Arlene. Embattled Paradise, p, 4: “(…) apart from social and cultural change, the decade [70s] 
was marked by a series of events that undid the assumptions about progress, prosperity, and American power in 
the world that had dominated both the 1950s and the 1960s”. Trad. Livre. 
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contudo, ele finalmente parece entender melhor que o mundo a sua volta não é mais o mesmo 

de antes e, finalmente, consegue ver a crise que estava bem à frente de seus olhos. 

 Assim como o caso com Sheila não é tópico de análise e reflexão durante a narrativa, a 

ideia de Merry realmente ser capaz de cometer um assassinato também é evitada por Sueco. 

Zuckerman cria uma narrativa na qual Levov passa o romance procurando os motivos que 

levaram Merry a fazer o que ela fez. Desde o momento em que Merry, quando criança, pede 

para ele beijá-la como ele beijava Dawn165, até a existência de possíveis mentores. Na sua 

busca por forças exteriores que tenham influenciado a filha, Sueco, quando descobre o 

paradeiro de Merry em 1973 e consegue conversar com ela, pergunta: “Merry, agora você tem 

que me contar quem foi que a obrigou a fazer isso?”, para o que ela vai responder: “Lyndon 

Johnson”, deixando-o perplexo, pensando: 

 

A prece dizia: “Não me deixeis cair em tentação”. Se as pessoas não fossem 
levadas por outras, por que existiria aquela famosa prece? Uma criança que 
fora contemplada com todos os privilégios não podia ter feito uma coisa 
dessas sozinha. Comtemplada com amor. Comtemplada com uma família 
próspera, ética e afetuosa. Quem havia recrutado e seduzido Merry para se 
envolver nisso?166  

 

 Da mesma forma como Lou se recusa a acreditar que Merry não queira mais vê-los, 

preferindo acreditar que ela não pode por causa de alguma outra força externa, Sueco se 

recusa a aceitar que Merry tenha feito tudo sozinha e, acima de tudo, se recusa a ver qualquer 

problema que a própria família dele possui ao afirmar que eles eram “éticos”, mesmo depois 

da traição com Sheila. Entretanto, ele finalmente escuta da própria Merry que ela não tem 

mentores. Ela nunca ouvira falar em Rita Cohen e Angela Davis não parece ter tido nenhuma 

relação direta com ela. Sueco descobre que “fabricar bombas era especialidade de Merry, 

quando da própria boca, já sem gagueira, de sua filha ele soube que ela não era responsável 

apenas por uma única morte talvez acidental mas pelo frio assassinato de quatro pessoas”167. 

 No entanto, ele segue insistindo na ingenuidade e pureza da filha até o último instante. 

No meio do jantar, quando ele descobre que Sheila e o marido abrigaram Merry nas primeiras 

setenta e duas horas após o atentado com a bomba, Sheila tenta explicar que não avisou 

porque achou que Merry poderia ter algum problema em casa, já que: “Todos nós temos uma 

casa. É sempre o lugar onde as coisas dão errado”, e avisa que ele “está falando de Merry 

como se ela fosse uma menina indefesa”, para o que ele vai rebater: “ela é uma menina 
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166 Ibid., p. 301. 
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indefesa. Sempre foi uma menina indefesa” 168, em uma tentativa desesperada de refutar o 

pensamento de que talvez Merry seja apenas uma menina “desmiolada”. Levov segue 

tentando salvar a filha, uma vez que encontrar a fonte de contágio seria mais fácil do que 

aceitar que ela fez tudo sozinha. Sueco, assim como seu pai, segue tentando salvar a geração 

seguinte, mas continua sem sucesso. Nesses novos tempos, é necessário rever os ideais e 

adaptá-los à nova realidade, como Skolnick vai defender: 

 

Os levantes das décadas de 1960 e 1970 fizeram parte de um processo longo 
e desafiador de assimilação de velhos sonhos a novas vidas e novas 
circunstâncias. As mudanças que operaram nos papéis de gênero e na vida 
familiar estão enraizadas em tendências econômicas, demográficas, políticas 
e culturais de longa data. É pouco provável que possam ser revertidas.169  

 

 A narrativa de Zuckerman dá conta dessa assimilação por parte dos personagens. 

Sueco parece compreender um pouco mais rápido, mas Lou Levov luta incansavelmente para 

tentar “salvar” Jesse até o final do jantar. Para cada pedaço que Jesse engolia ele repetia “boa 

menina”170, até que ele entrega o garfo à Senhora Orcutt e a mesma crava o utensílio 

doméstico em cheio no rosto de Lou, a dois centímetros do seu olho. Nesse momento, o 

mesmo vazio que já havia acometido Sueco toma conta de Lou, que apresentava um rosto 

“vazio de tudo” ao se deparar com a impotência frente à geração seguinte: “Você acha que 

pode proteger uma família e não pode proteger nem a si mesmo. Não parecia ter sobrado 

coisa alguma do homem a quem nada podia desviar do seu dever”171. Lou não sabe como 

reagir frente a todas as novas informações; ele tinha razão, as coisas realmente pareciam estar 

mudando mais rápido agora do que jamais haviam mudado antes. Ele vivencia o que o 

geógrafo David Harvey vai chamar de “Compressão do tempo e do espaço”172 no final do 

século XX. Ao assimilar essa nova informação, Zuckerman escreve: “O velho sistema que fez 

a ordem já não funcionava mais. Tudo o que restou foi o medo e o espanto de Lou Levov, 

																																																													
168 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 456 - grifos do autor. 
169 SKOLNICK, Arlene. Embattled Paradise, p. xix: “The upheavals of the 1960s and 1970s were part of a 
lengthy and challenging process of assimilating old dreams to new lives and new circumstances. The changes 
they have wrought in gender roles and family life are rooted in long-term economic, demographic, political, and 
cultural trends. There is little likelihood that these will be reversed”. Trad. Livre. 
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171 Ibid., p. 507. 
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alterar, às vezes radicalmente, o modo como representamos o mundo para nós mesmos” (HARVEY, David. 
Condição pós-moderna, p. 219). Esclarece também que usa a palavra “compressão” uma vez que existem 
inúmeros indícios de que a história do capitalismo tem se caracterizado pela aceleração do ritmo da vida, ao 
mesmo tempo em que venceu as barreiras espaciais, produzindo o encolhimento do planeta a tal ponto que por 
vezes o mundo parece diminuir diante de todos.  
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mas agora sem nada que o escondesse”173. O contágio existe, é inevitável e já está dentro da 

própria casa, não há mais nada que Lou ou Sueco possam fazer para manter uma ordem que já 

não condiz mais com o tempo deles.  

 

 

2.3. “A pastoral não é o seu gênero”: O romance no vazio dos anos de 1990 

  

 Publicado primeiro no Brasil antes mesmo de ter uma edição na França, o livro Tela 

total, de Jean Baudrillard, reúne diversos textos do autor, publicados no jornal francês 

Libération entre 1993 e 1997, que expressam sua opinião sobre a era do virtual, na qual a 

imagem predomina. Em um dos textos, o teórico nota que a “purificação é a atividade 

primordial deste fim de século, do qual três quartos serviram, antes de tudo, à acumulação de 

males, de violência, de corrupção e de culpabilidade”174, aspecto que não foge à crônica 

realista de Zuckerman, narrador que reencontra Sueco nesse final de século, mas escolhe 

narrar sua tentativa de manutenção de ordem somente até o início da década de 1970. 

Entretanto, o que proponho discutir nesta seção é na esteira do que Derek Parker Royal, em 

“Pastoral Dreams and National Identity in American Pastoral and I Married a Communist”, 

defende quando argumenta que, ao prestar atenção no fato de a narrativa sobre Levov ser 

inventada por Zuckerman, devemos virar nosso foco para quem conta a história. Se “o 

romance acaba sendo mais uma narrativa sobre Nathan Zuckerman e a forma como ele 

constrói a realidade e menos um conto explicativo do enigmático Sueco”175, abraço a lacuna 

deixada pela crítica de Royal e defendo que a representação do desespero dos personagens 

para encontrar ordem e pureza sugere angústias que estão relacionadas ao narrador, bem como 

ao tempo e espaço que ele habita enquanto escreve.  

 A partir de pelo menos a década de 1960, com o conterrâneo de Baudrillard, Guy 

Debord, em A sociedade do espetáculo, a ênfase no espaço em detrimento do tempo surge 

como um assunto importante para se compreender o mundo atual. O final do século XX, não 

diferentemente, detém boa parte da sua crítica na discussão dessa problemática. Desde 

estudiosos da literatura como Fredric Jameson (Pós-modernismo: a lógica cultural do 

capitalismo tardio), até geógrafos como David Harvey (Condição pós-moderna), urbanistas 

																																																													
173 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 507. 
174 BAUDRILLARD, Jean. Tela Total, p. 29. 
175 ROYAL, Derek Parker. “Pastoral Dreams and National Identity in American Pastoral and I Married a 
Communist”, p. 199. “(...) the novel becomes more of a narrative on Nathan Zuckerman and the ways in which 
he constructs reality and less of an explanatory tale of the enigmatic Swede”. – Trad. Livre. 
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como Paul Virilio (O espaço crítico) e filósofos como Gilles Deleuze e Félix Guattari (Mil 

platôs) – para citar alguns dos mais importantes pensadores que compartilham dessa visão e 

produziram obras seminais em seus campos no final do século XX – apontam a 

horizontalidade que a mudança paradigmática de tempo para espaço cria e que é vista, muitas 

vezes, como característica mais marcante de um período que não pensa mais em níveis 

verticais. 

 Quando o espaço toma conta e a fragmentação inerente a essa mudança de foco é 

acentuada, a própria forma de narrar exige uma mudança. Transformações econômicas, bem 

como alterações geográficas, inevitavelmente afetam a escrita de romances, reverberando na 

produção de uma literatura mais fragmentada e pluralística, como foi observado por John 

Barth, em 1967, no ensaio “The Literature of Exhaustion”. Barth, nesse texto emblemático 

para os estudos da literatura que ficou conhecida como pós-moderna, observa a exaustão de 

certas formas e possibilidades na literatura daquele tempo, como a tradição realista. 

Contrariamente ao que muitos acreditaram quando o ensaio foi publicado, Barth não estava 

prevendo a morte da literatura, mas expondo suas reflexões acerca dos caminhos que a arte 

estava tomando. Como ele observa: “a arte e as suas formas e técnicas vivem na história e 

inevitavelmente mudam”176, afirmação que se materializa na literatura do período, que tenta 

entender as idiossincrasias da sociedade de consumo. Em Roth, no final do século XX, o 

papel do escritor e a dificuldade de narrar são pontos essenciais no romance e irrompem em 

Pastoral americana com o alter ego do autor, Nathan Zuckerman, que decide “sonhar uma 

crônica realista”.  

 J. G. Ballard, autor de Crash (um dos livros mais representativos da produção literária 

chamada de pós-moderna), na introdução escrita em 1995 para o romance, também nota a 

necessidade de encontrar novas formas de narrar nesse momento no qual as definições de 

presente, passado e futuro são alteradas. Crash, que é descrito pelo autor como o “primeiro 

romance pornográfico baseado na tecnologia”177, despertou uma análise relevante para os 

estudos deste final de século, feita por Jean Baudrillard, em Simulacros e simulação, na qual 

ele percebe o romance como um marco nessa cultura pautada muito mais na intensidade do 

que na profundidade. Fortemente influenciado pelas ideias de Guy Debord, que também 

estudava a abstração envolvida no desenvolvimento da sociedade de consumo, Baudrillard 

afirma nesse livro que ultrapassamos o espetáculo e agora estamos vivendo um tempo 

																																																													
176 BARTH, John. “The Literature of Exhaustion”, p. 66: “(...) art and its forms and techniques live in history 
and certainly do change”. Trad. Livre. 
177 BALLARD, J. G. Crash, p. 9. 
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marcado pela deficiência de relações coerentes178, sustentando o discurso de Ballard a 

respeito da existência de uma mudança paradigmática nas definições de tempo e espaço no 

mundo, responsáveis por alterar a própria obra de arte. Na introdução de 1995, Ballard 

afirma: 

 

Eu pessoalmente sinto que o papel do escritor, sua autoridade e sua licença 
para agir mudaram radicalmente. Sinto que, num certo sentido, o escritor não 
sabe mais coisa alguma. Não tem postura moral alguma. Oferece ao leitor o 
conteúdo de sua própria cabeça, um conjunto de opções e de alternativas 
imaginárias. Seu papel é o do cientista que se defronta, seja num safári, seja 
em seu laboratório, com um terreno ou um objeto desconhecido. Tudo o que 
pode fazer é desenvolver várias hipóteses e testá-las em face dos fatos.179  

 

 Zuckerman não é diferente. A escolha por se lançar em uma narrativa que anuncia ser 

realista, ao mesmo tempo que avisa não ser pautada na realidade, ultrapassa os limites do 

realismo e coloca em pauta a impossibilidade de manter essa tradição literária em um 

momento de crise para o intelectual, que se sente despido de uma postura moral, como 

Ballard observa. A partir do momento em que tudo se torna mercadoria no capitalismo tardio, 

a possibilidade da imaginação de utopias do intelectual acaba limitada. Por conseguinte, o 

discurso de suas narrativas acaba refletindo a crise utópica inerente ao seu tempo, a fim de 

apontar para possibilidades que, na maioria das vezes, terminam por indicar exatamente a 

falta de alternativas que o momento histórico proporciona. Desta forma, as datas e 

acontecimentos do romance acabam marcando muito mais aspectos que desestabilizam o 

narrador e descrevem sua crise utópica do que a tentativa de realmente compreender os 

personagens que ele descreve. 

 Se, como discutido anteriormente, o ano de 1973 foi emblemático para os Estados 

Unidos, para Zuckerman, ele também é significativo. Em Lição de anatomia, terceiro 

romance no qual o narrador/personagem aparece, é exatamente o ano em destaque que é 

apontado como um marco em sua vida. Em um momento no qual o personagem se vê em uma 

idade já um pouco avançada e sentindo dores que os médicos não conseguem diagnosticar, é 

dito: “Em dezembro de 1973, Zuckerman perdera as esperanças de encontrar um tratamento, 

um remédio, um médico ou uma cura – certamente não tinha mais esperanças de encontrar 

uma doença que jogasse limpo com ele”180. Nesse período marcado pela desilusão, 

																																																													
178 Cf. BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. 
179 BALLARD, J. G. Crash, p. 8. 
180 ROTH, Philip. Zuckerman acorrentado, p. 309. 
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Zuckerman não parece escolher 1973 randomicamente para ser o ano do jantar no qual o 

sonho da família nuclear de Sueco é destruído.  

 A perda de esperanças de Zuckerman já fica evidente na escolha de contar apenas a 

história de queda do Sueco, sem incluir a vida pré ou pós-Merry/Dawn que, aparentemente, 

não deve ter sido acometida por um fracasso tão grande quanto foi o sentido por ele ao perder 

uma filha na década emblemática de 1970, na qual vários sonhos – seja sobre o fim da guerra, 

sobre os movimentos revolucionários ou mesmo sobre a família nuclear – são desfeitos. A 

partir de 1973, Sueco se casa novamente e parece ter uma vida sem grandes sustos, apesar da 

memória do que havia ocorrido na década de 1960 e 1970 e do câncer que o acomete no final 

da vida. No final do século, com uma esposa mais jovem e pai de três filhos, Sueco parece ter 

se reerguido do seu infortúnio.  

 Zuckerman sonha a respeito do que quer que possa ter acontecido com Sueco a partir 

do momento que descobre, durante a reunião de quarenta e cinco anos da sua turma de 

colégio, que a filha de Levov foi a menina que jogou uma bomba no mercadinho de Old 

Rimrock. Após um encontro na década de 1980, uma carta e um jantar na década de 1990, 

durante os quais Zuckerman ainda tinha dificuldade de entender se “essa superfície em branco 

que via no Sueco era como a neve que cobria alguma coisa ou como a neve que cobria 

nada”181, o narrador se surpreende com a história sobre Merry da maneira como é exposta por 

Jerry e parece encontrar um ponto de convergência entre a debacle de Sueco e suas próprias 

angústias. O ato de escolher, aparentemente, o único momento de crise séria do personagem 

como ponto a ser narrado está diretamente ligado a questões básicas da modernidade e do 

romance. Como Walter Benjamin já havia observado em seu ensaio “O Narrador”, a lei da 

forma romanesca se evidencia “no momento em que o herói consegue ajudar-se, sua 

existência não pode mais ajudar-nos”182. O que interessa para o narrador de 1995 não é o 

herói de Weequahic que todos amam, ou o Levov que superou a tragédia do seu primeiro 

casamento, mas aquele que está em crise e vivendo um conflito. É somente ele que pode 

ajudar Zuckerman de alguma forma. 

Considerada um marco nos estudos sobre a relação entre romance e sociedade, A 

teoria do romance (1916), de Georg Lukács, por conta da sua representatividade, influenciou 

teóricos como Walter Benjamin no texto citado logo acima (além de Theodor W. Adorno, 

Lucian Goldmann e Ference Fehér, para citar alguns dos estudiosos que produziram reflexões 

sobre o gênero). Para Lukács, o conflito entre o indivíduo e o mundo surge na literatura com o 

																																																													
181 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 50. 
182 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e política, p. 60. 
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romance. Gênero literário descrito como “epopeia de um mundo sem deuses”183, o romance 

apresenta como forma interna o conflito de um personagem em peregrinação rumo a si 

mesmo. Escrita no início do século XX, em tempos de guerra, a obra marca o pessimismo 

frente ao mundo que tomava conta. Para Lukács, as certezas que guiavam o herói da epopeia 

se desfazem diante de um mundo degradado, que pede uma nova forma de herói. Este não 

pode mais manter os valores coletivos e dá lugar a um indivíduo em conflito. Lukács afirma 

que “no romance, o indivíduo problemático, inserido no mundo contingente, busca o sentido 

que lhe falta, numa tentativa sempre frustrada de superar a má finitude”184, e esse processo 

toma forma quando conceitos que guiavam o mundo começam a ser questionados. 

Zuckerman, embora veja Sueco como excepcional, busca nele esse conflito que, 

inevitavelmente, faz parte de qualquer pessoa em uma tentativa de superar a própria má sorte. 

 Sueco, a princípio, é representado e compreendido como sendo quase anacrônico, 

como Jerry sugere ao dizer que Merry, com a bomba, trouxe-o de volta para o tempo real185. 

Zuckerman, embora tente encontrar no seu herói de infância o herói moderno problemático 

vivendo em um mundo incerto, se sente irritado em seu jantar com Sueco, no qual Levov não 

consegue parar de elogiar seus filhos e enaltecer sua boa fortuna e sua família perfeita, 

parecendo destoar do resto do mundo. Tanto o Sueco que antecede a história de Merry quanto 

o que encontra Zuckerman nos anos de 1990 parece tão vazio de qualquer embate que o 

narrador o classifica como “uma mediocridade humana”186. Inevitavelmente, Zuckerman vai 

descobrir um pouco mais tarde que estava errado e que Sueco, como alguém inserido no seu 

tempo, também experimenta a frustração frente à má sorte. É somente no encontro de 

quarenta e cinco anos de sua turma que o narrador percebe que Levov, assim como todos os 

demais, não foi poupado de problemas ou obstáculos. Todos sempre terão uma Merry para 

tirá-los da sua pastoral. Contudo, a insistência em narrar a história da perda da inocência de 

Sueco parece estar mais associada à tentativa de Zuckerman de mostrar que não existe 

inocência (e talvez nunca tenha existido) do que ao desejo de contar o infortúnio ao qual 

Sueco foi exposto. 

 Em um domingo de sol de 1995, “em um clube campestre em um subúrbio judeu 

longe do fracasso que predominava agora nas ruas da nossa infância, varridas pelo crime, 

infestadas pelas drogas, a reunião que começou às onze da manhã se prolongou em ebulição 

																																																													
183 LUKÁCS, Georg. A teoria do romance, p. 95. 
184 Ibid., p. 104. 
185 Cf. nota 45. 
186 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 33. 
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por toda a tarde”187. É em tal ambientação que Zuckerman percebe a possibilidade de tratar de 

seus problemas presentes ao contar a história de degradação da vida privada e pública de 

Levov. A construção de Sueco como um personagem portador de uma inocência deslocada, 

que nunca fez mal algum para ser punido com os atos de Merry, parece surgir como uma 

afronta a Zuckerman. Sobrevivente de um câncer de próstata, o mesmo de Sueco, o narrador é 

premiado com as sequelas, ficando incontinente e impotente, enquanto Levov parece 

remanescer impune. Durante o jantar na década de 1990, a constatação de que Sueco havia se 

recuperado do câncer sem apresentar sequelas leva Zuckerman a pensar que sua vida “ia se 

desenrolando como uma macia bola de fio de lã.”188, em uma frustração que só é superada e 

se torna interessante para o narrador no momento no qual fica claro que 

 

[o] Sueco, cuja nobreza natural consistia em ser exatamente aquilo que 
parecia ser, havia padecido sofrimentos demais para voltar a ser 
ingenuamente indiviso outra vez. Nunca mais o Sueco estará contente, 
naquela maneira confiante, típica do Sueco, que, para o bem de sua segunda 
esposa e de seus três filhos – para o bem da integridade deles –, continua 
implacavelmente a fingir que está. Ele estoicamente reprime o seu horror. 
Aprende a viver por trás de uma máscara. Uma experiência de resignação 
que abarca uma vida inteira. Uma encenação sobre ruínas. Sueco Levov vive 
uma vida dupla.189 

 

 Neste momento, Sueco não é mais inocente. Ele é como Zuckerman, e o narrador pode 

criar uma história que fale das angústias e da crise utópica do seu tempo enquanto conta a 

história do herói. A narrativa de Sueco incide na busca por uma pureza que, de certa forma, é 

o desejo da década de 1990 também, como vai ser possível observar mais tarde na 

repercussão do escândalo do então presidente Bill Clinton com sua estagiária Monica 

Lewinsky. Havendo tomado posse após a Guerra Fria e a Guerra do Golfo, Clinton passa por 

um processo de impeachment durante seu segundo mandato em função do seu caso 

extraconjugal, mostrando, com a histeria criada pelo caso, a preferência nacional para 

assuntos de ordem privada em detrimento dos de ordem pública nesse final de século (e 

destoando do último grande escândalo político envolvendo presidentes no país, com Nixon e 

o caso Watergate). Embora o escândalo de Clinton tenha ocorrido somente após a publicação 

de Pastoral americana, Sueco representa, em certa medida, a busca pela pureza e pela ordem 

que tomava conta do final do século e que acaba emergindo com a repercussão do que ficou 

conhecido posteriormente como Monicagate. 

																																																													
187 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 58. 
188 Ibid., p. 40. 
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 O caso em destaque vira assunto em outra obra de Roth, A marca humana, último 

romance da trilogia americana. Nessa história, também narrada por Nathan Zuckerman, o 

protagonista Coleman Silk, enquanto estava sentado em um banco no parque, escuta uma 

conversa travada entre três personagens que passavam no momento e diziam “o problema de 

Clinton foi ser bonzinho”190, em referência à postura de Clinton com a estagiária, uma vez 

que, supostamente, ele deveria ter sido mais incisivo e duro com ela para não ter o caso 

exposto. Crítica semelhante à feita por Jerry em relação a Sueco, quando diz: “Faça alguma 

coisa! Qualquer coisa! Em nome de tudo o que é sensato, pare de ser sensato”191. Clinton é 

considerado um amador pelos personagens de A marca humana, quando comparado a 

Kennedy e seus casos extraconjugais. O diálogo entre esses três personagens mostra a 

facilidade que houve em derrubar a imagem do presidente, enquanto no passado isso seria 

quase impensável. Kennedy, com os seus inúmeros supostos casos, nunca chegou a ter um 

problema como o encontrado por Clinton no episódio que é observado pelos três personagens 

como quase beirando o ridículo, uma vez que foram “apenas onze boquetes”192, “[n]em 

mesmo uma dúzia completa. Eu acho que menos de uma dúzia em mais de dois anos não dá 

para ganhar o Nobel da sacanagem, é ou não é?”193. O puritanismo norte-americano que 

ressurge nesse momento histórico impede até mesmo que haja um escândalo sexual que 

pudesse gerar um “Nobel da sacanagem”, brincam os personagens, configurando o deslize de 

Clinton quase como uma brincadeira que deu errado, comparado com as indiscrições que os 

antigos presidentes são suspeitos de terem cometido durante seus mandatos.  

 O escândalo de 1998 alimentou os moralistas de plantão, que foram ao êxtase com as 

fofocas e notícias sobre o caso, colocando em destaque o tipo de discussão política que estava 

tomando conta do país194, bem como o tipo de ideal que estava sendo retomado. A 

santimônia, como Roth chama, que fica evidente com o caso de Clinton, já está em Sueco em 

sua tentativa de manter a família nuclear até o último momento e em Lou, na negação frente 

ao novo mundo que está diante dele, refletindo as inquietudes de uma década que, segundo o 
																																																													
190 ROTH, Philip. A marca humana, p. 169. 
191 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 297. 
192 ROTH, Philip. A marca humana, p. 169. 
193 Ibid., 169. 
194 Zygmunt Bauman, em Modernidade líquida, ao fazer um estudo sobre a transição da modernidade sólida para 
a líquida, como ele vai chamar o estágio atual do capitalismo, observa que esse novo estágio é uma versão mais 
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coisas que realmente importam” (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida, pgs. 83 e 84). 
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texto já citado de Baudrillard no jornal Libération, tem na purificação a atividade principal 

desse final de século. Assim, a tentativa frustrada de manter a ordem que surge como um dos 

aspectos primordiais do romance não é aleatória, mas sim pautada nas peculiaridades desse 

período histórico em destaque. Como confirma Arlene Skolnick, em Embattled Paradise, uma 

das características do final do século XX é a busca por valores e desejos que não mais 

condizem com a situação na qual o país se encontra, uma vez que 
 

[d]epois de Watergate, Vietnã, crise de energia, inflação, estagnação 
econômica, a nostalgia se estabeleceu como uma bruma sobre a vida política 
e cultural americana. Em vez de aguardar a utopia automatizada de um 
“futuro fabuloso”, os americanos ansiavam por estabilidade, ordem e a 
tradição de uma era dourada perdida.195 

 
 Não obstante, é nesse final de século, nos cinemas e subjacente à propaganda política 

de Clinton, que a figura de Kennedy volta a receber atenção. A criação de um personagem 

que, além de ter a aparência impecável e todos os atributos de alguém digno de admiração, 

ainda é comparado ao ex-presidente, sendo chamado de “nosso” Kennedy, sugere que a 

narrativa de Zuckerman trata muito mais de seu tempo do que do passado recente do país. 

Segundo Luc Herman, em uma análise sobre o legado de Camelot196 que é incorporado à 

campanha Bill Clinton, o filme JFK (1991), de Oliver Stone, lançado às vésperas das eleições 

de 1992, trouxe a imagem de Kennedy de volta para as notícias. Segundo Herman, a equipe 

responsável pela campanha eleitoral de Clinton conseguiu se apropriar da situação para fazer 

uma comparação entre o ex-presidente e o candidato à Casa Branca e multiplicar as chances 

de vitória de Clinton devido à popularidade de Kennedy197. Para Herman, “a ponte para a 

conexão Clinton-Kennedy é a imagem da visita de um Clinton adolescente à Casa Branca em 

26 de julho de 1963”198, na qual Kennedy aparece apertando a mão de Clinton. A cena acabou 

utilizada na campanha eleitoral, a fim de instigar os eleitores a perceberem-no como um 

sucessor de JFK e, com a vitória do democrata, os desejos da década de 1990 pela tradição de 
																																																													
195 SKOLNICK, Arlene. Embattled Paradise,, p. 5: “After Watergate, Vietnam, energy crises, inflation, and 
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essa comparação. 
197 HERMAN, Luc. “Bestowing Knighthood: The Visual Aspects of Bill Clinton’s Camelot Legacy”, p. 312: 
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teenager to the Kennedy White House on 26 July 1963”. – Trad. Livre. 
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uma época que não existia mais vieram à tona. A criação de um personagem com desejos tão 

idílicos de ordem, chamado de “nosso” Kennedy, habitando um espaço que é indicado pelo 

título do romance como sendo anacrônico, ressurge no final do século, em meio às inúmeras 

narrativas que destacam o aspecto do fim de algo, para tratar do Sonho Americano e sua 

subversão.  

 Se Zuckerman utiliza a narrativa de perda de inocência de Sueco em decorrência do 

fim do seu Sonho Americano para falar da crise utópica do seu tempo, a paranoia que Sueco 

adquire no meio do caminho é significativa para tratar da necessidade de estabelecer ligações 

em um mundo que dificulta as relações coerentes nesse final de século. Quando em 1973 

Sueco finalmente reencontra Merry, após ver as condições nas quais ela se encontrava, ele 

cria uma teoria de conspiração na qual Rita Cohen e outras pessoas que o odeiam querem sua 

destruição. Nessa conspiração, Merry não seria Merry, mas uma atriz contratada por alguém: 

 

[...] não! A história toda era mentira, seu propósito era destruir o grande 
vilão do ponto de vista deles, ou seja, o Sueco. A história era uma caricatura, 
uma caricatura sensacionalista, e ela era uma atriz, essa moça era uma 
profissional, contratada e incumbida de atormentá-lo porque ele era tudo o 
que eles não eram. Eles queriam dar cabo do Sueco por intermédio daquela 
história de uma pária exilada no mesmo país onde sua família havia criado 
raízes de forma vitoriosa em todos os aspectos que se possa imaginar, e 
assim ele se recusava a acreditar em qualquer coisa que Merry dissesse.199 

 

Quando percebe sua tentativa de manutenção da ordem como frustrada, Sueco se 

imagina como vítima de uma teoria de conspiração por causa do seu sucesso. O problema é 

que, como ele vem a aprender com a tragédia que Merry levou para a sua família, as coisas 

não parecem mais fazer sentido, e nem tudo de ruim que acontece é causado de forma 

intencional ou possível de ter sua origem rastreada. Assim como Merry virou uma terrorista, 

mesmo tendo sido criada por ele e Dawn, ela agia sozinha e não tinha mentores ou um grupo 

de apoio durante sua fase rebelde, como ele gostaria de ter acreditado. A tragédia de Sueco é 

não haver um inimigo querendo sua destruição, mas sim sua própria filha, para quem ele 

acredita não ter feito nenhum mal.   

Fredric Jameson, em sua análise sobre a lógica cultural do capitalismo tardio, na qual 

ele afirma que o esmaecimento dos afetos – da forma como comentado anteriormente neste 

capítulo – pode ser entendido também como o esmaecimento do próprio tempo e da 

temporalidade, indica que essa necessidade de criar relações coerentes é uma característica do 

período, no qual não se consegue mais pensar em níveis de passado, presente e futuro como 
																																																													
199 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 319. 



	 68 

antigamente. Para ele, o fim do sujeito individual e, por consequência, o fim de um estilo que 

apresente individualidade, faz com que, no capitalismo tardio, o foco tenha se virado para o 

presente e, em uma sociedade que vive esse eterno presente, a prática da paródia se 

transforme na do pastiche. Para o teórico, a mudança se dá pelo fato de que, em vez de 

apresentar uma crítica na reprodução, como a paródia fazia, o pastiche é acrítico. O discurso 

agora é um discurso neutro, despersonalizado pela mídia, e é esta despersonalização que, para 

Jameson, marca a retórica do período. Nessa época em que não se consegue mais pensar 

criticamente fora do que é estabelecido pelo status quo, Jameson desenvolve a sua discussão 

do pastiche afirmando que 

 
[...] essa onipresença do pastiche não é incompatível com um certo humor 
nem é totalmente desprovida de paixão: ela é, ao menos, compatível com a 
dependência e com o vício – com esse apetite, historicamente original, dos 
consumidores por um mundo transformado em mera imagem de si próprio, 
por pseudo-eventos e por “espetáculos”. É para esses objetos que devemos 
reservar a concepção de Platão do “simulacro”, a cópia idêntica de algo cujo 
original jamais existiu.200  

 
 Tendo em vista que o referencial desaparece com a lógica do simulacro, é inevitável 

que haja uma mudança na forma de ver o tempo histórico. A temporalidade histórica já não 

consegue ser organizada em relação a passado e futuro de forma coerente e, desta maneira, 

fica impossível fugir de uma estrutura fragmentada ou esquizofrênica201. É esse tipo de 

vivência histórica que parece ocorrer no mundo capitalista e é essa experiência de um eterno 

presente que se reflete em boa parte da arte produzida durante esse período, que irá 

desenvolver à exaustão o que Jameson chama de pastiche. Em uma sociedade na qual a 

primeira dama consegue criar para toda a nação um mito para o período de Kennedy na 

presidência, e mais, uma sociedade que conseguiu transformar as informações sobre os casos 

extraconjugais do ex-presidente em virtude202, não é de se admirar que, no final do século, se 

intensifique a espetacularização já tão presente nas décadas passadas. Como consequência, 

não é absurda a presença de uma falta de profundidade nas análises e críticas. 

																																																													
200 JAMESON, Fredric. Pós-modernismo, p. 45. 
201 Para pensar essa estrutura, Jameson parte então das exposições de Lacan sobre a esquizofrenia, que ele 
sintetiza como sendo a “ruptura na cadeia dos significantes” (JAMESON, Fredric. Pós-modernismo, p. 53). 
Jameson observa que o esquizofrênico só consegue viver em um presente eterno que não é mais relacionado ao 
tempo, uma vez que a cadeia de significação foi quebrada.  
202 Conforme Luc Herman debate, ao afirmar que: “Since the positive image was so deeply enshrined at the time 
the president’s sexual infidelities came to light, it was not only able to with-stand this liability, but it even turned 
the flaw into a kind of virtue” (HERMAN, Luc. “Bestowing Knighthood: The Visual Aspects of Bill Clinton’s 
Camelot Legacy”, p. 315) 
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 Um bom exemplo desse aspecto é a apropriação de Merry de religiões e, mais 

especificamente ainda, seu ímpeto revolucionário. Depois da desilusão das décadas passadas 

com o movimento hippie, com os movimentos revolucionários dos países de Terceiro Mundo 

e mesmo com a crença de que os estudantes poderiam mudar algo, como Marcuse 

acreditava203, a construção de uma personagem revolucionária como Merry não apenas recebe 

uma dose extra de descrença na década de 1990 como também sugere a lucidez do narrador 

frente à reprodução de discursos vazios, tão comum no período. 

 Desde o fato de a personagem ser representada como monstruosa, conforme a própria 

fala do narrador – com a aparência grotesca, a gagueira, o espírito teimoso que se recusa a 

aceitar ordens do pai –, Merry é construída, aparentemente, com o pessimismo de alguém que 

já passou pelas décadas de 1960 e 1970 e presenciou a desilusão delas decorrente. Fã de 

Audrey Hepburn por um tempo, católica por alguns anos, cuidadora de gado junto com a mãe 

durante parte da infância, militante política durante a adolescência e jainista no início da vida 

adulta, ela é a personificação da espetacularização de seu tempo – que aposta na intensidade 

para buscar uma espécie de profundidade, embora sem nunca parecer encontrá-la, uma vez 

que ela segue modificando seus gostos e suas convicções a todo instante. Zuckerman destaca 

um momento, entretanto, como tendo sido o acontecimento que marcou a personagem: a 

imagem televisionada do monge budista que, em 1963, ateia fogo a seu próprio corpo em um 

protesto contra a guerra do Vietnã.  

 

Foi isso que provocara tudo. Em sua casa, o monge veio para ficar, o monge 
budista sentado enquanto ardia, como se fosse um homem ao mesmo tempo 
totalmente consciente e anestesiado. A televisão, ao transmitir a imolação, 
deve ter provocado tudo. Se o aparelho deles por acaso estivesse sintonizado 
em outro canal, ou desligado, ou com defeito, se todos tivessem saído juntos 
como uma família que dá um passeio à noite, Merry nunca teria visto o que 
não deveria ter visto e assim nunca teria feito o que não deveria ter feito. 
Que outra explicação poderia haver?204  

 

 A indicação de dúvida quanto ao fato de Merry ter feito o que fez quando adolescente 

ter a ver diretamente com a televisão, vista como culpada por ter mostrado uma cena como a 

do monge, é mais uma indicação da necessidade de Sueco de ter controle da situação, 

estabelecendo culpados para seus problemas, do que uma indicação eficaz de que essa cena 

definiu o futuro de Merry. A personagem é constantemente desautorizada de uma posição de 

real embate político, como no final da narrativa, quando é constatado que Merry havia 

																																																													
203 Cf. nota 50. 
204 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 189. 
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cometido um erro trágico horrível e Sueco segue se iludindo de que ela “era uma criança 

compassiva”, para chegar à conclusão de que “[n]ão há defesa possível para ela”, que “já não 

representa mais nenhum risco para ninguém. Agora, não passa de um farrapo de mulher, 

esquelética, patética, incapaz de machucar uma mosca.”205. 

 Se, por um lado, temos Sueco procurando mentores e culpados para o comportamento 

da filha, de outro, temos um Zuckerman sobrevivente dos anos de 1960 e 1970 narrando uma 

história de perda de esperanças e ingenuidade. Contudo, de ambos lados, temos o descrédito 

quanto aos ideais revolucionários, como também fica claro na representação de Rita Cohen, a 

informante que avisa Sueco do paradeiro de Merry. Personagem que se descreve como “[a] 

discípula que chama a si mesma ‘Rita Cohen’”206, em uma carta enaltecendo o poder de 

Merry que é enviada a Sueco, o discurso de Rita é quase pueril para quem já sabe o desdobrar 

das manifestações da guerra do Vietnã e conhece o poder da mídia e do espetáculo em 

qualquer outro protesto que tenha surgido desde então. Cohen avisa: “Sua filha está 

finalmente tendo uma experiência verdadeira do mundo”207 e comunica que Merry quer 

“[m]udar o sistema e transferir o poder para noventa por cento do povo que não possui agora 

nenhum controle político ou econômico”208, em uma retórica ingênua de quem ainda acredita 

que o mundo pode ser mudado para melhor através de revolucionários como Merry. Para 

Sueco, por outro lado – na tentativa de perpetuar a ordem que ele tanto almeja –, tudo que 

Rita Cohen diz durante a narrativa é dito somente por causa do ódio que ela sente por pessoas 

“sensatas” como ele: 

 

[Ela] nos odeia porque nós não fazemos essas coisas. Você nos odeia não 
porque somos imprudentes, mas porque somos prudentes, sensatos, 
laboriosos e concordamos em respeitar as leis. Você nos odeia porque não 
fracassamos. Porque trabalhamos duro e honestamente para nos tornarmos 
os melhores no ramo e por causa disso prosperamos, portanto você nos 
inveja, nos odeia e quer nos destruir.209  

 

 Enquanto Levov parece delirar com um discurso deslocado (assim como a família e o 

mundo idílico que ele gostaria de manter), a representação de Rita Cohen, em uma conversa 

sobre capital e exploração por parte de fábricas como a de Sueco (que na época ainda resistia 

à insistência do capitalismo para abrir mão dos funcionários especializados a fim de se juntar 

à mão de obra mais barata de países menos desenvolvidos), prova que suas opiniões e 
																																																													
205 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 501. 
206 Ibid., p. 214. 
207 Ibid., p. 171. 
208 Ibid., p. 186. 
209 Ibid., p. 261. 
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conhecimento não passavam de senso comum e reprodução de discursos já existentes. Para 

Sueco, é fácil rebater o discurso de Rita, que ele define como apenas “uma maluquinha 

‘politizada’”210, reprodutora de “clichês infantis” e alguém que “não sabe o que é uma fábrica, 

não sabe o que é produzir alguma coisa, não sabe o que é capital, não sabe o que é trabalho, 

não tem a menor ideia do que seja estar empregada em uma firma ou estar desempregada”211.  

 Merry, por sua vez, é desautorizada do seu discurso político, desde o fato de ser 

descrita como uma personagem que está sempre mudando de convicções até o trecho em que 

o romance cita o livro Os condenados da terra, de Frantz Fanon. Zuckerman escolhe um 

pedaço do livro que fala da mulher argelina, na Guerra da Argélia, para ser repetido por 

Merry à noite como um mantra. O movimento de libertação nacional da Argélia, do qual 

Fanon está falando, aconteceu antes do atentado ao mercadinho de Old Rimrock, entre 1954 e 

1962, em outro continente e sob condições diferentes de sobrevivência, não as mesmas 

encontradas por Merry nos Estados Unidos. Na narrativa, a personagem, em uma espécie de 

pastiche, reproduz a fala de Fanon: 

 

[...] é preciso ter constantemente no pensamento que a mulher argelina 
comprometida com a causa aprende ao mesmo tempo e de maneira 
instintiva seu papel como uma “mulher sozinha nas ruas” e sua missão 
revolucionária. A mulher argelina não é uma agente secreta. É sem 
aprendizado, sem aulas, sem alarde que ela parte para a rua com três 
granadas na bolsa. Ela não tem a sensação de que representa um papel. 
Não existe um personagem a ser imitado. Ao contrário, existe uma intensa 
dramatização, uma continuidade entre a mulher e a revolucionária. A 
mulher argelina se eleva de forma direta ao nível da tragédia”212 

 
 A comparação é imediatamente questionada por Sueco, que esbraveja a dura realidade 

para a filha: “Você não é uma mulher argelina! Você não é da Argélia e não é da Índia! É uma 

menina americana de Old Rimrock, Nova Jersey! Uma menina americana com o miolo muito, 

muito mole!”213. Merry faz o que os Estados Unidos parecem gostar de fazer em situações 

políticas (e como exemplo, pode-se citar o próprio Kennedy, quando em um discurso de 1963, 

feito em Berlin, diz “Ich bin ein Berliner”214, ao buscar enfatizar o apoio dos Estados Unidos 

a Berlin Ocidental), coloca-se no lugar de outra pessoa em outro espaço sobre os quais 

ninguém mais além das pessoas que passaram pela situação podem ter uma ideia do que 

aconteceu e reproduz, de maneira vazia, um discurso que acaba se tornando acrítico. O 

																																																													
210 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 172. 
211 Ibid., p. 167. 
212 Ibid., p. 317 – grifos do autor. 
213 Ibid., p. 320. 
214 KENNEDY, John. F. June, 26, 1963: “Ich bin ein Berliner” Speech. s/p. 
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esvaziamento político do momento – e de Merry – é reforçado pela fuga dela para Cuba, a fim 

não apenas de tentar ajudar em uma revolução por lá, mas também pelo interesse próprio de 

fugir do FBI e poder parar de usar o nome Mary Stolz e voltar a ser Merry Levov: 

  

A essa altura, ela já havia chegado à conclusão de que, na América, nunca 
haveria uma revolução capaz de erradicar as forças do racismo, da reação e 
da ganância. A guerrilha urbana era fútil contra uma superpotência 
termonuclear que não se deteria diante de coisa alguma para defender o 
princípio do lucro. Uma vez que ela não podia contribuir para gerar uma 
revolução na América, sua única esperança era entregar-se à revolução que 
já existia. Isso marcaria o fim do seu exílio e o verdadeiro início da sua 
vida.”215  

 

 Entretanto, logo depois de acreditar que fugindo da América sua vida realmente 

começaria, ela falha e muda novamente de convicção. A próxima obsessão de Merry torna-se 

o estudo de religiões e a história de Zuckerman termina com a personagem já jainista. Não 

coincidentemente, o jainismo, uma das religiões mais antigas da Índia, retoma, deslocado, o 

ímpeto primordial dos Estados Unidos, uma vez que está pautada em ideias de purificação, 

vinculadas, por sua vez, à prática de não violência. Merry, além de trazer à tona a discussão 

dos discursos vazios do final do século, criados por uma época que busca a intensidade sem 

nunca parecer encontrar a profundidade, resgata o puritanismo que estava em pauta nesse 

final de século. A menina que nunca conseguiu se dedicar somente a uma causa, termina 

como jainista – até onde sabemos – e tem seus ideais resumidos por Sueco como: “o jainismo, 

o legalismo, a egrégia inocência, tudo isso era desespero, tudo isso era para se afastar das 

quatro pessoas que morreram”216. Pai e filha seguem até o final tentando ver a pureza de algo. 

Para ele, a necessidade de acreditar que existe algum tipo de ordem no mundo surge durante 

toda a narrativa e está coadunada com a ideia de família, como fica evidente quando ele 

expressa sua crença de que Merry jamais teria feito algo errado se ele a tivesse trancado em 

casa. Para esse personagem que defende a inocência da filha até as últimas páginas do 

romance (quando conversa com Sheila e diz que Merry é uma menina “indefesa”217), a 

família teria sido a salvação, já que, se ela estivesse em casa, jamais teria cometido um erro 

trágico: 

 

Mas ela estaria em casa. Em casa, a gente faz umas pequenas loucuras, e 
ponto. A gente não tem o prazer de experimentar o prazer em estado bruto, a 

																																																													
215 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 316. 
216 Ibid., p. 320. 
217 Cf nota 168. 
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gente não chega ao ponto de fazer tantas pequenas loucuras e tantas vezes 
que acaba concluindo que, se afinal isso é mesmo tão legal, por que não 
fazer logo de uma vez uma loucura gigantesca? Em casa, não há 
oportunidade para mergulhar fundo nessa imundície. Em casa, não se pode 
viver na desordem.218 

 

 Com a criação da história de subversão do Sonho Americano de um personagem 

passível de erros, a quem Zuckerman proporciona até mesmo uma amante, com a finalidade 

de expressar sua descrença em um mundo coeso, o romance fala da desordem, que – 

diferentemente do que Sueco gostaria de acreditar –, está em todo lugar. No final de século 

XX, a ordem desapareceu e o que restou foram discursos vazios que não mais constituem 

possibilidades reais para a criação de utopias possíveis. Estas parecem aparecer somente 

como surgem para Merry, com intensidade em alguns momentos, para logo após serem 

derrubadas e substituídas por outras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
218 ROTH, Philip. Pastoral americana, p. 290. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

Da possibilidade utópica ao fracasso: progresso e desenvolvimento gone 

wrong em Submundo 

 

My God, what have we done? 
 

Piloto Robert A. Lewis, depois de largar a bomba atômica em 
Hiroshima 
 
 
There is no terror in the bang, only in the anticipation of it. 
 
Alfred Hitchcock 
 
 
The Marivaudian being is, according to Poulet, a pastless 
futureless man, born anew at every instant. The instants are 
points which organize themselves into a line, but what is 
important is the instant, not the line. The Marivaudian being has 
in a sense no history. Nothing follows from what has gone before. 
He is constantly surprised. He cannot predict his own reaction to 
events. He is constantly being overtaken by events. 

 
Donald Barthelme – Robert Kennedy Saved From Drowning 

 

 

 John Duvall, em Don DeLillo’s Underworld: A Reader’s Guide, argumenta que 

Submundo trata da busca do tempo perdido empreendida por Nick Shay219. No entanto, 

embora a madeleine também exista por aqui, na forma de uma bola de beisebol transformada 

em souvenir, acredito que Submundo, além de narrar a tentativa de busca de um tempo 

perdido, tenta fazer sentido do tempo, como desenvolverei neste segundo capítulo. Em uma 

narrativa que abrange todo o período da Guerra Fria, o romance gira em torno de Nick Shay e 
																																																													
219 Cf. DUVALL, John. Don DeLillo’s Underworld: A Reader’s Guide, p. 25: “Underworld Records Nick 
Shay’s Modernist Search for Lost Time”. 
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de personagens relacionados a ele, mas como é característico de romances de DeLillo, as 

situações e aura do período, em certo ponto, acabam sobressaindo-se mais que os próprios 

personagens. A escolha de voltar para 3 de outubro de 1951, dia do jogo de beisebol entre 

Giants e Dodgers que ficou famoso pela “tacada ouvida ao redor do mundo” e pela detonação 

da bomba nuclear russa no Cazaquistão, se torna um percurso interessante para entender o que 

venho chamando de enfraquecimento das possibilidades utópicas no que concerne à discussão 

sobre a tematização do Sonho Americano na década de 1990, e que foi estudada no capítulo 

anterior, à luz de Pastoral americana, de Philip Roth.  

 Em Pastoral americana fomos apresentados a personagens que relutavam para aceitar 

o caos trazido pelas novas gerações. Em Submundo, por sua vez, os personagens já viram o 

caos e nem tentam lutar contra, eles apenas esperam que tudo vá fazer algum sentido maior no 

final. Construído a partir de uma narrativa não linear que denuncia a falência do estilo de vida 

estadunidense e enfatiza a descrença de que o avanço tecnológico venha a proporcionar algo 

bom no futuro, o romance traz um outro aspecto do Sonho Americano para escrutínio no final 

do século XX: o progresso, mais especificamente, o tecnológico. A narrativa de DeLillo 

demonstra a mudança na percepção de tempo e de espaço que ocorre na sociedade 

contemporânea, sendo esta resultante, em grande medida, das inúmeras inovações científicas 

que surgiram no período e que por sua vez modificaram a forma de perceber o mundo, 

proporcionando uma ansiedade que parece característica de uma época marcada pela 

velocidade e pela falta de esperança em relação ao futuro.  

 Fortemente influenciado pela noção de valor desenvolvida por Karl Marx em O 

Capital, Guy Debord discorre sobre alguns aspectos dessa mudança em um estudo no final 

dos anos de 1960 sobre o novo modo de produção que surge com o capitalismo tardio, que vai 

influenciar e gerar debate para as gerações seguintes, especialmente a geração de teóricos que 

analisa o final do século XX. Para Debord, em A sociedade do espetáculo (1967), tudo que 

antes era diretamente vivido se torna mera representação, e essa nova maneira de vida deve 

ser vista e estudada a partir da economia, uma vez que, para ele, o espetáculo domina os seres 

humanos quando a economia já os dominou completamente: “Ele [espetáculo] nada mais é 

que a economia desenvolvendo-se por si mesma. É o reflexo fiel da produção das coisas, e a 

objetivação infiel dos produtores”220. Tal afirmação está em sintonia com a obra de DeLillo, 

que além de colocar em discussão o domínio da economia sobre o mundo, faz referência a 

Marx explicitamente no epílogo do romance, intitulado “Das Kapital”, no qual o autor inicia 

																																																													
220 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo, p. 18. 
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com a frase “O capital apaga as nuances de uma cultura”221, sugerindo as implicações dos 

mercados globais, do dinheiro eletrônico, das interações via ciberespaço e a maneira como o 

capital homogeneíza os desejos das pessoas222.  

 Para Debord, tal relação do homem com o mercado, na sociedade do espetáculo, 

alienou-se ao ponto de sucumbir ao fetiche, uma vez que tudo foi transformado em 

mercadoria e as relações se tornaram aparências. Com isso, foi modificada a percepção do 

tempo que, transformado em bem de consumo pelo desejo de otimização, tornou-se 

espetacular, marcado por momentos que não se configuram mais como uma continuidade. 

 Publicado na década de 1970, O arco-íris da gravidade, de Thomas Pynchon, trata 

dessa mudança de paradigma e explora a questão da descontinuidade, que irá retornar mais 

tarde em Submundo. Enquanto no romance de Pynchon temos a imagem da bomba pairando 

sobre a narrativa e a desintegração do personagem Slothrop – acompanhada de inúmeras 

outras desintegrações (como vários personagens que desaparecem como se fossem esquecidos 

pelo narrador, para citar um exemplo) –, em Submundo, a descontinuação pode ser vista como 

um desdobramento da tradição de Pynchon. Embora nenhum personagem dissipe sem deixar 

rastros da mesma maneira que em O arco-íris da gravidade, a narrativa de DeLillo, como já 

observado por muitos críticos, retrabalha, de certa forma, a obra de Pynchon, que no romance 

em questão “diagnostica dois estados mentais predominantes – paranoia e anti-paranoia”223. 

Tais estados são explorados por DeLillo ao longo de sua carreira – e em Submundo tomam 

forma com a crença (ou esperança) de que tudo está interligado.  

 Submundo conta com personagens como Nick Shay, um gestor de resíduos; seu irmão, 

Matt Shay, que trabalhou por anos em uma base militar sem muitas certezas das implicações 

que seu tinha para o resto do mundo224; e Cotter Martin, um garoto negro que abre a narrativa 

burlando a segurança do Polo Grounds para assistir à partida de beisebol que entrou para a 

história e da qual ele conseguiu a bola que será vendida a Nick por uma fortuna, anos mais 

tarde. Além destes, compõem a narrativa toda uma gama de personagens nostálgicos por um 

																																																													
221 DELILLO, Don. Submundo, p. 695. 
222 DeLillo explora este tema mais a fundo no romance Cosmópolis (2003), que lida diretamente com o 
ciberespaço e com os problemas do dinheiro eletrônico. 
223 Como Michael Oriard observa: “At the risk of repeating what may have been already endlessly pointed out, in 
all this DeLillo is engaged in a prolonged and repetitious quoting, or reworking, of Pynchon (for whose work he 
has stated his admiration). Just to remind you—in Gravity’s Rainbow Pynchon diagnosed two dominant states of 
mind—paranoia and anti-paranoia.” (ORIARD, Michael. “Don DeLillo’s Search for Walden Pond”, p. 138). 
224 Cf. DELILLO, Don. Submundo, p. 358: “Havia pessoas ali que não sabiam direito se estavam mesmo 
trabalhando com armas. Estavam envolvidas em pesquisas exploratórias e não tinham informações precisas a 
respeito do que era feito com suas descobertas e simulações, os resultados a que chegavam por meio de 
experimentos ou estimativas. Este é um dos temas subjacentes da área de sistemas, em que todos os trabalhos se 
articulam em níveis e pontos geográficos muito distantes das escrivaninhas e laboratórios dos pesquisadores”. 
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passado que parecia fazer mais sentido. A partir da estrutura do próprio romance, constituído 

de uma rede de momentos e personagens interligados, temos o indício da problemática 

abordada pela obra: a paranoia de que tudo está relacionado, assim como em uma rede de 

computadores; contudo, sem a certeza de que essas informações todas façam algum sentido 

maior juntas.  

 É interessante observar como o romance lida com a questão da rede, explorando o 

período que abrange a sua criação, ainda no início da Guerra Fria, até a sua popularização, na 

década de 1990. Criada em decorrência de pesquisas militares nos Estados Unidos – sem uma 

data oficial, mas sendo 1969 um dos marcos, tendo em vista testes realizados na UCLA –, a 

internet é resultado de tentativas de interligar computadores, no período histórico escolhido 

para ser a delimitação cronológica do romance. Com medo de um ataque russo que 

comprometesse informações sigilosas, o governo norte-americano, em conjunto com 

pesquisadores de universidades do país, idealizou um modelo de compartilhamento de dados 

que tornasse possível a descentralização de informações225, o que viria a se tornar a “rede” 

anos mais tarde. Porém, mais do que o medo gerado pelo conflito, o motivo para uma 

inovação tecnológica do porte do que viria a se tornar a internet também pode ser relacionado 

a uma palavra mais óbvia: poder. Tal invenção levaria a nação que a criou a uma vantagem na 

disputa travada entre as duas superpotências, e esse fato não pode ser obliterado, uma vez que 

um dos aspectos mais marcantes do Sonho Americano, como já observado, é o refrão de 

Winthrop sobre como a nova nação deveria ser como a cidade sobre a colina. O país 

responsável por essa nova tecnologia certamente ocuparia uma posição de respeito e modelo a 

ser seguido, e os Estados Unidos sabiam disso. 

 Como observado por Bill Clinton, no discurso proferido antes de uma sessão conjunta 

do congresso no Estado da União, em 1997, a “América é bem mais do que um lugar, é uma 

ideia”226. Jacqueline Kennedy estava ciente disso quando criou o mito de Camelot, após a 

morte de JFK, e a Guerra Fria, de certa maneira, acaba ajudando a formar a imagem do país 

capitalista referência, ao mesmo tempo em que demoniza o modelo que se opunha ao seu. 

Toda a paranoia nutrida pelo conflito acaba alimentando o próprio Sonho Americano, 

exigindo que o país seja melhor, produza e crie mais. Na disputa para ver quem era maior, 

quem chegava ao espaço primeiro, quem tinha mais armas, os Estados Unidos acabam dando 

início a uma revolução nos meios de comunicação que, por conseguinte, iria influenciar na 
																																																													
225 Para mais informações sobre o assunto, ver a matéria de Oliver Burkman, “Forty years of the internet: how 
the world changed for ever”, em The Guardian, 23/10/2009.  
226 CLINTON, William J.  “Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union”, February 
4, 1997, s/p: “America is far more than a place. It is an idea”. – Trad. Livre. 
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maneira como o mundo seria percebido a partir de então. Como o homem que vendeu a bola 

do jogo para Nick, Marvin Lundy, percebe e comenta com outro personagem: após a Guerra 

Fria, o que se terá é a falta de um ponto de referência “porque outras forças vão entrar em 

cena mais que depressa, exigindo e desafiando. A Guerra Fria é sua amiga. O senhor precisa 

dela para ficar por cima”227. O comentário é feito na parte do romance que trata de meados da 

década de 1980 e início de 1990, quando o personagem pressente que um tempo com maiores 

delimitações acabará quando o conflito chegar ao fim. 

 De fato, o sentimento de Marvin se coaduna com o que segue o combate aqui 

analisado, com inúmeros conflitos espalhados por diversos pontos diferentes do mapa que não 

deixam mais claro quem é o inimigo, pois agora são mais de um, em mais de um lugar. A 

descentralização acaba sendo um dos resíduos da Guerra Fria, como previa Lundy. Atrelada 

ao colapso do bloco socialista e à ampliação da hegemonia política, econômica e cultural do 

ocidente, a nova era, chamada então de globalização, ainda apresenta mais um resquício do 

final da Guerra Fria e da criação da rede: a dificuldade de fazer sentido do tempo, do espaço e 

das informações, que agora trabalham em termos de simultaneidade e assumem uma 

expressão rizomática.  

 A ideia de rede traz para os personagens de Submundo o sentimento constante de que 

deve haver algum sinal, alguma possibilidade de conexão entre os eventos da narrativa. Em 

uma continuação do diálogo citado de Marvin Lundy, que conversa com Brian Glassic 

(colega de trabalho de Nick), temos a especulação sobre o motivo pelo qual havia tantos 

lugares vazios no estádio justamente na partida mais importante do ano. Lundy diz acreditar 

piamente que as pessoas pressentiram alguma catástrofe, e Brian, intrigado, pergunta se ele 

estava “dizendo que as pessoas tinham uma intuição sobre esse dia em particular”228. O 

personagem ouve, então, a confirmação de Lundy, de que era “como se elas soubessem”229. 

Tal tentativa de conexão, juntamente com outras ao longo do romance230, sugere o desejo de 

encontrar presságios, que agora não são mais apenas divinos, mas também partem da 

tecnologia, uma vez que a “aura” do dia do jogo, da qual Lundy fala, está relacionada à 

detonação de uma bomba nuclear.  

 Desta forma, em Submundo, a transcendência através de crenças e convicções parece 

ter sido incorporada pela tecnologia. Como observa o narrador: “o verdadeiro milagre é a 
																																																													
227 DELILLO, Don. Submundo, p. 152.  
228 Ibid., p. 153. 
229 Ibid., p. 153. 
230 Como a do número treze, que faz “Big” Sims  (outro colega de trabalho de Nick) contar a história de como, 
no dia seguinte ao jogo, ele havia se tornado um “numerologista-mirim”, começando “a ver uma série de sinais 
que apontavam para o número treze” Ibid., p. 85. 
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rede”231. Tal assunto não é novidade para os leitores de DeLillo, que em Ruído branco (1985) 

já são apresentados ao questionamento acerca da mudança de um paradigma da fé em um ser 

superior para a fé na tecnologia – já que, segundo um dos personagens “foi ela [tecnologia] 

que levou você à sua situação, ela há de poder tirá-lo daí”232. A fé apenas em Deus não parece 

mais possível para esses personagens, que aparentam ter assumido a atmosfera pessimista de 

fim de mundo que pairava sobre o momento histórico. Para surpresa do protagonista de Ruído 

branco, até mesmo as freiras perderam a fé em Deus no final do século. Ao serem 

questionadas por ele pelo motivo de se tornarem freiras, se elas não acreditam mais, 

respondem que é para “os outros que passam a vida acreditando que nós ainda acreditamos. 

(...) Se a gente não fingisse acreditar nessas coisas, o mundo acabava”233.  

 Para os personagens de DeLillo, uma abstração aparenta ser absorvida por outra e a 

deficiência de relações coerentes traz a nostalgia por símbolos que remetam a um tempo 

menos complexo. Como Eric Packer, em Cosmópolis, que sai rodando em sua limusine em 

busca do barbeiro de sua infância no dia mais caótico do ano, a bola de beisebol do jogo de 

1951 é o passado que os personagens de Submundo buscam na tentativa de fazer com que seu 

tempo faça sentido novamente. Objeto que não marca apenas o jogo, mas a época da Guerra 

Fria, a bola de beisebol é vista como “a única coisa constante, honesta e confiável”234 – que, 

por sua vez, faz referência, ou se conecta, à bomba nuclear, já que, segundo Marvin “quando 

fazem uma bomba atômica [...] o núcleo radioativo dela é exatamente do tamanho de uma 

bola de beisebol”235.  

  A ideia de abstração envolvida no desenvolvimento da sociedade de consumo e a 

mudança paradigmática entre “signos que dissimulam alguma coisa e signos que dissimulam 

que não há nada” 236, tornando-se signos vazios que constroem as simulações, assim como os 

proporcionados pela rede e seu ciberespaço, são estudadas por Jean Baudrillard em 

Simulacros e simulações, publicado na década de 1980. Se o que temos no capitalismo tardio 

são cópias que não mais procedem de um original, o sentido de realidade e de representação 

desaparece; e se o grande acontecimento do período é essa perda de referências e do real (que 

causa o simulacro), é compreensível o sentimento nostálgico dos personagens de DeLillo por 

objetos que remetam à Guerra Fria e ao desejo que eles têm de buscar conexões, já que, 

segundo Baudrillard: 
																																																													
231 DELILLO, Don. Submundo, p. 715. 
232 DELILLO, Don. Ruído Branco, p. 279. 
233 Ibid., p. 312. 
234 DELILLO, Don. Submundo, p.152. 
235 Ibid., p. 154. 
236 BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação, p. 14. 
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[...] hoje tem-se a impressão de que a história se retirou, deixando atrás de si 
uma nebulosa indiferente, atravessada por fluxos, mas esvaziada das suas 
referências. É neste vazio que refluem os fantasmas de uma história passada, 
a panóplia dos acontecimentos, das ideologias, das modas retrô - não porque 
as pessoas acreditem ou depositem aí qualquer esperança, mas simplesmente 
para ressuscitar o tempo em que pelo menos havia história, pelo menos havia 
violência (mesmo que fosse fascista), em que pelo menos havia uma questão 
de vida ou morte.237  

 

O que se observa através da fetichização da bola de beisebol é a tentativa de fugir do 

vazio da história e de valores, a tentativa de ter esperança através da retomada de algo que 

remete a uma época em que as possibilidades utópicas eram mais palpáveis. Entretanto, é 

apresentada uma reafirmação da falta de referências dos anos de 1990,  com a impossibilidade 

dos personagens de rastrearem a origem da bola de beisebol para terem certeza de que ela é 

realmente a bola do jogo clássico no Polo Grounds – uma vez que Cotter havia burlado a 

segurança do jogo e não tinha um bilhete que comprovasse que ele havia realmente estado no 

estádio.  

Assim como a bola, os aviões B-52 , que a personagem Klara Sax transforma em arte,  

também retomam o período da Guerra Fria, embora não tenham sido utilizados de fato em 

alguma batalha. Segundo ela, “temos várias circunstâncias de pós-guerra sem que tenha 

havido uma guerra”238, uma vez que foi um conflito político, social, ideológico, econômico e 

tecnológico e não uma guerra de confrontos diretos entre as duas potências. Ex-mulher do 

professor de matemática de Matt Shay, Klara se torna artista plástica após se divorciar do 

professor Albert Bronzini. Na década de 1990, ela já está na casa dos setenta e tem status de 

artista renomada. Junto a um grupo de alunos de artes e “infomaníacos desiludidos em busca 

de um mundo desligado da rede”239, Klara trabalha em um projeto para grafitar e pintar aviões 

B-52 abandonados no deserto. A escolha por objetos produzidos em caráter de massa, que não 

apenas retomam um período de guerra, mas também estão no espaço físico que guarda a 

memória desse período, é explicada por ela logo no início do romance. Segundo Sax: 

 

Acho que o deserto nos faz sentir, nós enquanto cultura, qualquer cultura 
tecnológica, sentir que não devemos nos sentir esmagados pelo deserto. 
Sabe, essas sensações de estupefação e terror. Uma coisa [...] que não 
favorece a indústria e o progresso e coisa e tal. Por isso a gente usa este 
lugar para testar armas. O que é perfeitamente lógico, claro. E nos permite 

																																																													
237 BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação, p. 60. 
238 DELILLO, Don. Submundo, p. 63. 
239 Ibid., p. 59. 
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demonstrar nosso domínio. O deserto guarda sinais visíveis de todas as 
detonações que fizemos. Todas as crateras e placas de perigo e áreas 
interditadas e placas que indicam os lugares onde tem lixo atômico 
enterrado.240  

 

 Assim como a bola, que contém uma mancha verde que leva sua trajetória para mais 

perto de uma autenticidade, uma vez que existe a informação de que ela atingiu um dos 

pilares da mesma cor do estádio antes de chegar nas mãos do primeiro dono, e os B-52s, que 

guardam desenhos de pin-ups nos narizes das aeronaves, o deserto traz marcas dessa mesma 

época. A fala de Klara expõe uma das maiores problemáticas do romance, que é a ameaça que 

a tecnologia traz junto com o progresso e que se manifesta no deserto como forma de mostrar 

o domínio do país, legitimado pela desculpa de desenvolvimento da nação. O desejo de 

progresso incorporado ao ideal de Sonho Americano incita os testes e a utilização do deserto 

como terreno que deve ser “domado” pelo homem, como Klara explica. Da mesma forma 

que, em nome do desenvolvimento, o deserto é transformado em um cemitério de resíduos 

radioativos e tóxicos, a fim de afirmar a soberania armamentista e consumista dos Estados 

Unidos, os outros vários submundos da nação241 são negligenciados e explorados de maneira 

semelhante.  

 A ideia de pintar aviões de guerra e transformá-los em objetos únicos como ato de 

transgressão242 é falha. Ao receber o apoio dos militares, aprovação do governo e verba de 

fundações para criticar os mesmos patrocinadores responsáveis pela “cultura tecnológica”243 

que ela questiona, Sax acaba se distanciando de um tipo de arte que pudesse realmente 

dialogar com as classes que estão no submundo da sociedade norte-americana – e, por 

conseguinte, sendo prejudicadas diretamente pela tecnologia –, uma vez que para ver sua obra 

de arte serão necessários recursos para chegar até o deserto244. Ao excluir do seu público as 

																																																													
240 DELILLO, Don. Submundo, p. 63-64. 
241 E até de outros países, se pensarmos que os personagens de Submundo falam que parte do lixo tóxico é 
enviado para países menos desenvolvidos: Cf. Ibid., p. 248: : “‘Eu pensava que essas substâncias mais terríveis 
fossem despejadas rotineiramente nos PMDS.’ Eu acabara de aprender que PMD era país menos desenvolvido, 
na terminologia dos bancos e outras organizações globais. ‘Aqueles paisinhos de pele escura. É verdade, é um 
negócio sujo que está crescendo cada vez mais. Tem país aí que aceita um pagamento equivalente a quatro vezes 
o PIB dele para receber um carregamento de lixo tóxico. E o que acontece depois disso? A gente paga pra não 
saber’” 
242 Ibid., p. 69: “[...] estamos pintando, pintando à mão em alguns casos, pondo nossas mãozinhas fracas nesses 
enormes sistemas de armamentos, sistemas que saíram das fábricas tão idênticos quanto era possível, milhões de 
peças fabricadas em série, repetidas infinitamente, e estamos tentando desrepetir, encontrar um elemento de vida 
sentida, e talvez haja nisso uma espécie de instinto de sobrevivência, um instinto de grafitagem – de transgredir e 
nos afirmarmos, mostrar quem somos”. 
243 Ibid., p. 63. 
244 Ibid., p. 75: “Ela queria que víssemos uma massa única, não uma coleção de objetos. Queria que nosso 
interesse fosse distribuído de modo uniforme. Insistia que nossos olhos deveriam percorrer a obra lentamente. 
Convidava-nos a ver a dimensão terrestre, a expansão até o horizonte, em que a obra estava inserida”. 
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classes que realmente teriam interesse em questionar e exigir mudanças em relação às 

implicações que os avanços tecnológicos têm na sociedade, Klara deixa seu questionamento 

para o público que viajará de avião ou automóvel para ver a obra, provavelmente os mais 

interessados em perpetuar a ideia de desenvolvimento a qualquer custo.  

 Klara explicita sua admiração por um tempo em que o poder tinha outra conotação, em 

que era mais palpável e nítido, como se percebe quando ela fala sobre seu projeto em 

andamento no deserto em uma entrevista para uma equipe de televisão francesa. Para ela, na 

época da Guerra Fria “era possível medir as coisas. Medir a esperança e medir a 

destruição”245. Os anos de 1990, por sua vez, são mais confusos, as coisas não têm muitos 

limites, e ela complementa: “o dinheiro está confuso. A violência também, a violência agora é 

mais fácil, está desarraigada, descontrolada, não tem mais medida”246.  

 A falta de limites do mundo é trazida no romance ornada de violência na narrativa que 

cerca o final do século XX, mais especificamente ainda, na parte que conta a história do 

grafiteiro Ismael Muñoz e das irmãs Edgar e Grace. Ismael é conterrâneo de Klara e durante a 

juventude na década de 1970, usando o pseudônimo de Moonman 157, chamava atenção na 

cena artística por seus grafites nos vagões do metrô de Nova York. No final do século, 

contudo, em meio a uma realidade permeada agora não apenas pelas drogas e pela violência, 

mas também pela AIDS, Ismael Muñoz e seus ajudantes se dedicam a pintar imagens de anjos 

em um muro para crianças que morreram no Bronx devido à violência, abandono ou doenças. 

O trabalho quase diário deixa transparecer a brutalidade do entorno desses personagens e o 

gesto de Ismael e seu grupo parece ser uma das únicas coisas possíveis a se fazer pelas 

pessoas que foram vítimas de injustiças sociais, embora o trabalho não pareça proporcionar 

nenhum resultado, uma vez que ninguém parece prestar atenção no muro. O romance 

apresenta essa invisibilidade da violência em cenas quase grotescas também, como quando 

turistas com suas câmeras fotográficas desembarcam no bairro em um ônibus chamado “O 

Surreal Sul do Bronx”247, enquanto a irmã Edgar grita pela janela de seu furgão caindo aos 

pedaços: “Não é surreal não, é a realidade. Tudo aqui é real. Surreal é esse ônibus de vocês. 

Surreais são vocês”248.  

 Ao analisar movimentos utópicos do século XX, a fim de pensar em possibilidades 

para o futuro, David Harvey, em Espaços de esperança (2000), faz um comentário 

interessante a respeito dos anos de 1990 quando analisa o filme O Ódio (1995), de Mathieu 
																																																													
245 DELILLO, Don. Submundo, p. 68.  
246 Ibid., p. 68. 
247 Ibid., p. 219. 
248 Ibid., p. 219. 
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Kassovitz, que, de certa forma, lembra o ambiente do Bronx da mesma época de DeLillo. 

Segundo Harvey:  

 
O anseio utópico cedeu lugar ao desemprego, à discriminação, ao desespero 
e à alienação. As representações e a raiva estão hoje evidentes em todos e 
qualquer lugar. Não há contra elas defesas estéticas nem intelectuais. Os 
signos nem sequer continuam a importar em algum sentido fundamental. A 
cidade encarcera os subprivilegiados e os marginaliza.249 

 

Os personagens aqui não são mais a classe média de Pastoral americana, do 

intelectual Zuckerman e da violência de Merry contra os pais e contra a Guerra do Vietnã. 

DeLillo não evoca a história da menina rica que luta pela paz em um país longínquo, mas a 

dos desgraçados que mal conseguem lutar por sua sobrevivência diária. Embora adquira um 

padrão de vida confortável com a idade, Nick ainda carrega em si as marcas de uma juventude 

de injustiças no Bronx; e, ao contrário da descrição de John Duvall para o personagem, “um 

rebelde sem causa”250, percebo Nick como um rebelde com uma causa justíssima: a de 

sobreviver a uma infância pobre, com um pai que desaparece com a desculpa de ter saído para 

comprar cigarros e de viver em uma vizinhança em que era necessário parecer forte e violento 

para sobreviver. Se a metrópole do final do século XX, na Europa e nos EUA – como afirma 

Harvey251 –, é permeada por desemprego, repressão policial, perda de sentido de cidadania 

(sem falar de poder estatal arbitrário), a juventude rebelde de Nick ganha forma em um tempo 

em que essas mudanças estavam emergindo e despertando questionamentos sobre como seria 

o futuro. A realidade do Bronx dos anos de 1990 de Ismael Muñoz, por sua vez, desponta 

como confirmação de que a violência parece quase justificável, já que parece ser a única 

maneira de chamar atenção de alguém (como o é em O ódio, de Kassovitz, também). 

Diferentemente do tempo do jovem Nick, é muito mais difícil conseguir escapar do Bronx 

nesse final de século. DeLillo traz esse lado de poucas esperanças no Sonho Americano à tona 

e mostra o lado marginal que tem cada vez menos chances de virar o jogo na sociedade 

globalizada da década de 1990. O conhecido lema de que todos podem progredir, no final do 

século XX, parece bem menos possível. 

Submundo levanta o questionamento de como os indivíduos são afetados por forças 

econômicas e tecnológicas no mundo do capitalismo tardio. Em meio à celebração da vitória 
																																																													
249 HARVEY, David. Espaços de esperança, p. 25. 
250 DUVALL, John. Don DeLillo’s Underworld. p. 34: “Nick, who fancies himself a young tough, is merely a 
rebel without a cause.” – Trad. Livre. 
251 Harvey cita o caso Rodney King, em Los Angeles, quando distúrbios tomaram conta da cidade por causa da 
absolvição de oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles acusados de agredir o motorista negro Rodney 
King, em 1992. 
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do capitalismo sobre os estados socialistas, o mote da época – “Consuma ou morra”252 – surge 

no romance como forma de criticar a condição social decorrente das mudanças que 

aconteceram no sistema moderno de produção de massa. Como David Harvey observa em 

outro estudo, intitulado A condição pós-moderna (1993), ao analisar a compressão de tempo e 

de espaço que tem origem na segunda metade do século, houve uma aceleração no ritmo do 

consumo que interferiu na forma de pensar e sentir. Uma dessas mudanças foi a acentuação da 

efemeridade dos produtos e mesmo das ideias e valores; outra foi a ênfase na 

descartabilidade253, que acaba englobando não só mercadorias, mas as próprias pessoas e suas 

relações.  

Tal aspecto é explorado em Submundo, com o emprego de Matt em uma base militar e 

o de Nick como especialista em armazenamento de lixo tóxico. A temática do lixo/armamento 

sob a ótica da própria ideia de submundo, de algo escondido ou de um reino distópico, está 

relacionada à atitude da sociedade de ignorar o que está à margem e ao apagamento dos 

vestígios de origem dos processos de produção da forma mais rápida possível. As histórias 

contadas entre Matt e seu colega de trabalho, Eric, sobre as comunidades próximas ao deserto 

– nas quais crianças e adultos são tomados por anomalias –, embora sejam invenções de Eric, 

têm impacto sobre ambos, pois existe a possibilidade de algo assim acontecer e de ser visto 

apenas como uma consequência do progresso que logo será esquecida. Posteriormente na 

narrativa, tal medo será afirmado na viagem de Nick e de seu colega Brian à Rússia e ao 

Cazaquistão, onde eles visitam o Museu dos Deformados; e de forma mais terrível ainda na 

clínica de radiação que atende pessoas que moravam em comunidades próximas aos campos 

de provas no tempo em que as detonações de bombas nucleares da União Soviética eram 

constantes.  

A relação entre lixo, armamentos e submundo fica explícita ainda na conversa entre 

Nick e Viktor, o executivo de uma exportadora que compra lixo tóxico, na qual é dito que 

“talvez um seja o gêmeo místico do outro (...) o lixo é o gêmeo demoníaco. Porque o lixo é a 

história secreta, a história subterrânea”254. O lixo é a consequência de todo o progresso, sejam 

os dejetos e os marginais que são excluídos da sociedade, seja o resultado de explosões 

nucleares. Ao ser escondido, ele oblitera o lado feio do capital e da aceleração da vida 

contemporânea, uma vez que a rapidez do consumo e da vida não permite tempo para a 

discussão sobre essa face da tecnologia.  

																																																													
252 DELILLO, Don. Submundo, p. 256. 
253 HARVEY, David. A condição pós-moderna, p. 258. 
254 DELILLO, Don. Submundo, p. 700. 
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 Em um momento histórico no qual a dominação do espaço está, sobretudo, intricada a 

uma cultura que se espalha espacialmente através de imagens, Fredric Jameson, expandindo 

as considerações de Debord e Baudrillard, parte das discussões de Henri Lefebvre sobre a 

produção do espaço e discorre sobre a espacialização do tempo da forma como ele a percebe 

na cultura do final do século. O teórico marxista nota que tal aspecto está diretamente ligado à 

perda da consciência histórica do período255.  E Submundo lida com essa questão ao tentar 

guardar a consciência histórica na bola de beisebol, que é o elo entre todas as narrativas do 

romance. A impossibilidade de rastrear a origem da bola e as práticas de apagamento – seja 

do lixo, das comunidades pobres e excluídas ou de outras que poluem a imagem do Sonho 

Americano – aparecem como forma de perpetuar a perda de consciência histórica. Se a 

história agora é constituída apenas de eventos isolados, percebidos em termos de um eterno 

presente, perde-se a continuidade temporal. Desta maneira, o sujeito contemporâneo tende a 

experimentar a vida a partir de eventos únicos, ou espetáculos, causados pela velocidade do 

capitalismo tardio. 

 Essa teoria é aprofundada em As Sementes do tempo, obra na qual Jameson identifica 

algumas antinomias fundamentais do período. Uma das mais relevantes para esse trabalho é a 

de que “o tempo é, hoje, uma função da velocidade e evidentemente perceptível apenas em 

termos de ritmo, ou velocidade enquanto tal”256.  Este aspecto pode ser identificado na 

narrativa em cadeia de Submundo, que sinaliza várias referências distintas – assim como a 

temida rede, responsável por transformar a distância espacial em distância virtual e pela 

transferência instantânea de informações. Ao fazer com que o tempo seja percebido em nível 

de simultaneidade, a ansiedade e paranoia da época surgem em afirmações como a do 

narrador, de que “toda tecnologia remete à bomba”257, e a repetição da frase “nós vamos todos 

morrer!”258, do comediante Lenny Bruce, na quinta parte do romance, intitulada “Produtos 

melhores para uma vida melhor através da química. Fragmentos selecionados da vida pública 

e privada nos anos 50 e 60”. Título bastante significativo, como crítica ao progresso elogiado 

pelo Sonho Americano. 

As possibilidades utópicas, desta maneira, acabam enfraquecidas. Os personagens 

tentam manter a esperança ignorando alguns fatos, como quando Matt prefere não ter certeza 

do impacto de seu antigo trabalho no mundo, ou como a vontade de Klara Sax e seus 

seguidores de transgredir ao pintar aviões B-52, sem pensar se quem está financiando o 
																																																													
255 Cf. JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: A lógica cultural do capitalismo tardio. 
256 JAMESON, Fredric. Sementes do tempo, p. 24. 
257 DELILLO, Don. Submundo, p. 415. 
258 Ibid., p. 450. 
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projeto não está apenas os utilizando para integrá-los ao discurso do status quo e absorver 

qualquer crítica que poderia ser construída, assimilando-os ao próprio sistema, como é 

característico do período. Sentimento que pode ser observado também nas tentativas da irmã 

Edgar de salvar as crianças do Bronx, em especial uma menina que vive sozinha no bairro, 

Esmeralda, mesmo sabendo que ela provavelmente não conseguirá mudar a situação de 

degradação na qual as crianças se encontram.  

A crise utópica que toma conta do período parece tão potente que faz com que irmã 

Edgar entre até mesmo em uma crise pessoal. Ao perceber que realmente não existe salvação 

para as pessoas que ela tenta ajudar, especialmente depois de ficar sabendo da morte violenta 

de Esmeralda, Edgar sente que sua fé foi vencida: “Fico pensando se o nosso trabalho adianta 

pra alguma coisa. Não entendo como é que a última década do século parece pior que a 

primeira sob certos aspectos”259. No entanto, mesmo percebendo sua derrota, quando Edgar 

ouve o boato de que o rosto de Esmeralda apareceu em um outdoor no metrô, a irmã insiste 

uma última vez e, ao chegar no local do milagre – lotado por transeuntes em clima de 

redenção –, Edgar acha que pode ter visto realmente o rosto da menina260. O espetáculo dura 

mais alguns dias e Edgar se pergunta se em meio ao vazio de devoção ainda existe 

possibilidade de transgredir. A resposta não vem e ela decide que não há mais o que fazer 

além de morrer. Entretanto, nem assim a irmã é poupada da ironia do final do século XX. A 

possibilidade utópica de ir para um lugar melhor depois de uma vida de devoção é aniquilada 

pela tecnologia:  

 
Jorram joias de seus olhos e ela vê Deus. Não, espere aí, desculpe. O que ela 
vê é uma bomba soviética, a maior explosão da história, um dispositivo 
nuclear detonado acima do oceano Ártico em 1961, preservado no 
computador que ajudou a construí-lo, cinquenta e oito megatons.261 
 

 Como Josephine G. Hendin observa ao analisar o Bronx do final do século XX de 

DeLillo, “esperanças antigas incorporaram a tecnologia moderna; o ciberespaço tem alma”262, 

e essa tecnologia não poupa a alma de Edgar. Quando o tempo e o espaço foram substituídos 

pela simultaneidade, não é mais possível transgredir nem mesmo através da morte, uma vez 

que a alma da irmã acaba presa nas paranoias do ciberespaço. A falta de esperança de 
																																																													
259 DELILLO, Don. Submundo, p. 718. 
260 Fato que marca a insistência da freira em ter fé, uma vez que fica claro na narrativa que ninguém havia 
conseguido se aproximar de Esmeralda e, portanto, ver bem o seu rosto, já que a menina estava sempre fugindo 
ou escondida. 
261 Ibid., p.730. 
262 HENDIN, Josephine G. “Underworld, Ethnicity, and Found Object Art: Reason and Revelation”, p. 113: 
“Ancient hopes have incorporated modern technology; cyber- space has soul”. – Trad. Livre. 
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transgressão no fim do século, causada, em grande medida, pela ameaça da tão desejada 

tecnologia e do progresso incitado pelo Sonho Americano, parece vencer e pôr em xeque as 

alternativas utópicas e os sonhos dos personagens. O que sobrevive é a indicação de que as 

respostas devem estar lá, no submundo das sociedades, junto com a multidão que anseia por 

conexões enquanto teme a possibilidade de tais conexões não servirem para muita coisa, no 

final. 

 

 

1. Eles cantam a cidade elétrica: multidão e medo na metrópole do final do século XX 

 

 Ao indicar que as respostas e conexões parecem estar nos diversos submundos 

existentes, o romance de DeLillo também aponta outro aspecto importante para entender a 

crítica ao progresso e à tecnologia que surge na obra: as pessoas que habitam esse espaço. 

Desta forma, em meio ao submundo dos Estados Unidos, o autor acaba por exaltar o mundano 

da vida dos personagens enquanto analisa o desenrolar do Sonho Americano no final do 

século XX. Como já observado por Catherine Morley, em sua análise sobre as obras de 

DeLillo, Roth e Updike, esses autores estadunidenses construíram trabalhos substanciais “a 

partir de inúmeras observações do que parece trivial”263.  

 O narrador onisciente, que divide a voz do romance com Nick, começa a história 

delimitando uma cena banal, um jogo de beisebol. Ao mesmo tempo, somos informados de 

que esse jogo, corriqueiro, carrega o peso de um Evento: é o dia em que a União Soviética 

detonou uma bomba nuclear. O beisebol é o esporte estadunidense por excelência. Sendo 

assim, ao justapor o lançamento da bomba nuclear ao emblemático esporte “americano”, 

DeLillo problematiza o discurso de americanness – exaltado ainda no prólogo da obra, mais 

especificamente na primeira frase, quando Cotter Martin, um garoto comum do Harlem que 

falta à escola para assistir à partida de beisebol, é apresentado: “Ele fala com a sua voz, 

americana, e há nos olhos dele um brilho semi-esperançoso”264. É a mesma americanness que 

constituirá os discursos dos demais personagens conectados pela emblemática bola de 

beisebol. 

 Além das referências claras ao Inferno, de Dante, e à Eneida, de Virgílio, duas 

																																																													
263 MORLEY, Catherine. The Quest for Epic in Contemporary American Fiction, p. 12: “Updike, Roth and 
DeLillo have each built substantial literary edifices upon myriad observations of the seemingly inconsequential, 
a characteristic that can also be traced back to the transcendentalists and regarded as a distinctive part of the 
American literaty inheritance”. 
264 DELILLO, Don. Submundo, p. 9. 
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narrativas seminais que tratam da temática que é título do romance, Submundo explora a 

multiplicidade da cultura norte-americana do final do século XX. Catherine Morley, em 

“Circles of Interconnection”, discorre sobre a importância da tradição literária da qual DeLillo 

provém. Como já explorado por ela – e por praticamente toda a fortuna crítica do autor –, 

além das referências aos grandes romances da literatura ocidental, é notável a influência dos 

transcendentalistas, em especial Ralph Waldo Emerson, na escrita de DeLillo. Para Morley:  

 
[o] sentido de uma conectividade abrangente entre fenômeno e evento é, sem 
dúvida, traçado por Ralph Waldo Emerson. (...) Como vários escritores antes 
dele, DeLillo, em Submundo, assume a tarefa atribuída ao escritor por 
Emerson, de escrever e celebrar a América, de tentar fazer sentido da 
nação.265  

   

DeLillo, além de reforçar a crença de tudo estar conectado, se empenha em estudar os 

Estados Unidos. Desde seu primeiro romance, Americana (1971), o autor busca entender as 

idiossincrasias da cultura estadunidense e as implicações que o estilo de vida do país têm nos 

seus habitantes. Submundo segue a mesma lógica. A análise da estrutura dos grupos menos 

privilegiados está indicada no romance explicitamente com a referência a Marx, já citada 

neste trabalho. Por sua vez, o estudo dos submundos do país é uma forma de analisar como o 

Sonho Americano do progresso incentiva um consumismo desenfreado que produz mais do 

que é ambientalmente aceitável e capaz de ser suportado pelo país – da mesma forma como 

produz mais guetos e excluídos do que seria aceitável em uma sociedade mais justa. 

 Para entender os processos urbanos que eram o foco de seu interesse, David Harvey 

viu a necessidade de expandir algumas categorias d’O Capital, de Marx, e acabou, em grande 

medida, produzindo um texto – Os limites do capital, publicado em 2013 – que se aproxima 

da crítica que DeLillo faz dos Estados Unidos do final do século, uma vez que o romancista 

também demonstra um diálogo com os ideais e a teoria marxista. Para Marx, a lei que mantém 

a superpopulação relativa ou o exército industrial de reserva “em constante equilíbrio com o 

volume e o vigor da acumulação prende o trabalhador ao capital mais firmemente do que as 

correntes de Hefesto prendiam Prometeu ao rochedo”266. A imagem evocada é precisa, e 

Harvey analisa essa observação comparando-a com o que aconteceu no sistema neoliberal: 

 

																																																													
265 MORLEY, Catherine. Circles of Interconnection, p. 183: “The sense of an overarching connectivity between 
phenomena and events is, undoubtedly outlined by Ralph Waldo Emerson. (...) Like any number of writers 
before him, DeLillo, in Underworld, takes up the task assigned the writer by Emerson of writing and celebrating 
America, of trying to make sense of the nation”. – Trad. Livre. 
266 MARX, Karl. O capital. Livro 1, p. 721. 
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No livro I d’O Capital, Marx mostra que quanto mais uma sociedade se 
adapta a uma economia desregulada, de livre mercado, mais a assimetria de 
poder entre aqueles que controlam e aqueles excluídos do controle dos meios 
de produção produzirá uma “acumulação de riqueza num polo” e uma 
“acumulação de miséria, o suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a 
brutalização e a degradação moral no polo oposto”. Três décadas de 
neoliberalização produziram precisamente esse resultado desigual.267   

 

 Submundo retrata essa economia desregulada e, em sua análise sobre o mundano da 

vida de quem habita o subterrâneo dos Estados Unidos, acaba proporcionando um estudo do 

país ao mostrar sua situação de injustiça e suas possíveis causas. Tal análise, por sua vez, 

segue uma tradição literária que trata da temática do Sonho Americano e, no final do século, é 

bastante claro que esse próprio ideal produz o submundo sobre o qual DeLillo se compromete 

a escrever. As escolhas temáticas que remetem a obras canônicas – começando pelo próprio 

lixo, que remete à sigla W.A.S.T.E., de Thomas Pynchon, em O leilão do lote 49268, e passam 

pela ideia de conectividade, que já está em Emerson269– dialogam com a tradição de obras 

literárias que, a um mesmo tempo, tematizam e problematizam elementos do Sonho 

Americano. No entanto, em uma entrevista para Robert McCrum, do The Guardian, o escritor 

fala sobre suas influências estarem além do nacional, como já observado, e cita James Joyce 

como sendo um dos grandes escritores modernistas nos quais ele delimita sua base, afirmando 

sua posição no meio de uma geração pós-guerra de escritores norte-americanos que têm 

“raízes em outro lugar”270 e não apenas nos clássicos estadunidenses271.  

 Harold Bloom, crítico de renome na academia e fora dela – embora bastante 

controverso, dados seus posicionamentos por vezes elitistas –, na introdução do volume de 

Bloom’s Modern Critical Views (2003), afirma que DeLillo pertence ao “Alto Romantismo 

																																																													
267 HARVEY, David. Os limites do capital, p. 13. 
268 John Duvall analisa tal aspecto em Don DeLillo’s Underworld: A Reader’s Guide, publicado em 2002. 
269 Cf. MORLEY, Catherine. The Quest for Epic in Contemporary American Fiction, p. 42: “While writers such 
as Thoreau and Whitman utterly absorb Emerson, even contemporary authors like Roth and DeLillo, aware of 
the implicit ideological dangers of Emerson’s philosophy of self-reliance, remain unable to escape his influence, 
and actively engage with the tropes and metaphors of his philosophy. For instance, DeLillo makes the abstract 
sense of transcendental contiguity the active metaphor of Underworld, with the novel’s encapsulating refrain 
‘Everything is connected in the end’, and the persistent meditation on circles of interconnection throughout”.  
270 Cf. MCCRUM, Robert. “Don DeLillo: 'I'm not trying to manipulate reality – this is what I see and hear'”, em 
The Guardian, 08/08/2010: “This comes as a reminder that DeLillo stands in the middle of a postwar generation 
of American writers, ranging from the senior (Philip Roth) to the junior (Paul Auster), all of them from the 
suburbs. ‘We are not native,’ DeLillo explains. ‘We have no generations of Americans behind us. We have roots 
elsewhere. We are looking in from the outside. To me, that seems to be perfectly natural’”.  
271 Aspecto que fica evidente também em referências à cultura pop – como na alusão ao Despertar dos mortos, 
de George Romero, feita pelo grupo que ficava nas redondezas do muro grafitado por Ismael e seu 
companheiros, com a frase de tom bíblico “quando o inferno transbordar, os mortos vão andar pelas ruas”. 
(DELILLO, Don. Submundo, p. 217). 
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Transcendentalista”272 e não tanto a uma tradição “pós-modernista”, como muitos dizem. 

Bloom argumenta que seus mestres autênticos seriam Emerson, Thoreau e Whitman. 

Contudo, quando questionado por McCrum sobre suas influências, DeLillo rebate esse tipo de 

crítica com a afirmação de que “estava mais para um moleque do Bronx do que para leitor de 

Emerson e Hawthorne”273.  

 Além da característica observada por Michiko Kakutani, do New York Times, de 

Submundo ser “uma narrativa que possui todo o ritmo improvisado e a mágica do jazz”274, a 

violência e a gama de personagens do romance (negros, artistas saídos do Bronx, self-made 

men, um assassino que ainda vive com os pais, casais que fazem swing em hotéis e mais uma 

grande quantidade de desajustados, lado a lado com freiras, J. Edgar Hoover, Frank Sinatra e 

Lenny Bruce) mostram não apenas o conhecimento dos clássicos, mas da cultura popular e da 

vida nas ruas das grandes cidades. Os marginalizados, os esquisitos, os que ocupam posições 

oficiais, a cultura pop, se encontram todos de mãos dadas assistindo ao progresso, ao 

apagamento dos meios de produção, à tentativa de esconder o submundo das cidades e, 

também, às tentativas de sobrevivência ao fracasso do ideal de Sonho Americano. 

 Ao falar dos tipos explorados por DeLillo no romance é interessante observar também 

que, dentre essa variedade de personagens, o autor não se interessa tanto em desenvolver um 

herói apenas. Como resultado dessa estratégia, a construção de Nick acaba obliterada pela 

pluralidade estadunidense, embora ele ainda assuma um papel de narrador em parte do 

romance e sirva como elo com todos os outros personagens. O aspecto de uma legião de 

pessoas é exibido, todos exercendo a característica comum de terem a mesma nação como 

ponto de interseção. Como diz Whitman em seu poema “Canção de mim mesmo”, “sou 

vasto... contenho multidões”275. DeLillo constrói seu romance sobre a vasta multidão de 

norte-americanos do século XX.  

 O interesse em estudar o país sob o aspecto da nacionalidade evidencia Walt Whitman 

como referência do autor. Influenciado por Emerson e, portanto, seguindo uma tradição 

transcendentalista, Whitman celebra sua filosofia de vida enquanto exalta as características da 

																																																													
272 Cf. BLOOM, Harold. Bloom’s Modern Critical Views: Don DeLillo, p. 2. “[...] despite his supposed Post-
Modernism, he is a High Romantic Transcendentalist determined not to be out of his time. (...) His authentic 
masters are Emerson, Thoreau, Whitman”.  
273 Cf. MCCRUM, Robert. “Don DeLillo: 'I'm not trying to manipulate reality – this is what I see and hear'”, em 
The Guardian, 08/08/2010: “’I was too much of a Bronx kid to read Emerson or Hawthorne.’ Instead, he listens 
to jazz: ‘Charlie Mingus, Miles Davis, the same music I listened to when I was 20’”. – Trad. Livre. 
274 KAKUTANI, Michiko. “‘Underworld’: Of America as a Splendid Junk Heap”, s/p: “a narrative that 
possesses all the improvisatory rhythm and magic of jazz”. – Trad. Livre. 
275 WHITMAN, Walt. Folhas de relva, p. 129. 
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nação – como Emerson incentiva os poetas a fazerem no seu ensaio The Poet, de 1844276. 

Para Whitman, o passado, presente e futuro estão conectados e o maior poeta “forma a 

consistência do que será a partir do que foi e do que é”277, celebrando a ideia de tradição 

literária que DeLillo vai competentemente seguir278. Em Folhas de relva, Whitman celebra o 

corpo enquanto também mostra o impacto da intensa urbanização que tomava conta do país, 

já no século XIX, e a forma como ela estava afetando o povo. O poeta introduz a obra 

exaltando também a pluralidade dos Estados Unidos: 

 
[...] o gênio dos Estados Unidos não está nem no melhor ou na maioria de 
seus executivos e legislaturas, nem nos seus embaixadores ou autores ou 
faculdade ou igrejas ou gabinetes, nem mesmo nos seus jornais ou 
inventores... mas sobretudo e sempre nas pessoas comuns. Seus modos jeitos 
de falar de se vestir fazer amigos – na frescura e na candura de suas 
fisionomias – a descontração pitoresca de seus jeitos de andar... seu amor 
imortal pela liberdade – sua aversão a qualquer coisa indecorosa ou mole ou 
maliciosa – o reconhecimento prático dos cidadãos de um estado pelos dos 
outros estados – a ferocidade crescente de seu ressentimento – sua 
curiosidade e receptividade ao novo – sua autoestima e maravilhosa simpatia 
– sua suscetibilidade a qualquer desrespeito – seu jeito de quem nunca soube 
como se comportar na presença de superiores – a fluência de suas falas – seu 
gosto pela música, sintoma claro de ternura masculina e de elegância nativa 
da alma... seu bom humor e generosidade – o significado terrível de suas 
eleições – o Presidente tirando o chapéu para eles e não o contrário – essas 
coisas também são poesia sem rima. E esperam o tratamento gigantesco e 
generoso que merecem.279  

 

 DeLillo dá o tratamento que os norte-americanos comuns merecem e os torna centrais 

em uma narrativa na qual o herói, no final, são todos eles. Seu romance é uma elegia às 

																																																													
276Cf: EMERSON, Ralph. The Poet, s/p: “I look in vain for the poet whom I describe. We do not, with sufficient 
plainness, or sufficient profoundness, address ourselves to life, nor dare we chant our own times and social 
circumstance. If we filled the day with bravery, we should not shrink from celebrating it. Time and nature yield 
us many gifts, but not yet the timely man, the new religion, the reconciler, whom all things await. Dante's praise 
is, that he dared to write his autobiography in colossal cipher, or into universality. We have yet had no genius in 
America, with tyrannous eye, which knew the value of our incomparable materials, and saw, in the barbarism 
and materialism of the times, another carnival of the same gods whose picture he so much admires in Homer; 
then in the middle age; then in Calvinism. Banks and tariffs, the newspaper and caucus, methodism and 
unitarianism, are flat and dull to dull people, but rest on the same foundations of wonder as the town of Troy, 
and the temple of Delphos, and are as swiftly passing away. Our logrolling, our stumps and their politics, our 
fisheries, our Negroes, and Indians, our boasts, and our repudiations, the wrath of rogues, and the pusillanimity 
of honest men, the northern trade, the southern planting, the western clearing, Oregon, and Texas, are yet 
unsung. Yet America is a poem in our eyes; its ample geography dazzles the imagination, and it will not wait 
long for metres. If I have not found that excellent combination of gifts in my countrymen which I seek, neither 
could I aid myself to fix the idea of the poet by reading now and then in Chalmers's collection of five centuries 
of English poets”. 
277 WHITMAN, Walt. Folhas de relva, p. 23. 
278 Ideia de tradição que é interessante notar que também está na base de “Tradition and the Individual Talent” 
(1921), de T. S. Eliot. 
279 Whitman, Op. Cit., p. 11 e 12. 
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peculiaridades dos estadunidenses, como o narrador avisa no início da obra: “é de anseios 

coletivos que se faz a história”280.  Portanto, não é coincidência o romance começar com a 

narrativa do jogo entre Giants e Dodgers. No lugar onde norte-americanos de todas as classes 

e grupos sociais se encontram, até mesmo os personagens observam com fascínio as pessoas: 

“na cabine dos radialistas, o assunto é a multidão”281. É nesse contexto que DeLillo atualiza a 

tradição da qual ele provém e conecta todos os cidadãos – não mais apenas por sua 

nacionalidade, mas pela experiência geral de medo da destruição nuclear:  “Todas essas 

pessoas, formadas pelo idioma, o clima, a música popular, os cereais matinais, as piadas que 

contam, os carros que dirigem, jamais tiveram tanto em comum quanto isso agora, o fato de 

estarem a um passo da destruição”282.  

 O trecho da citação acima se refere ao momento no qual J. Edgar Hoover é informado 

de que a União Soviética havia realizado um teste atômico, lançando uma bomba nuclear. O 

narrador, então, descreve a reação de Hoover: “e ele continua a andar para cá e para lá, sacode 

a cabeça e geme como se soubesse que alguma coisa vai acontecer, ou estivesse acontecendo, 

ou já tivesse acontecido – ele é perceptivo para coisas que escapam ao torcedor mais 

esperto”283. A escolha das palavras para descrever Hoover lembra um pouco a descrição do 

poeta feita por Whitman, de “um visionário... é individual... é completo em si mesmo... os 

outros são tão bons quanto ele, só que ele consegue ver isso e os outros não”284. Hoover é 

elencado como excepcional na sua inteligência, como o poeta deveria ser; a diferença aqui é 

que nesse período da Guerra Fria é bem difícil alguém conseguir se definir como completo 

em si mesmo, sendo ele próprio elencado como duplo da irmã Edgar, e portanto, se 

completando somente quando junto a um Outro. Em DeLillo, os personagens são parte de um 

todo que busca fazer sentido e não personalidades completas em si mesmas, como o período 

aqui analisado também parece exigir.  

 Assim como a tradição literária é importante para DeLillo, que traz suas referências 

para o romance e as atualiza de acordo com as especificidades do momento histórico e lugar 

que ele analisa, a tradição em geral é estimada pelos personagens. Ao fazer analogia com o 

que está acontecendo no momento do início da narrativa, no caso o jogo de beisebol, o 

empresário Bill Waterson comenta com Cotter:  

 

																																																													
280 DELILLO, Don. Submundo, p. 9. 
281 Ibid., p. 12. 
282 Ibid., p. 24. 
283 Ibid., p 24. 
284 WHITMAN, Walt. Folhas de relva, p. 19.  
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Beisebol também é assim, Cotter. Você faz o que os outros faziam antes de 
você. É essa a ligação. É uma longa tradição. Um homem leva o filho ao 
estádio e trinta anos depois, quando o pobre coitado está morrendo num 
hospital, é sobre isso que os dois conversam.285  

 

 Os personagens de Submundo anseiam por segurança, como a que a tradição pode 

trazer. Nela está imbuída uma espécie de repetição, que embora cada vez proporcione uma 

experiência única e diferente da outra, na sua essência, ainda traz a segurança de uma base 

familiar. De certa forma, o que Bill fala sobre o jogo também lembra o sentimento despertado 

pelos aviões B-52 e pela bola de beisebol, que trazem em si a segurança do familiar. O fetiche 

por itens que remetem a outro período ou momento despertam uma nostalgia parecida com a 

trazida por uma memória de uma tradição passada de pai para filho, e esse sentimento 

perpassa a legião de personagens do romance, que, em grande parte, tentam entender o tempo 

em que vivem enquanto se ancoram em um passado que, por sua vez, parece sempre um 

pouco menos pior do que a realidade presente. 

 No documentário Réquiem para o Sonho Americano, dirigido por Peter D. Hutchison, 

Kelly Kyks e Jared P. Scott, quatro anos de entrevistas com Noam Chomsky são trazidos para 

a tela. Nelas, Chomsky faz observações sobre o modelo capitalista dos Estados Unidos e 

sobre o Sonho Americano. Ele observa como a esperança em um futuro melhor, como a que 

havia na época da Grande Depressão, foi perdida neste início do século XXI. A Era Dourada, 

nos anos de 1920, e os Exuberantes 1990 parecem ter sido pontos fora da curva na história do 

Sonho Americano, nos quais as coisas pareciam que iriam melhorar286, segundo Chomsky. No 

entanto, a década de 1990 parece carecer de discursos esperançosos. 

No final do século XX, todo o pânico criado em torno de boatos como o do bug do 

milênio e a ideia de fim de mundo dividem o palco com um certo pessimismo. A falta de 

esperança nas possibilidades de transgressão surge nos filmes mais populares da década, 

como Thelma & Louise (1991), Um dia de fúria (1993), Pulp Fiction (1994), Magnólia 

(1999) e Beleza Americana (1999), entre outros, que trazem uma aura de derrota em um 

período que parecia promissor.  

Economicamente, é notável que no final do século XX a prosperidade parecia ganhar 

espaço. Segundo Charlie Alderman, que analisa a situação econômica próspera e como isso é 

retratado na literatura dos Estados Unidos: 

 

																																																													
285 DELILLO, Don. Submundo, p. 27. 
286 Cf. Réquiem para o Sonho Americano (2015), direção de Peter D. Hutchison, Kelly Kyks e Jared P. Scott.  
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De 1990 até 2000, a NASDAQ Composite, um grupo de três mil ações 
tecnológicas, cresceu 795%. Essa corrida no mercado significou que um 
cientista que trabalha duro poderia transformar seu laboratório de pesquisa 
numa trade company púbica e tornar-se CEO da mesma, uma start up de 
software poderia engolir gigantes da indústria, e uma família de classe média 
alta poderia investir em um fundo de investimento que possuísse ações dos 
dois e assistir  ao crescimento do seu portfólio em milhões. Enquanto isso, 
os bancos de investimento coletavam taxas de todos os tipos de participantes 
do mercado. A indústria financeira, desta forma, teve um lucro enorme e 
permitiu que uma parcela privilegiada do país se juntasse ao espírito do 
boom.287  

 

 Em um momento no qual as finanças reinaram, DeLillo mostra o lado que não foi 

premiado por esse boom. Joseph E. Stiglitz, economista que trabalhou junto ao governo 

Clinton, em seu livro Os exuberantes anos 90 (2003), faz um estudo da década e 

complementa essa ideia ao comentar que o que é bom para Wall Street “poderia não ser – e 

frequentemente não era – bom para o resto do país como um todo ou para determinados 

grupos”288. Os personagens do Bronx de Submundo da década de 1990 estão lá como prova, 

juntamente com a AIDS, as crianças abandonadas, a violência e seus esquecimentos. Nada 

parece muito exuberante, muito pelo contrário, o final do século parece pior que seu início, 

sob certo aspecto, como a irmã Edgar percebe289. O grupo de grafiteiros de Ismael luta para 

ser visto através de sua arte e para sobreviver com a ajuda das irmãs Edgar e Grace, que os 

visitam com frequência. Os anos de 1990 de Submundo são marcados muito mais por mortes 

violentas e injustas de crianças do bairro do que pelo momento financeiro favorável que 

atingia a parcela mais confortável da população. Mesmo com a atmosfera de “exuberante”, o 

período surge no romance na sua aura mais sombria, conectada a um sentimento de medo.  

 Embora a Guerra Fria houvesse terminado, o espectro de uma ameaça ainda se 

encontrava presente, como se fosse inerente à sociedade, e sentimentos como o medo eram 

recorrentes. Pelo menos dois livros sobre esse aspecto da cultura norte-americana foram 

publicados no final do século XX e amplamente divulgados pela crítica: Culture of Fear: 

Risk-taking and the Morality of Low Expectation, de Frank Furedi, publicado originalmente 

																																																													
287 Cf. ALDERMAN, Charlie. “‘Empty Millenial Frenzy’: American Fiction and Economic Prosperity of the 
1990s”, p. 5: “From 1990 to 2000, the NASDAQ Composite, a group of three thousand technology stocks, rose 
by 795 percent.

 
This market run up meant that a toiling scientist could turn his research lab into a publicly-trade 

company and become a CEO, a software start-up could trump industrial giants, and an upper-middle-class family 
could invest in a mutual fund that owned the stocks of both and watch its portfolio mature in millions. 
Meanwhile, investment banks took fees from all of these market participants. The finance industry thus made 
huge profits for itself and allowed a privileged portion of the country to join in the spirit of the boom”. – Trad. 
Livre. 
288 STIGLITZ, Joseph. Os exuberantes anos 90, p.13. 
289 Cf. DELILLO, Don. Submundo, p. 718: “Fico pensando se o nosso trabalho adianta pra alguma coisa. Não 
entendo como é que a última década do século parece pior que a primeira sob certos aspectos”. 
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em 1997; e The Culture of Fear: Why Americans are Afraid of the Wrong Things, de Barry 

Glassner, lançado em 1999. Depois de décadas sob o prenúncio da bomba nuclear, parece que 

se sentir ameaçado por algo estava intrínseco à própria cultura. Como Furedi observa, as 

experiências pessoais moldam o que veremos como assustador, mas, surpreendentemente, no 

período analisado, a maior parte dos medos da população não era baseada em experiências 

pessoais. Segundo ele: 

 
Comparado com o passado, as pessoas que vivem em sociedades ocidentais 
têm muito menos familiaridade com dor, sofrimento, doenças debilitantes e 
morte do que antes. Ainda assim, apesar de um nível de segurança pessoal 
sem precedentes, o medo se tornou uma parte – sempre em expansão – nas 
nossas vidas. As sociedades Ocidentais são cada vez mais dominadas pela 
cultura do medo. A característica que define essa cultura é a crença de que a 
humanidade é confrontada por poderosas forças destrutivas que ameaçam a 
nossa existência diária. A linha que costumava dividir realidade de ficção 
científica se tornou cada vez mais confusa.290 

 

 Tal aspecto identificado por Furedi no final do século não surge sem sentido; anos de 

conflitos e ameaças, somados à tecnologia, que avançava em ritmo frenético, acabam por 

despertar esse tipo de sentimento. A narrativa que dá conta da história de Matt gira em torno, 

praticamente na sua totalidade, de medos “tecnológicos”. Tendo abandonando seu emprego, 

em parte, pelo medo de destruição que era possível ser alcançada com a tecnologia que ele 

próprio desenvolvia, uma vez que “havia pessoas ali [na base na qual ele trabalhava no Novo 

México] que não sabiam direito se estavam mesmo trabalhando com armas”291, Matt, no final 

do século XX, se dedica a um trabalho sem fins lucrativos, definido por ele como “a gente faz 

estudos para ajudar países de Terceiro Mundo a desenvolver serviços médicos e bancários”292. 

Uma clara tentativa de redenção, após ter trabalhado, provavelmente, por anos contribuindo 

para acabar com a saúde de pessoas de baixa renda que viviam próximas aos lugares onde 

eram feitos testes com armas químicas que ele, potencialmente, ajudava a desenvolver. Após 

uma infância em uma escola católica do Bronx, na qual ele havia crescido em meio aos 

alarmes em caso de bombas, placas de identificação (caso uma guerra química ocorresse) e 

com os constantes treinamentos – liderados por irmã Edgar – para se proteger em caso de um 

																																																													
290 FUREDI, Frank. Culture of fear, p. vii: “Compared with the past, people living in Western societies have less 
familiarity with pain, suffering, debilitating disease and death than ever before. And yet, despite an 
unprecedented level of personal security, fear has become an ever- expanding part of our life. Western societies 
are increasingly dominated by a culture of fear. The defining feature of this culture is the belief that humanity is 
confronted by powerful destructive forces that threaten our everyday existence. The line that used to delineate 
reality from science fiction has become increasingly blurred”. – Trad. Livre. 
291 DELILLO, Don. Submundo, p. 358. 
292 Ibid., p. 176. 
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ataque aéreo, é difícil imaginar não haver resquícios de um pânico que remeta a imagens de 

fim de mundo dignas de ficção científica. Como Furedi ainda nota “uma das consequências 

infelizes da cultura do medo é que qualquer problema ou novo desafio está sujeito a ser 

transformado em uma questão de sobrevivência”293. Característica recorrente no romance. 

 A paranoia de sobrevivência acomete Edgar com um medo quase irracional de 

contágio, trazendo uma necessidade de limpeza compulsiva, em uma espécie de prece: 

“limpou com desinfetante um pedaço de palha de aço. Depois usou a palha de aço para 

esfregar uma escova, limpando-a cerda por cerda”, enquanto pensa que “não havia limpado o 

desinfetante original com alguma coisa mais forte que desinfetante”294, sugerindo uma 

regressão infinita e gerando uma ansiedade e pânico que ela alivia com orações, enquanto 

segue limpando. Em uma cena na qual ela visita Ismael no Bronx, temos uma reflexão sobre o 

ritual de proteção da freira após estacionar o seu furgão no bairro: 

 

Ao mesmo tempo Edgar enfiou as mãos nas luvas justas e sentiu a 
ambivalência, o conflito. Protegida, sim, cientificamente isolada de qualquer 
ameaça orgânica. Porém ao mesmo tempo cúmplice, pecaminosamente 
cúmplice, de algum processo que ela só compreendia em parte, a força 
atuante no mundo, o complexo de sistemas que substitui a fé religiosa por 
paranoia.295  

 

 A paranoia de Edgar, de se proteger de pus, sangue ou entidades virais ocultas, a 

coloca numa posição ambígua de se proteger, ao mesmo tempo que presencia e deseja estar 

no ambiente ameaçador. Enquanto desvia de agulhas e mantém o hábito de olhar para trás a 

todo instante, como se algo estivesse prestes a surpreendê-la, Edgar pensava “no fascínio do 

risco crítico”296 e em como a vida na matriz não lhe agradava tanto assim. Para ela, “o mundo 

está ali, era ali que morava a sua alma, era ali o seu lugar – ela se imaginava uma criança 

medrosa que tem de enfrentar o pavor das ruas para curar o ressaibo de destruição que há 

dentro dela”297. A irmã sente uma espécie de prazer em flertar com a morte e, enquanto 

desenvolve suas teorias sobre o vírus que acomete Ismael298, não resiste à tentativa de ajudar 

aquelas pessoas que parecem já terem sido esquecidas pelo governo e pelo restante do país – 

																																																													
293 FUREDI, Frank. Culture of fear, p. xiii: “One of the unfortunate consequences of the culture of fear is that 
any problem or new challenge is liable to be transformed into an issue of survival”. – Trad. Livre. 
294 DELILLO, Don. Submundo, p. 222 – 223. 
295 Ibid., p. 214. 
296 Ibid., p. 215. 
297 Ibid., p. 220. 
298 Ibid., p. 216. Segundo Edgar, a AIDS “só pode ser coisa da KGB (...) que fabricava os vírus e os espalhava 
através de redes de agentes pagos”.  
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quiçá, até mesmo por Deus, caso ele exista. Ao mesmo tempo, Edgar acredita também que tal 

gesto pode ajudar a curar suas próprias doenças.  

 Ao discorrer sobre como os norte-americanos tinham um medo deslocado na década 

de 1990, Barry Glassner observa que as pessoas se assustavam com drogas, sociopatas juvenis 

e doenças; ao mesmo tempo, não se assustavam com outros problemas que deveriam ser 

vistos como aterradores, como seguro desemprego, que dava cobertura para uma parcela cada 

vez menor dos trabalhadores, ou com o fato de que, nos anos de 1990, uma grande porção dos 

norte-americanos estava mais pobre do que estivera três décadas antes. Paradoxalmente, “a 

expectativa de vida nos Estados Unidos dobrou durante o século XX. Os cidadãos estavam 

mais equipados para curar e controlar doenças do que qualquer outra civilização na 

história”299 e a taxa de desemprego estava abaixo de 5%, muito menos do que nas últimas 

décadas300.  

 Glassner estuda o porquê de os norte-americanos estarem tão assustados no final do 

século, e aponta que, segundo pesquisadores e jornalistas, tal aspecto podia ser atribuído à 

tensão com o final do milênio, já que, segundo eles, “os últimos anos de um milênio e os 

primeiros anos de um novo milênio provocam uma ansiedade em massa”301, argumentação 

que ele vai defender, em parte, com dados que comprovam esse frenesi causado nos finais e 

inícios de milênios. Contudo, o pesquisador ressalta outro aspecto interessante, que é o fato de 

os medos serem focados nos resultados (como o maior consumo de droga, crime e abuso de 

menores, todos presentes e sob escrutínio em Submundo), obliterando o principal problema: a 

desigualdade social. Ainda de acordo com Glassner, o medo do mundo das drogas e dos 

crimes acabava por perpetuar a discrepância entre as classes, tornando os mais pobres, ou 

qualquer outro grupo excluído, em ameaças para o resto da população. Para embasar seus 

argumentos, o autor busca em Risk and Culture (1982), de Mary Douglas, uma reflexão 

importante: 

 

Mary Douglas, a antropóloga eminente que dedicou boa parte da sua carreira 
a estudar como as pessoas interpretam o risco, observou que cada sociedade 
tem uma quantidade quase infinita de potenciais perigos entre os quais 
escolher. As sociedades diferem tanto no tipo quanto no número de perigos 
que elas selecionam. Douglas demostra que os perigos são selecionados por 

																																																													
299 GLASSNER, Barry. Culture of Fear, Edição Kindle – posição 235: “Life expectancy in the United States has 
doubled during the twentieth century. We are better able to cure and control diseases than any other civilization 
in history”. – Trad. Livre. 
300 Ibid., Edição Kindle – posição 229: “In the late 1990s the unemployment rate was below 5 percent for the 
first time in a quarter century”. 
301 Ibid., Edição Kindle – posição 378: “The final year of a millennium and the early years of a new millennium 
provoke mass anxiety and ill reasoning”. – Trad. Livre. 



	 98 

ênfases especiais, tanto por ofenderem os princípios morais básicos da 
sociedade ou por permitirem críticas a grupos ou instituições abominadas.302 

 

 Submundo apresenta os perigos selecionados e elegidos como aterradores pela 

sociedade norte-americana no final do século XX. Alguns antigos, como o medo das 

minorias, alguns mais recentes para a época, como a AIDS, mas todos elencados como 

possíveis perigos para o país e, mais importante, todos vindos (ou acusados de vir) de grupos 

que compõem o submundo da nação.  

Michael Hardt e Antonio Negri, em Multidão: Guerra e democracia na era do 

Império (2004), estabelecem uma reflexão interessante para este trabalho, ao analisarem o 

lado monstruoso que existe no conceito de multidão. Embora meu interesse não seja entrar 

nas definições do termo “multidão” em si, já que para tanto seria necessário retomar filósofos 

como Hobbes e Espinoza, entre outros, o que não é o foco aqui, acredito que algumas 

considerações de Hardt e Negri, ao colocarem o conceito da palavra à luz da dinâmica social 

do século XXI, sejam interessantes para refletir sobre Submundo, uma vez que o romance 

evoca tal imagem constantemente.  

 De maneira geral, enquanto a palavra “povo” designa unidade, e “massas” – embora 

englobe todos os tipos e espécies – tem na sua essência a indiferença, uma vez que suas 

diferenças são esmagadas, a “multidão”, por sua vez, é composta por características diferentes 

que não são apagadas ou reduzidas a uma unidade, aspecto que eu acredito ser mais acertado 

para falar dos personagens de DeLillo. Partindo desse conceito de multidão, os autores 

estabelecem uma relação do mesmo com a rede que percebo como útil para esta análise, já 

que a obra de DeLillo evoca as imagens tanto de multidão quanto de rede constantemente. 

Para os autores: 

 
Mais uma vez, uma rede distributiva como a Internet constitui uma boa 
imagem de base ou modelo para a multidão, pois, em primeiro lugar, os 
vários pontos nodais se mantêm diferentes mas estão todos conectados na 
rede, e além disso as fronteiras externas da rede são de tal forma abertas que 
novos pontos nodais e novas relações podem estar sendo constantemente 
acrescentados.”303  

 

																																																													
302 GLASSNER, Barry. Culture of Fear, Edição Kindle – posição 497: “Mary Douglas, the eminent 
anthropologist who devoted much of her career to studying how people interpret risk, pointed out that every 
society has an almost infinite quantity of potential dangers from which to choose. Societies differ both in the 
types of dangers they select and the number. Dangers get selected for special emphasis, Douglas showed, either 
because they offend the basic moral principles of the society or because they enable criticism of disliked groups 
and institutions”. – Trad. Livre. 
303 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão, p. 14. 
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 Hardt e Negri usam o conceito para pontuar a possibilidade de conexão entre milhões 

para combaterem o status quo, com a interligação de diferentes grupos e indivíduos com 

objetivos em comum que deixariam de ser uma massa silenciosa e se tornariam uma multidão 

capaz de revolucionar. DeLillo escreve o romance menos de uma década antes e, embora não 

tão otimista como os autores de Multidão, dá indícios de que seus personagens poderiam 

compor esse grupo do qual Hardt e Negri falam. Embora não aponte caminhos para uma 

revolução e se mostre pouco otimista com a ideia, Submundo não trata exatamente de massas, 

uma vez que diferentes sujeitos sociais compõem esse grupo de personagens que se portam 

como corpos não unificados que partilham de uma causa contra a qual poderiam lutar juntos 

e, caso se unissem, poderiam ter um potencial de ação ou de mudança – característica que fica 

evidenciada quando essa multidão, unida a uma bola de beisebol, é escolhida para ser 

retratada como o próprio herói da história no romance.  

 Todos os grupos de Submundo se encontram conectados a um aspecto mais abrangente 

do que a nacionalidade, o medo do fim e a bola do jogo, que é o fato de eles serem 

marginalizados de alguma maneira pela sociedade norte-americana. Seja na década de 1990 

ou nas anteriores, os personagens compartilham o sentimento de um mundo injusto. Com 

Manx Martin – dono de um nome que remete a (mais) uma possível homenagem a Karl Marx 

– representando um dos grupos, por exemplo. O pai de Cotter não consegue ver nem 

possibilidade de ganhar dinheiro com a bola do jogo histórico, uma vez que carrega o estigma 

da sua cor e de pertencer a uma das minorias mais marginalizadas, tendo em vista que, além 

da condição social, ainda são julgados pela cor da pele. Manx fala para Cotter, “quem vai dar 

atenção pra gente? Dois crioulos que ninguém conhece. Vão acreditar que um crioulinho 

pegou a bola no meio daquele montão de gente?”304. Mostrando o silenciamento das pessoas 

negras e pobres que, antes mesmo de serem questionadas sobre a verdade (e o fato de não 

terem bilhete para comprovar a entrada no estádio), já assumem que serão acusadas de 

mentirosas. 

 As comunidades de pessoas que moravam próximas aos locais de testes químicos, com 

suas anormalidades causadas pela exposição radioativa – da forma como surgem nas histórias 

de terror contadas entre os personagens –, bem como os fetos deformados que viram até peças 

de museu, constituem outro grupo. Da mesma forma, os grafiteiros colegas de Ismael (e 

também o próprio), com a mácula de jovens violentos e usuários de drogas, são vistos como 

outra possível ameaça. Lembrando um pouco o filme Kids (1995), de Larry Clark, o grupo de 

																																																													
304 DELILLO, Don. Submundo, p. 130. 
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Ismael retrata crianças e adolescentes possivelmente infectados pelo HIV e em busca de 

sobrevivência, enquanto resistem à violência do bairro e homenageiam os que não 

conseguiram vencer.  

 Todos esses grupos se conectam na sua posição de marginalização, e eles são muitos. 

O aspecto de número da multidão é trazido por Hardt e Negri como um dos lados sombrios da 

mesma, e a ideia desse lado obscuro está relacionada exatamente ao número de pessoas que 

fazem parte dela. É a legião, da Bíblia, que traz a ideia de demoníaco e se relaciona, no 

romance, ao entorno (lixo, refugo) e ao grupo de personagens de Submundo. Para os autores, 

“talvez a ameaça real dessa multidão demoníaca seja mais metafísica: como ela é ao mesmo 

tempo singular e plural, destrói a própria distinção numérica”305. O demoníaco é, ao mesmo 

tempo, “eu” e “nós” e, nessa descrição, cabem vários. O lixo é incontável no romance, assim 

como as crianças violentadas do Bronx, as famílias deformadas pela radiação e a multidão no 

jogo (com crianças sem ingressos que burlam a segurança do estádio). Para Hardt e Negri, o 

“número indefinido da multidão ameaça todos esses princípios da ordem. É coisa do 

demônio”306, e o romance surge misturado a essa característica já no seu nome.  

 Submundo, de certa maneira, estabelece um diálogo com a natureza demoníaca 

identificada por Negri e Hardt na multidão, trazendo a desordem que assusta o Sonho 

Americano. Entretanto, não apresenta uma multidão com a força ativa que seria determinante 

para mudar o sistema político e econômico no qual o mundo ocidental se encontra, como 

indicado no estudo dos filósofos. Algo que será, em parte, analisado no último capítulo deste 

trabalho com o romance Clube da luta, que planeja atingir uma mudança radical na sociedade 

de consumo do final do século XX. Submundo trata do demoníaco dos norte-americanos, 

evidenciando as peculiaridades que acometem o país no momento histórico em destaque, 

enquanto também atualiza uma tradição literária que pontua a importância de olhar para os 

Estados Unidos e celebrar seus habitantes. Em um momento economicamente próspero como 

a década de 1990, DeLillo fala sobre o medo gerado pelos grupos demonizados e não 

contemplados pela prosperidade da década ou pelo Sonho Americano. 

 

 

2. Todos os perdedores são humanos: sobre os submundos e os vários tipos de fracasso 

 

 Se em Pastoral americana a narrativa é centrada em personagens que lutam para 

																																																													
305 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão, p. 187. 
306 Ibid., p. 187. 
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manter a ordem, como Lou e Sueco Levov, em Submundo o oposto é até almejado. Contudo, 

ambos os romances têm um propósito parecido, uma vez que os dois tratam, em última 

análise, da crise utópica do final da década de 1990. Ao escolher contar a história da queda de 

Sueco, Zuckerman evidencia sua própria crise e a descrença nos ideais do Sonho Americano. 

Em DeLillo, embora alguns personagens aparentem haver sido premiados pelo ideal 

estadunidense, como Nick Shay, também somos apresentados à falta de esperança e à 

discussão sobre fracassos que parecem inerentes ao momento histórico. A diferença aqui é 

que os anseios são contados através não apenas de um, mas de uma multidão de personagens 

que habitam o submundo dos Estados Unidos.  

 Após matar um homem e ser internado em um reformatório, sendo logo a seguir 

enviado para uma missão de jesuítas no norte de Minnesota, “especializada em casos mais 

sérios”307, a ascensão de vida de Nick, até onde o leitor sabe, surge depois de conseguir um 

emprego respeitável no setor de dejetos. Não obstante, o Sonho Americano não vem pleno 

para o protagonista. Além de não superar, durante toda a narrativa, o desaparecimento do seu 

pai, uma vez que ele cria inúmeras e diferentes histórias para explicar o sumiço de Jimmy, 

Shay é traído por sua esposa, Marian, e no final do século descreve seus dois filhos como “já 

com idade de estar na faculdade. Só que não estão”308. Seu sucesso em deixar para trás o 

passado problemático no Bronx não vem acompanhado de uma família perfeita, mas repleto 

da consciência sobre as pequenas derrotas que fazem parte da vida de quase todos. No final 

do século XX, enquanto reflete sobre sua família, sobre o lixo – com o qual lida diariamente – 

e sobre o paradeiro de seu pai, Nick, de certa forma, expõe sua necessidade de buscar 

conexões como uma tentativa de manter alguma ordem e fazer sentido das suas experiências 

no tempo. Contudo, em meio à frustração do final do século, de perceber que talvez essas 

conexões não façam sentido, Nick acaba experimentando a nostalgia pelo sentimento de caos 

da maneira como vivenciado no seu passado:  

 

Anseio pelos dias de desordem. Quero revivê-los, os dias em que eu estava 
vivo na terra, ardendo em carne viva, irresponsável e real. Eu era musculoso, 
obtuso, irado, real. É por isso que anseio, pelos tempos de luta, de desordem, 
em que eu caminhava por ruas de verdade e fazia as coisas sem pensar e 
sentia o tempo todo raiva e disposição, e era uma ameaça para os outros e 
um mistério distante para mim mesmo.309  

 

																																																													
307 DELILLO, Don. Submundo, p. 267. 
308 Ibid., p. 65. 
309 DELILLO, Don. Submundo, p. 717. 
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 Shay aspira ao passado menos auspicioso por ser um período que parecia mais simples 

e menos frustrante, uma vez que ele era jovem e “fazia as coisas sem pensar”. A nostalgia de 

Nick não é por um tempo de mais oportunidades ou mais próspero para si mesmo, é a 

nostalgia por um tempo anterior que, embora problemático, não exigia um esforço para fazer 

tantas conexões para entender o presente. Era um tempo mais verdadeiro, segundo Nick, 

menos espetacularizado. Como Fredric Jameson nota, no final do século XX, o tempo 

“também se torna multicultural e os domínios até agora herméticos da demografia e do 

momentum industrial começam a se sugar mutuamente, como se houvesse algumas analogias 

entre grandes multidões e taxas estonteantes de velocidade”310. Para o teórico, cada sistema 

ou modo de produção dá lugar a uma temporalidade específica e, na última década do século 

XX, o que se torna claro é que “nenhuma sociedade foi tão estandardizada como esta e que o 

fluxo da temporalidade humana, social e histórica nunca correu com tanta 

homogeneidade”311. Desta forma, Jameson indica que o fim da temporalidade está ligada a 

uma padronização, modelada, em grande medida, por grandes corporações. Aspecto que 

resulta em um período marcado por uma espécie de bloqueio do pensamento, “visto que a 

impossibilidade de pensar um outro sistema, a não ser por meio do cancelamento deste, 

termina por desacreditar a própria imaginação utópica”312. 

 O anseio por um tempo passado é também um desejo por um tempo menos paralisado, 

em que as aspirações utópicas pareciam mais fortes e possíveis. A memória da falta de ordem 

das ruas do Bronx é trazida, desta forma, por recuperar uma possibilidade de uma 

temporalidade com mais sentido, na qual as experiências pareceriam mais reais e menos 

simulacros. No final do século de Nick, o que se nota é a passividade e falta de imaginação 

resultantes desse momento, como fica registrado por seu filho Jeff, “um voyeur”313 que passa 

os dias em frente ao computador lendo relatos virtuais. Além disso, o passado de Nick marca 

um período no qual ainda não havia reprises, como as que, em meados da década de 1980 e 

início da década de 1990, são proporcionadas pela televisão. Aspecto que evidencia o 

espetáculo e é explorado no romance com a figura do Assassino das Estradas do Texas e a 

repetição do vídeo no qual ele mata um homem enquanto ambos dirigiam em uma estrada 

movimentada. 

 Matt Shay, durante algum tempo, fica obcecado com a reprise do vídeo. Filmada por 

uma menina que estava no carro que passava bem no momento em que era possível ver o 
																																																													
310 JAMESON, Fredric. Sementes do tempo, p. 26. 
311 Ibid., p. 31-32. 
312 Ibid, p. 33. 
313 DELILLO, Don. Submundo, p. 715. 
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motorista sendo atingido por um tiro, embora não desse para ver o atirador, a cena é repetida 

incessantemente nos telejornais do país. Enquanto Matt chama sua esposa, Janet, para assistir 

o que se acredita ser a décima ou décima primeira morte causada pelo atirador (a dúvida é 

“porque a polícia acha que um dos crimes pode ter sido obra de algum imitador”314), o 

narrador observa que “quanto mais você assiste à fita, mas fria, mais implacável ela se torna. 

A fita esvazia todo o ar dos seus pulmões, mas você assiste todas as vezes que ela passa”315. A 

ideia de repetição e de amortecimento do que é real surge até mesmo com a dúvida sobre o 

último atirador do vídeo não ser o legítimo, e sim uma cópia, assim como a repetição do vídeo 

por si só já faz. Na época do Bronx de Nick, essa possibilidade de rever uma cena 

incansavelmente nem mesmo existia, e é inclusive o que torna a bola do jogo de 1951 um 

objeto tão precioso. Segundo o narrador: 

 
A corrida de Thomson está viva até hoje porque aconteceu há muito tempo, 
no tempo em que não havia replays incessantes até a coisa se gastar e 
esgotar, antes mesmo de terminar o dia da partida. Quanto mais arranhado o 
filme ou a gravação, mais nítida a reprodução, de certo modo. Porque ela 
não fica disputando a nossa atenção com mil outras coisas. Porque é algo 
único que foi preservado.316 

 

 A lembrança do jogo, sem a possibilidade de reprises, acaba se tornando uma memória 

única, acrescentada da possibilidade de cada vez que for contada ser adicionada de uma 

observação nova que torne o momento mais sublime, provavelmente como a memória de 

Nick do Bronx. As histórias que o protagonista cria para explicar a ausência do seu pai 

também remetem a essa possibilidade narrativa, com relatos sobre ele haver sido baleado 

como um alvo317, ou de ele haver submergido318, por exemplo. A nostalgia de Nick por esse 

tempo, por fim, remete também à vontade de parar de tentar fazer relações e de aceitar o caos. 

Procurar ordem é algo adquirido pelo protagonista após sua saída do Bronx, quando ele foi 

transferido do reformatório para uma missão de jesuítas, como ele indica: “os jesuítas me 

ensinaram a examinar as coisas para procurar nelas segundos significados e conexões mais 

																																																													
314 DELILLO, Don. Submundo, p. 142. 
315 Ibid., p. 143. 
316 Ibid., p. 88. 
317 Ibid., p. 81: “Vejo o logotipo de Lucky Strike como um alvo porque acho que estavam esperando por meu pai 
quando ele saiu para comprar cigarros e o pegaram e o puseram num carro e o levaram para algum lugar perto da 
baia, onde o rio deságua na baía ou onde a laguna se espraia silenciosa na escuridão, toda pântanos e braços de 
mar, restingas remotas, e então o acertaram em cheio, o projétil penetrando a cabeça por trás e atingindo o 
cérebro”. 
318 Ibid., p. 715: “A terra se abriu e ele entrou nela. Creio que foi essa a impressão não só nossa, mas também do 
próprio Jimmy. Acho que ele submergiu. Ele não queria começar de novo, não queria uma vida nova nem 
mesmo uma fuga. Acho que ele queria mesmo era submergir”. 
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profundas”319. De alguma maneira, o anseio pelo passado anterior ao contato com os jesuítas 

também inclui uma vontade de retomar uma lógica antiga, mais simples, talvez, e apenas 

aceitar os fatos, e por conseguinte, seus fracassos, sem tentar justificá-los. 

 Klara Sax, artista cujo presente também é muito mais próspero do que a vida que tinha 

quando casada com Albert Bronzini, igualmente partilha de uma nostalgia por esse passado 

menos auspicioso. Ao escolher a Guerra Fria como momento nostálgico, Klara explica para 

Nick o motivo de trabalhar com objetos do passado ao dizer: “às vezes tenho a impressão que 

tudo que eu fiz desde aquele tempo, tudo a meu redor, não sei se você sente a mesma coisa, 

mas tudo é vagamente... sei lá... fictício”320.  

 A vontade de escapar do momento presente – com a vitória dos Estados Unidos e a 

dissolução da União Soviética para comprovar a soberania do sistema norte-americano –, e 

focar na época em que, embora com medos e incertezas gerados pela Guerra Fria, a vida 

parecia mais real do que no presente, é significativa. As derrotas (ou possibilidades delas) 

parecem deixar transparecer um sentimento de algo verdadeiro que não aparenta mais ser 

possível para os personagens na década de 1990. Suas tentativas de retomar objetos desse 

passado indicam tal aspecto. Klara seleciona aviões que nunca chegaram a acertar os alvos e 

retornaram intactos para casa e fala sobre o fato de a bomba haver sido algo grande demais, 

ou maligno demais. Retomar uma época que criou algo que era demais para ser compreendido 

é, portanto, também tentar entender esse tempo, como uma etapa para compreender o próprio 

presente.  

 Sax conta como Oppenheimer havia denominado a bomba de “merde”, usando o 

termo em francês para falar de algo muito grande e maligno. Sax complementa: “é merda 

também porque é lixo, é resíduo”321, além de assustador. O lixo é um aspecto recorrente na 

arte de Klara, que havia ficado conhecida como “tralheira” no início de sua carreira, 

justamente por catar “coisas imprestáveis pra fazer arte”322. De certa forma, o que está em 

jogo no seu trabalho, tanto no seu passado de “tralheira” quanto no seu presente com os 

aviões B-52, é o submundo, lugar onde se encontram os fracassos. O lixo, os aviões, que 

embora aptos para atacarem nunca o fizeram e viraram tralha, e a própria construção da 

bomba, que só pela sua existência já representa o fracasso da humanidade, compõem tais 

derrotas.  

																																																													
319 DELILLO, Don. Submundo, p. 79. 
320 Ibid., p. 66. 
321 Ibid., p. 69. 
322 Ibid., p.351. 
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  Klara é atraída pelo fracasso, e Nick expõe uma lógica parecida quando discorre sobre 

o motivo de ter comprado a bola de beisebol por um valor alto. Ele avisa: “eu não comprei a 

coisa por causa de toda a glória e emoção associada a ela. Não foi porque o Thomson marcou 

a corrida. Mas porque foi o Branca que fez o lançamento. Por causa de uma derrota”.323  Fã 

dos Dogders, Shay parece comprar a bola por ela marcar um aspecto que remete a algo com o 

qual o personagem se identifica: a perda de fé. A derrota do seu time indica uma constante em 

sua vida: a mistura de falta de esperança com uma necessidade de acreditar que algo pode 

fazer algum sentido e fazê-lo retomar a fé perdida novamente.  

 Enquanto os Giants vinham atrás treze jogos (novamente com o número que os 

personagens obsessivamente repetem durante a narrativa, na tentativa de conectar todos os 

eventos a algo maior) e parecia impossível ganharem a partida, a tacada escutada ao redor do 

mundo, como ficou conhecida, marca a reviravolta. O time de Nick, portanto, que tinha tudo 

para vencer, perde. Em uma gravação sobre o jogo, disponível no site YouTube, com imagens 

da partida de 1951, o narrador do vídeo comenta que “beisebol é sobre coração partido e 

milagres”324. Uma mistura dos sentimentos que são possíveis de se perceber em Nick, que tem 

esperança criando narrativas sobre o pai, mesmo depois de adulto, mas que, ao mesmo tempo, 

falha em saber o real paradeiro de Jimmy. Ambos sentimentos são partes integrantes também 

da vida de praticamente todos personagens de DeLillo, dos que fracassam aos que conseguem 

avançar um pouco, passando pela multidão que procura o milagre na cena final do romance, 

com a imagem de Esmeralda. 

 Em um estudo sobre o fracasso nos Estados Unidos, chamado Born Losers (2005), 

Scott A. Sandage analisa tal aspecto da época colonial até o massacre de Columbine e observa 

que o sentimento que perpassa personagens icônicos da literatura, como Willy Loman, de A 

morte do caixeiro viajante (1949), de Arthur Miller, só é possível “porque aquele sonho – o 

sonho que iguala liberdade com sucesso – não poderia existir ou persistir sem o fracasso”325, 

indicando que tal sentimento não é o lado sombrio do Sonho Americano, mas sua própria 

fundação. Sem o fracasso ou exploração de algum grupo, o capitalismo, que está na base do 

ideal norte-americano, não se sustenta como sistema. O filho de Nick, que passa os dias 

solitários em frente ao computador e pula de emprego em emprego, sendo todos parecidos, 

como “garçom numa praça de alimentação de algum shopping”326, é um dos personagens que 

																																																													
323 DELILLO, Don. Submundo, p. 87. 
324 Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=3T0drh8i4Tw>: “Beisebol is about heartbreak and miracles”.  
325 SANDAGE, Scott A. Born Losers, p. 277: “These things are possible because that dream – the dream that 
equates freedom with success – could neither exist nor endure without failure”. – Trad. Livre. 
326 DELILLO, Don. Submundo, p. 713. 
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cumpre esse papel. No sistema atual, quem não consegue um emprego bem remunerado acaba 

sendo, muitas vezes, relacionado com a imagem de “perdedor”, como Sandage indica já no 

título de sua obra. E pior ainda do que apenas o aparente insucesso é não ter muita ambição, 

como a demonstrada por Jeff, que parece confortável com seus empregos. Como o estudioso 

nota, “pouca ambição ofende mais os americanos do que poucas realizações”327. 

 Cal Jillson, em Pursuing the American Dream: Opportunity & Exclusion Over Four 

Centuries (2004), observa que a ideia de perseguir esse ethos norte-americano, na realidade, 

depende das circunstâncias das quais o sonhador vem, uma vez que muitas pessoas são 

simplesmente barradas dessa busca, como podemos observar em grande parte dos 

personagens de Submundo. Jillson chama atenção ainda para o fato de que essa necessidade 

de ir atrás do Sonho Americano, juntamente com o medo de fracassar, é algo enraizado na 

cultura norte-americana e observada desde cedo: 

    

[...] em 1835 Alexis de Tocqueville notou a “estranha melancolia” e o medo 
dominantes de fracasso que predominavam entre os americanos mesmo “em 
meio à abundância”. Ralph Waldo Emerson notou que os americanos eram 
motivados a um trabalho eterno por medo de que os outros os ultrapassassem 
ou de que eles perdessem o que tinham. Nenhuma quantia de riqueza parecia 
ser suficiente.328  

 

 Em Submundo, somos apresentados a personagens sem tantas ambições. Alguns, 

devido à descrença em um mundo melhor ou em possibilidades de transgredir, outros, 

acometidos pela falta de esperança digna dos menos privilegiados quanto às possibilidades de 

serem contemplados por condições melhores. Um exemplo é Ismael, que havia atingido certa 

fama como Moonman 157 e, embora sendo procurado por Klara, decide não aceitar nenhuma 

proposta de se tornar um artista exposto em galerias por medo de que seja uma armadilha329. 

Da mesma maneira, somos apresentados a personagens que perdem a ambição ao perceberem 

os problemas sociais que podem estar ajudando a aumentar e decidem buscar redenção, como 

Matt, que escolhe abandonar seu emprego e trabalhar como voluntário em pesquisas que 

																																																													
327 SANDAGE, Scott A. Born Losers, p. 2: “low ambition offends Americans even more than low achievement”. 
– Trad. Livre. 
328 JILLSON, Call. Pursuing the American Dream, p. 271: “[...] in 1835 Alexis de Tocqueville noted the ‘strange 
melancholy’ and pervasive fear of failure that prevailed among Americans even ‘in the midst of abundance’. 
Ralph Waldo Emerson noted that Americans were driven to unending labor by a fear that others might surpass 
them or that what they had might be lost. No amount of wealth ever seemed to be enough”. – Trad. Livre. 
329 Cf: DELILLO, Don. Submundo, p. 338: “O pessoal das galerias de arte andava por todo o Bronx atrás de 
Moonman, Momzo Tops, Snak-Bar, Rimester e toda a turma do Voodoo. Sem essa cara. De repente esse lance 
das galerias é só uma armação da polícia para fazer os grafiteiros saírem dos túneis e pátios de manobra e se 
identificarem, pelo nome e pelo rosto”. 



	 107 

ajudem países menos desenvolvidos. A ideia de Emerson de que “nenhuma quantia de riqueza 

parecia ser suficiente” é posta à luz do final do século XX, no qual fica claro que talvez o país 

tenha produzido até mesmo demais. O lixo – que quase não tem mais espaço para ser 

escondido e que é enviado para países subdesenvolvidos –, as bombas e as comunidades que 

habitavam as zonas próximas aos testes atômicos são provas do problema que o Sonho 

Americano ajudou a criar no final do século.  

 Desta maneira, o ideal, de certa forma, acaba por reforçar apenas os anseios de uma 

minoria que, por sua vez, parece dar pouca importância para as consequências de suas 

ambições no resto do mundo. Samuel Huntington, em um estudo sobre a política 

estadunidense, confirma esse ponto ao defender que a história política dos Estados Unidos é 

“a repetição de novos começos e resultados falhos, promessa e desilusão, reforma e reação. A 

história americana é a história de esforços de grupos para promover seus próprios interesses 

enquanto concretizam os ideais americanos”330. De fato, a história parece quase sempre 

mostrar resultados falhos, tendo em vista que poucos conseguem alcançar o Sonho 

Americano. Atento a esse problema, Bill Clinton, durante seu primeiro mandato na Casa 

Branca, apresentou uma proposta a fim de tentar modificar esse padrão. O então presidente 

defendeu que o ideal norte-americano deveria ser inserido na nova realidade do país, como 

Jillson analisa ao comparar a sua política com a desenvolvida na década de 1980 nos Estados 

Unidos: 

 
[...] as pessoas perderam a fé na habilidade do governo de mudar as suas 
vidas para melhor. Contudo, Bill Clinton entendeu bem que o povo 
americano estava ambivalente sobre o governo; eles queriam que fosse tanto 
limitado quanto bom no que estava fazendo. (...)  Por todo o tempo do seu 
primeiro mandato como presidente, Bill Clinton definiu o propósito do seu 
novo pacto de governo como sendo a restauração do Sonho Americano. 
Entretanto, diferentemente de Ronald Reagan, para quem a restauração 
significava retornar para princípios fixos, Bill Clinton, acreditava que 
restauração requeria se adaptar às novas realidades. Reagan falava de 
continuidade, Clinton de mudança.331  

 
																																																													
330 HUNTINGTON, Samuel P. American Politics, p. 11-12: “[...] the history of American politics is the 
repetition of new beginnings and flawed outcomes, promise and disillusion, reform and reaction. American 
history is the history of the efforts of groups to promote their interests by realizing American ideals”. – Trad. 
Livre. 
331 JILLSON, Cal. Pursuing the American Dream, p. 247: “[...] people have lost faith in the ability of 
government to change their lives for the better. But Bill Clinton well understood that the American people were 
ambivalent about government; they wanted it to be both limited and good at what it did. (...) Throughout his first 
term as president, Bill Clinton defined the purpose of his New Covenant as the restoration of the American 
Dream. But unlike Ronald Reagan, for whom restoration meant returning to fixed principles, Bill Clinton 
believed that restoration required adapting to new realities. Reagan spoke of continuity, Clinton of change”. – 
Trad. Livre. 
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 Mesmo com um discurso voltado para a mudança, e não mais para a continuidade de 

um ideal que já parecia falido, as teorias sobre fim da história, temporalidade e as narrativas 

que despertam o sentimento de crise utópica, no que abrange a discussão da realidade norte-

americana, seguem fortes, como as já citadas neste trabalho. Apesar de Clinton ter deixado a 

Casa Branca com um saldo positivo, ainda era possível ter consciência de que o Sonho 

Americano continuava reservado para um pequena parcela da população. Jillson observa que 

no final do século XX 

 
[...] os excedentes estavam em mais de $150 bilhões anuais e parecia 
razoável falar sobre pagar o débito nacional ainda na primeira década do 
novo século. Clinton também poderia ressaltar uma economia forte, com 
mais de 20 milhões de novos empregos – mais do que haviam sido criados 
durante os anos de Reagan –, inflação insignificante, baixo número de 
desemprego, expressivo aumento da produtividade e aumento da renda da 
classe média e trabalhadora, assim como da classe mais alta.332 

 

 Apesar dos aspectos positivos listados por Jillson, a década de 1990 de Submundo 

mostra o outro lado, com as irmãs Edgar e Grace tentando ajudar os moradores do Bronx que 

não foram ainda contemplados pelo Sonho Americano e pela prosperidade. Pelo contrário, 

eles lutam contra a violência, a AIDS e a degradação e, além de tudo, ainda são sufocados por 

um sentimento de irrealidade da vida, como o ônibus de turistas chamado “O Surreal Sul do 

Bronx” indica. Como Debord aponta na advertência da edição francesa de 1992 de Sociedade 

do espetáculo, escrita pelo próprio na última edição lançada com o autor ainda vivo, “Em 

1991, os primeiros efeitos da modernização manifestaram-se com a completa dissolução da 

Rússia. Aí se revela, com mais nitidez que no Ocidente, o resultado desastroso da evolução 

geral da economia. A desordem é mera consequência disso.”333.  

 Debord percebe o colapso da URSS como um desastre, contudo este é consequência 

de um contexto gerado por problemas como a natureza ditatorial do sistema político, a 

Perestroika, as transformações culturais e sociais que ocorreram no mundo e no país e a 

desaceleração econômica e a estagnação no início da década de 1980, entre outros, que não 

																																																													
332 JILLSON, Call. Pursuing the American Dream, p. 257: “[...] surpluses were running at more than $150 
billion annually and it seemed reasonable to talk about paying off the national debt within the first decade of the 
new century. Clinton could also point to a strong economy with more than 20 million new jobs, more than had 
been created during the Reagan years, no meaningful inflation, low unemployment, excellent productivity 
growth, and rising incomes for the middle class and working poor as well as the wealthy”. – Trad. Livre. 
333 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo, p. 11. 
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deixaram condições para o sistema continuar334. Não obstante, a observação de Debord sobre 

a crise que se daria não deve ser descartada. Ele prevê: “Em toda parte será formulada a 

mesma pergunta apavorante, a que preocupa o mundo há dois séculos: como fazer para que os 

pobres trabalhem quando a ilusão é desenganada e a força se desagrega?”335. Submundo se 

dedica, em grande parte, a esse questionamento. 

  No capítulo do romance que trata do verão de 1974, intitulado “Cocksucker Blues”, 

em referência a um documentário dos Rolling Stones de 1972, dirigido por Robert Frank, o 

leitor já é introduzido a algumas dessas questões. Klara Sax e seu assistente, Miles, vão no 

Radio City Music Hall assistir a um filme lendário de Serguei Eisenstein, produzido, 

acreditava-se, por volta de 1930. O filme havia estado perdido por anos, até ter sido 

encontrado na Alemanha Oriental, restaurado e trazido para Nova York pela companhia de 

cinema de Miles – a mesma que havia trazido o documentário dos Rolling Stones para uma 

exibição em um estúdio no centro de Nova York. Embora Eisenstein seja uma figura real, não 

há indícios da existência de um filme chamado Unterwelt, como o do romance. Contudo, a 

mera citação do diretor de O Encouraçado Potemkin, filmado em 1925, traz uma carga de 

material ideológico.  

 É interessante observar que Eisenstein, através do seu trabalho, procurava conferir ao 

cinema o estatuto de arte. Para isso, segundo Maria Dora Genis Mourão, no artigo “A 

montagem cinematográfica como ato criativo”, ele recorria “ às outras artes, e às ciências na 

procura de elementos que pudessem ser transportados para o cinema e, dessa maneira, se 

constituírem em uma linguagem cinematográfica”336. Ao dialogar com literatura, formalismo 

russo, linguística, entre outros, o diretor criaria então sua linguagem, e tais influências o 

levariam ao desenvolvimento de sua teoria de montagem, que Mourão resume como  

 
[...] a justaposição de planos determinando novas leituras das imagens. O 
fragmento é o princípio: cada um tem sua própria significação que, 
associadas através da montagem, cria novos sentidos. Um plano + um plano 
= 3˚ sentido criado intelectualmente. 337 

 

 O narrador onisciente do capítulo de Submundo que trata dessa história resume para o 

leitor tal teoria ao descrever um pouco como era o filme: “em Eisenstein percebe-se que o 

																																																													
334 Para mais informações sobre o assunto, recomendo a leitura da tese  “O colapso da URSS: um estudo da 
causa”, de Robério Paulino Rodrigues, da Universidade de São Paulo, publicada em 2006. Disponível em: 
<http://br.monografias.com/trabalhos917/colapso-urss-causas/colapso-urss-causas.pdf.> 
335 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo, p. 11. 
336 MOURÃO, Maria Dora Genis. A montagem cinematográfica como ato criativo, p. 245.  
337 Ibid., p. 246. 
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ângulo da câmera é uma espécie de dialética”338. E a justaposição de planos, tendo o 

fragmento como princípio, é a própria estrutura de Submundo. O romance é constituído de 

narrativas não lineares que se ligam à temática central da obra, mas não exatamente agem 

como uma continuação. É uma justaposição dos capítulos para que o leitor, finalmente, veja 

um sentido maior que conecte o todo. Os capítulos “Manx Martin”, que se encontram 

espalhados no romance, narram a história de Manx, em 1951, roubando a bola de beisebol do 

filho para vendê-la. Os capítulos narrados por Nick e os que possuem um narrador onisciente, 

por sua vez, tratam de outros contextos e outras histórias. Ao misturar todos esses fragmentos, 

o leitor é apresentado a um terceiro sentido, que é o do submundo da nação e as possíveis 

causas que desencadearam a crise utópica da última década do século XX.  

 A crítica existente de DeLillo dá conta de analisar como Eisenstein é abordado no 

romance339. Mark Osteen340 percebe a intertextualidade entre DeLillo, Sergei Eisenstein e 

Jean-Luc Godard; Catherine Morley341 analisa a presença de Eisenstein durante todo o 

romance em termos de método e didatismo implícito na narrativa; e Thomas Meyers, em um 

texto que relaciona o romance com a obra de Kubrick, percebe que “[o] filme de Eisenstein 

que nunca existiu é, todavia, um exemplo das suas teorias reais de montagem e tipagem”342. 

Desta forma, minha intenção não é retomar essas análises, mas entender o filme como objeto 

que age para abrir uma discussão sobre a URSS como o duplo dos Estados Unidos para a 

narrativa. Ou a URSS como o submundo dos Estados Unidos.  

 O sistema marxista está na base da teoria de Eisenstein, que chegou a idealizar um 

filme que retrataria a obra de Karl Marx, chamado Das Kapital – não coincidentemente o 

nome do epílogo do romance de DeLillo. Marx via o capital como havendo ligado coisas que 

antes eram, de certa forma, independentes. Para ele, na “Análise sobre a divisão do trabalho 

na manufatura e divisão do trabalho na sociedade”, por exemplo, o capital tende a conectar 

tudo. Com a transformação progressiva de mercadorias em produtos, tudo acaba sendo 

passível de troca e, segundo ele, “a troca não cria a diferença entre as esferas de produção, 

mas coloca em relação esferas de produção diferentes e as transforma, assim, em ramos mais 

																																																													
338 DELILLO, Don. Submundo, p. 382. 
339 Com um foco diferente do que pretendo abordar, os textos The Drift: affect, adaptation, and new perspectives 
on fidelity (2013), de John Hodgkins, e “Don DeLillo’s Transatlantic Dialogue with Sergei Eisenstein” (2006), 
de Catherine Morley, se destacam. 
340 Cf. OSTEEN, Mark. American Magic and Dread: Don DeLillo’s Dialogue with Culture. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2000.  
341 Cf. MORLEY, Catherine. “Don DeLillo’s Transatlantic Dialogue with Sergei Eisenstein”. Journal of 
American Studies, v. 40, n. 1, p. 17-34, 2016.  
342 MEYERS, Thomas. “How I Learned to Keep Worrying and Live With the Bomb”, p. 174: “The Eisenstein 
film-that-never-was is nonetheless a model of his real theories of montage and typage”. – Trad. Livre. 
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ou menos interdependentes de uma produção social total”343. A ideia de conexão parece ser 

uma constante na teoria de Eisenstein e, também, no romance.  

 O nome do filme também é significativo. “Unterwelt”, o termo alemão para a palavra 

“submundo”, surge para trazer uma aproximação entre as duas potências que estavam em 

conflito344. Segundo Miles, o filme chegou ao seu grupo depois de inúmeras manobras e 

negociações, quando “conseguiram fechar um acordo com vários empresários de rock e 

ficaram como co-patrocinadores desta exibição única, com acompanhamento orquestral, em 

uma sala com quase seis mil lugares”345. Em um espetáculo que contava com uma 

apresentação das Rockettes em uniformes de cadete e coleiras sadomasoquistas batendo 

continência, levantando as pernas a uma música russa que tocava no fundo e formando uma 

estrela no centro do palco antes do início da exibição do filme, Klara reflete: “que estranho 

ver uma coisa assim, uma estrela vermelha tão carregada de conotações políticas e militares, 

ali, o selo sinistro da União Soviética, no Radio City, logo onde – lugar de tantos espetáculos 

de Páscoa e filmes da Lassie”346. 

 As imagens evocadas pela apresentação das Rockettes, o lugar onde o filme estava 

sendo exibido e as conotações ideológicas por trás de cada aspecto do evento são 

potencializados no romance e apontados pelos próprios personagens e narrador. É o 

espetáculo, sobre o qual advertira Debord na década de 1960, que estava em cena. O filme, 

que havia passado um longo período escondido em um cofre subterrâneo em Berlim 

Ocidental (e daí, provavelmente, o seu título), retrata algo mais. Unterwelt, em última análise, 

também é sobre a América. Seu tema “tem a ver com pessoas que vivem nas sombras” 347 , 

comenta uma das convidadas antes da exibição, assim como vivem quase todos os 

personagens de Submundo. O filme, mais adiante, é descrito da seguinte forma:  

 
Era difícil acompanhar o enredo. Não havia enredo. Apenas solidão, aridez, 
homens sendo caçados com armas de raio da morte, tudo acontecendo em 
algum desvão subterrâneo. Nada daquela solidariedade entre classes que é 
típica da tradição soviética. Nenhuma cena de multidão, nenhuma 
consciência de causas sociais – a massa como herói, colossais movimentos 
de multidões cuidadosamente coreografados e enquadrados, e isso 
decepcionou Klara. Ela adorava as arquiteturas marciais de grandes exércitos 
e turbas que conhecia dos outros filmes de Eisenstein, e sentia-se numa terra 
de ninguém ambígua entre o modelo soviético e o paraíso hollywoodiano de 

																																																													
343 MARX, Karl. O capital. Livro 1, p. 426. 
344 É interessante notar que “Underworld” também é o nome de um filme mudo de gangster de 1927, de Josef 
von Sternberg. 
345 DELILLO, Don. Submundo, p. 378. 
346 Ibid., p. 382. 
347 Ibid., p. 378. 
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amor, sexo, crime e heroísmo individual, paisagens e luxo e banheiros 
sofisticados.348  

 

 Unterwelt se configura como uma espécie de duplo da América. A justaposição da 

multidão norte-americana, que é recorrente no romance de DeLillo, com a falta dela no filme 

russo inventado, sugere a Rússia como um black mirror dos Estados Unidos. Matt e seu 

trabalho com testes e Nick escondendo o lixo norte-americano, em contraposição às pessoas 

que vivem nas sombras, os deformados com “fendas em lugar de olhos, mancando, pernas 

reduzidas a cotos”349 – a que Klara assiste, enquanto pensa nos monstros produzidos pela 

radiação nos filmes japoneses de ficção científica –, também. Aspectos que colocam as 

pessoas que assistem ao filme de Eisenstein a meditarem: “é um filme sobre Nós e Eles, não 

é?”350.  

 O jogo de espelho entre as duas potências, narrado no período em que a Guerra Fria 

estava acontecendo, surge além da apresentação do filme no Radio City Music Hall. A própria 

estrutura dos capítulos já indica tal espelhamento. O prólogo chamado “O triunfo da Morte”, 

com a multidão no estádio assistindo ao jogo histórico de beisebol de 1951, que marcou a 

vitória inesperada dos Giants, é narrado com uma aura de esperança e de possíveis milagres, e 

tem seu reflexo no epílogo. Intitulado “Das Kapital”, a última parte do romance trata do final 

do século XX e da crise utópica do período. Com a narração do milagre de Esmeralda, entre 

outras cenas da década de 1990, o romance termina não muito triunfante. O capítulo já inicia 

com a reflexão: 

 

Algumas coisas esvaecem e somem, países se desintegram, linhas de 
montagem reduzem suas fornadas e entram em interação com linhas em 
outros países. Ao que parece, é isso que o desejo parece exigir. Um método 
de produção que atenda a necessidades culturais e pessoas individualizadas 
em vez de seguir as ideologias de massificação uniforme geradas pela guerra 
fria. E o sistema faz de conta que aceita, que se torna mais flexível e 
engenhoso, menos dependente de categorias rígidas. Mas ao mesmo tempo 
que o desejo tende a especializar-se, tornando-se sedoso e íntimo, a força dos 
mercados convergentes produz um capital instantâneo que dispara além do 
horizonte à velocidade da luz, o que causa uma certa mesmice furtiva, um 
aplainamento de especificidades que afeta tudo, a arquitetura, o lazer, o 
modo como as pessoas comem e dormem e sonham.351  

 

																																																													
348 DELILLO, Don. Submundo, p. 383. 
349 Ibid., p. 382. 
350 Ibid., p. 395. 
351 Ibid., p. 695. 
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 No final do século, a narrativa do epílogo começa com Nick e Brian em um bar 

chamado “Football Hooligan”, enquanto esperam seu encontro com Viktor, que os levará 

também ao Museu dos Deformados. Nick expressa para Brian que pensava que outrora os 

líderes das nações desejavam expansão territorial, ao que Brian completa: “agora eles querem 

chips de computador”352. Assim, a reflexão sobre o capital esmaecer as nuances de uma 

cultura parece ficar mais evidente. Não são mais os Estados Unidos do jogo de 1951, abrindo 

a narrativa com a voz americana de Cotter;  é a década de 1990, cujo milagre não é mais a 

vitória inesperada em um jogo de beisebol, mas o milagre duvidoso do metrô, no subterrâneo 

da cidade. Aqui, o fracasso das possibilidades utópicas torna até mesmo a freira incrédula ao 

acontecimento. 

 O percurso para tal crise é pressentido nos capítulos que tratam das décadas anteriores. 

A repetição na televisão do Assassino das Estradas do Texas é precedida pela exibição do 

filme de Zapruder em um estúdio de um videoartista que Miles conhecia. Segundo o próprio, 

“não exatamente um estúdio, mas um conjunto de salas comuns cheias de equipamentos e 

televisores, onde o sujeito morava e trabalhava”353. A localização é o subterrâneo, e Klara, no 

mesmo verão de 1974, assiste à repetição da cópia pirateada do vídeo de pouco mais de vinte 

segundos que mostrava a morte do presidente Kennedy, em uma sala cheia de cadeiras 

dobráveis e com pessoas sentadas no chão. O espetáculo se apresentava da seguinte maneira: 

“em alguns aparelhos o filme passava em velocidade normal, em outros em câmera lenta, e o 

carro descia a Elm Street, passava pela placa do viaduto, e a cabeça saía do quadro, e 

reaparecia, inesperadamente o tiro”354. A espetacularização da morte e a repetição que tira o 

sentido do acontecimento, como é notado no que acontece com o vídeo do Assassino das 

Estradas do Texas poucos anos depois, toma conta. E é no submundo da cidade, em meio aos 

fracassos e ao lixo que cobre as calçadas e é ignorado por todos355, que tudo acontece. É lá, 

também, que poderia existir uma chance de transgressão, pois é onde se encontra o 

conhecimento e as conexões que os personagens buscam, embora eles ainda não consigam 

ligar todas essas informações. Como DeLillo já havia avisado no romance Great Jones Street, 

de 1973: 

  
O verdadeiro subterrâneo é onde o poder flui. Esse é o segredo mais bem 

																																																													
352 DELILLO, Don. Submundo, p. 697. 
353 Ibid., p. 433. 
354 Ibid., p. 439. 
355 Ibid., p. 346: “o lixo estava lá embaixo, empilhado em sacos pretos de plástico, todos idênticos, e Klara 
voltou pra casa a pé, passando por um montanha larga que cobria um hidrante e parte de uma placa de ponto de 
ônibus, e percebeu como todo mundo resolvera de comum acordo não perceber nada”. 



	 114 

guardado do nosso tempo... Os presidentes e primeiros ministros são os que 
fazem os acordos nos bastidores e falam o verdadeiro idioma do subterrâneo. 
As corporações. Os militares. Os bancos. Essa é a rede subterrânea. É onde 
acontece. O poder flui embaixo da superfície, muito abaixo do nível onde eu 
e você vivemos. É onde as leis são quebradas.356  

 

 

3. “Nós vamos todos morrer!”: os assustadores 1990 e a ameaça apocalíptica do final do 

século  

  

 Elizabeth K. Rosen, em Apocalyptic Transformation: Apocalypse and the Postmodern 

Imagination (2008), observa que o apelo do mito apocalíptico está em sua habilidade de dar 

sentido a algum momento de crise, incorporando-o a um plano maior, como o fim dos tempos 

planejado por Deus, por exemplo. No seu estudo, a autora nota que a corrida por armas 

nucleares, como a que aconteceu na segunda metade do século XX, contribuiu bastante para 

tal ideia, tendo em vista que a bomba acabou agindo como um alerta tangível de que o fim 

estava próximo. O sentimento de ameaça iminente que a Guerra Fria e as detonações 

nucleares despertavam era real, e tornaram o que antes era teoria em uma possibilidade de 

realmente acontecer. Para Rosen: 

 

A bomba permaneceu fortemente presente no inconsciente coletivo desde a 
primeira explosão atômica. Hiroshima, o chocante artigo de John Hersey 
sobre os efeitos devastadores do ataque, teve sua primeira publicação em 
1946. Em 1951, os russos conduziram seu primeiro teste atômico, iniciando 
a Guerra Fria. Em 1957, a União Soviética colocou o primeiro satélite, 
Sputnik, no espaço, exacerbando o medo dos norte-americanos quanto a um 
inimigo tecnologicamente avançado, e em 1962 esses medos foram 
representados durante a Crise dos Misseis de Cuba. O livro Black Rain, de 
Masuji Ibuse, de 1966, baseado em diários e entrevistas com sobreviventes 
de Hiroshima, indicava que a ansiedade em torno da bomba ainda 
perpassava a cultura.357  

 

																																																													
356 DELILLO, Don. Great Jones Street, p. 231-232: “The true underground is where the power flows. That’s the 
best-kept secret of our time.... The presidents and prime ministers are the ones who make the underground deals 
and speak the true underground idiom. The corporations. The military. The banks. This is the underground 
network. This is where it happens. Power flows under the surface, far beneath the level you and I live on. This is 
where the laws are broken”. – Trad. Livre. 
357 ROSEN, Elizabeth. Apocalyptic Transformation, p. 143-144: “The bomb has remained strongly present in the 
cultural awareness since the fist atomic explosion. Hiroshima, John Hersey’s shocking exposé of the devastating 
effect of that attack, was first published in 1946. In 1951, the Russians conducted their own atomic tests, 
initiating the Cold War. In 1957, the Russians put the first satellite, Sputnik, into space, exacerbating American 
fears about a technologically advanced enemy, and in 1962 those fears were nearly played out during the Cuban 
Missile Crisis. Masuji Ibuse’s 1966 book Black Rain, based on diaries and interviews with Hiroshima Survivors, 
indicated that anxiety over the Bomb was still percolating through the culture”. – Trad. Livre. 
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 Dr. Fantástico (1964), de Stanley Kubrick, é, talvez, a epítome dos filmes 

representando medos nucleares. Na literatura, Kurt Vonnegut, com Cat’s Cradle (1963), e 

Thomas Pynchon, com O arco-íris da gravidade (1973), são representativos. Contudo, Rosen 

observa esse medo surgindo com força, principalmente, “nos anos politicamente tensos de 

1980, quando Ronald Reagan era presidente dos Estados Unidos, com filmes como War 

Games (1982), Testament e O dia seguinte (filmes de 1983 feitos para a TV), e O 

Exterminador do futuro (1984) e suas sequências”358. Nos quadrinhos, Alan Moore e Dave 

Gibbons, com Watchmen (1986), também trazem a sombra de uma ameaça nuclear na mesma 

década, embora em um universo alternativo em que o curso da Guerra Fria havia sido 

alterado. A peculiaridade observada por Rosen é interessante, sobretudo se for levado em 

consideração o fato de Reagan ter reativado a corrida armamentista na década de 1980 com o 

projeto “Guerra nas Estrelas”, um programa militar estadunidense que previa construir um 

sistema defensivo para proteger os Estados Unidos de um possível ataque nuclear da União 

Soviética.  

 Submundo, publicado na segunda metade dos anos de 1990, segue a mesma linha e 

mostra que o medo, de certa forma, seguiu no imaginário da população norte-americana 

mesmo após o final da Guerra Fria. Contudo, o romance de DeLillo, como obra escrita após o 

período do conflito em destaque, aborda os desdobramentos que ocorreram nos medos no 

final do século. Os discursos já analisados de Klara Sax e Marvin Lundy, que apontam para a 

possível desestabilização que o término da guerra provocaria, bem como o tipo de política 

mais descentralizada que surgiria, evidenciam tal aspecto. Rosen também analisa as mudanças 

que ocorrem com o final do conflito ao sugerir que :  

 
[a] Guerra Fria existiu como uma ameaça de fim de mundo e como uma 
forma de entender o próprio mundo, simultaneamente. Enquanto o modelo 
de poder binário da política mundial pode ter exaltado nossa percepção de 
perigo apocalíptico, ele também nos ancorou em uma perspectiva na qual 
todos e tudo tinham o seu lugar. Com o colapso do Muro de Berlim e do 
Império Soviético, fomos deixados com a mesma ameaça apocalíptica, 
talvez até mesmo maior agora, mas somos desprovidos de uma estratégia 
hermenêutica clara e crível para se identificar e fazer sentido do perigo.359 

																																																													
358 ROSEN, Elizabeth. Apocalyptic Transformation, p. 144: “[...] in the politically tense 1980s when Ronald 
Reagan was president of the United States, with films such as War Games (1982), the 1983 made-for-TV movies 
Testament and The Day After, and 1984’s The Terminator and its sequels”. – Trad. Livre 
359 Ibid., p. xviii: “The Cold War existed simultaneously as a world-ending threat and a way to understand the 
world. While the binary superpower model of world politics may have elevated our sense of apocalyptic danger, 
it nonetheless anchored us in an interpretative stance where everyone and everything had its place. With the 
collapse of the Berlin Wall and the Soviet Empire, we are left with the same apocalyptic threat, perhaps even 
greater now, but are deprived of a clear and credible hermeneutic strategy by which to identify and make sense 
of that danger”. – Trad. Livre. 
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  Klara e Marvin percebem a Guerra Fria como um lugar que parecia mais seguro e, de 

certa forma, reforçam a análise de Rosen. Não obstante, o romance, além de expor essa 

percepção nos discursos de tais personagens, mostra a diferença entre os dois períodos em sua 

própria estrutura narrativa. O prólogo e o epílogo de Submundo colocam essa divergência 

entre os sentimentos do momento do início da Guerra Fria com o seu final em perspectiva de 

maneira evidente. O  prólogo – intitulado “O triunfo da morte” – põe em destaque J. Edgar 

Hoover, em 1951, recebendo a notícia da detonação de uma bomba atômica russa, em meio à 

multidão do estádio de beisebol que assiste à partida e observa a atmosfera de milagre que 

perpassa o momento. No epílogo – “Das Kapital” –, por sua vez, somos informados que a 

história se passa depois de 1992, portanto, após o término da Guerra Fria. Nesse período, a 

aura de milagre é trazida à tona com irmã Edgar e a cena do rosto de Esmeralda no metrô, 

entretanto, sem a ingenuidade dos anos de 1950, muito menos sem o aspecto “triunfal” do 

jogo. Após a Guerra Fria, os milagres, no romance, parecem mais complexos e menos 

possíveis. O final do século, de fato, se apresenta como um período mais assustador, como 

observado por Rosen. Submundo traz essa percepção no epílogo, onde são questionadas as 

esperanças e crenças em milagres das próprias freiras, logo as que mais deveriam acreditar em 

tais fenômenos. 

 “O triunfo da morte” abre com a cena do estádio Polo Grounds e das pessoas que 

tomam conta do local. Em meio à aglomeração, surge a figura de J. Edgar Hoover. Enquanto 

assiste à partida com Jackie Gleason, Frank Sinatra e Toots Shor, o narrador indaga o que “o 

chefão do FBI está fazendo no meio desses vagabundos”360. Assim, o motivo de ele ser 

inserido no romance aparece com a informação de que Hoover gostava de estar próximo a 

pessoas famosas, uma vez que a “fama e o segredo são as extremidades superior e inferior do 

mesmo fascínio, o crepitar de estática de alguma coisa libidinosa que há no mundo, e Edgar 

gosta de gente que tem acesso a essa energia”361. O submundo é, então, introduzido na cena 

com a ideia de segredo, mas também de poder. E percebemos que, como DeLillo havia 

advertido em Great Jones Street, é no subterrâneo que encontramos o poder, como Hoover 

parece bem saber. Em meio à agitação do estádio, com a presença do cantor associado muitas 

vezes à máfia, um potencial alcoólatra, entre outras figuras, o diretor do FBI é informado por 

um agente especial que estava na arquibancada que, ao que parecia, a União Soviética havia 

																																																													
360 DELILLO, Don. Submundo, p. 14. 
361 Ibid., p. 14. 
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realizado um teste atômico em algum local dentro de suas próprias fronteiras. A informação 

surge junto com o tom pouco triunfal, mas que compara a explosão a um deus: 

 
Em linguagem clara e direta, eles explodiram uma bomba. E nossos 
dispositivos de detecção indicam sem sombra de dúvida que foi isso mesmo 
que aconteceu – uma bomba, uma arma, um instrumento de conflito, que 
produz calor, barulho e impacto. Não se trata de um uso da energia atômica 
para fins pacíficos, como para aquecer ambientes. É uma bomba vermelha 
que vomita uma grande nuvem branca, como um deus do trovão dos 
eurasianos da Antiguidade.362  

 

 Hoover, ao receber a notícia, olha para os rostos ao seu redor, “abertos e 

esperançosos”363, e deseja se sentir próximo aos torcedores. Porém, o narrador avisa que “há 

nele alguma coisa amarga que ele jamais conseguiu identificar (...) existe nele um lado que 

depende do inimigo”364, característica que surgirá nos próximos capítulos do romance, com os 

personagens que pontuam a importância da guerra em suas vidas como um catalisador de uma 

espécie de ordem. Ao mesmo tempo que gostaria de partilhar do sentimento dos outros 

torcedores e sente a angústia da notícia, que traz a ideia de fim do mundo entrelaçada consigo, 

Hoover sente que a informação age como uma força restauradora. DeLillo, no ensaio “The 

Power of History” (1997), comenta que, durante a pesquisa feita sobre o jogo para o romance, 

ver o nome de Hoover nos jornais permitiu trazer a notícia do teste atômico soviético para 

dentro do Polo Grounds e estabelecer um tom para os conflitos em mudança que ele esperava 

analisar365. Segundo o autor, junto com Gleason, Sinatra e Shor, figuras advindas da classe 

trabalhadora, Hoover ajudaria a anunciar os temas e personagens que viriam no resto do 

romance.  

 Com uma notícia a respeito de uma ameaça apocalíptica que, no fim, não aconteceu, o 

romance abre com a tensão de uma possível catástrofe. Rosen discorre sobre tal aspecto e 

adverte que DeLillo, com isso, “proporciona aos seus personagens a chance de meditar sobre 

a expectativa apocalíptica”366. Marvin Lundy, Lenny Bruce, irmã Edgar e o diretor do FBI 

assumem esse papel e analisam a possibilidade de fim do mundo durante o romance, e cada 
																																																													
362 DELILLO, Don. Submundo, p. 20. 
363 Ibid., p. 24. 
364 Ibid., p. 24. 
365 Cf. DELILLO, Don. “The Power of History”. New York Times, 07/09/1997: “I used the ballgame as a 
prologue to what would eventually become a long novel, "Underworld," and it was Hoover's presence on the 
scene that enabled me to bring news of the Soviet atomic test into the Polo Grounds and to set an early tone for 
the shifting conflicts I hoped to examine”. 
366 ROSEN, Elizabeth. Apocalyptic Transformation, p. 157: “DeLillo gives his characters an opportunity to 
meditate on apocalyptic expectation”. – Trad. Livre. 
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um do seu modo vai trazer uma carga de ansiedade sobre o futuro, que ao que tudo indica, 

parece ser pouco esperançoso. Os grandes responsáveis por tal descrença em um futuro 

melhor, por sua vez, parecem ser os próprios ideais de Sonho Americano, em especial o 

almejado progresso, que incita a luta pela liderança na corrida armamentista do período. O 

excepcionalismo norte-americano e sua necessidade de primazia surgem em Submundo já no 

prólogo, quando Hoover percebe que não faria sentido deixar o jogo ao receber a informação, 

uma vez que Harry Truman, o então presidente, iria anunciar a notícia em menos de uma 

hora, a fim de não deixar os soviéticos contarem a história sob a perspectiva deles. Hoover 

analisa que assim as “pessoas vão compreender que pelo menos preservamos o controle da 

notícia, ainda que não da bomba”367. A necessidade dos Estados Unidos de manter o controle 

é evidenciada pelo diretor do FBI, e o lançamento da bomba, por sua vez, deixa claro que a 

competição – em termos de progresso tecnológico e desenvolvimento armamentista, da 

maneira como incitado pelo ideal de Sonho Americano – não parece estar dando certo.  

 Em uma análise sobre as relações entre homem e natureza, a filósofa belga Isabelle 

Stengers, em No tempo das catástrofes, debate a necessidade de parar de pensar no planeta 

Terra como um lugar com recursos inesgotáveis. Se, durante  todo o período da Guerra Fria, 

as consequências dos avanços tecnológicos foram pouco levadas em conta – tendo em vista a 

quantidade de testes químicos que foram realizados não apenas pelas duas potências em 

conflito, mas também pela França, Reino Unido e China –,  os desastres ambientais e crises 

econômicas que seguiram tais eventos apontam para uma necessidade de se pensar em 

mudanças. Stengers chama atenção para a importância de refletir sobre o progresso de base 

tecnológica, tendo em vista que não repensar o sistema atual levaria à barbárie no futuro. Para 

a filósofa,  

 
[v]ivemos tempos estranhos, um pouco como se estivéssemos em suspenso 
entre duas histórias, que falam ambas de um mundo que se tornou “global”. 
Uma é conhecida de todos. Seu ritmo é marcado pelas notícias do fronte da 
grande competição mundial, e seu crescimento segue a flecha do tempo. Ela 
tem a clareza da evidência quanto ao que exige e promove, mas é marcada 
por uma notável confusão em relação às suas consequências. A outra, em 
compensação, pode ser pensada como nítida quanto ao que está acontecendo, 
mas obscura no que exige, na resposta àquilo que está acontecendo.368   

 
 Stengers nota o caráter insustentável do desenvolvimento a que chegamos no século 

XXI  com o sistema capitalista atual, e indica a necessidade de repensar nossas práticas. Para 

																																																													
367 DELILLO, Don. Submundo, p. 24. 
368 STENGERS, Isabelle. No tempo das catástrofes, Edição Kindle – posição 42.  
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a filósofa “o que sabemos agora é que, se aguentarmos firmes e continuarmos a ter confiança 

no crescimento, vamos, como se diz, ‘dar de cara com a parede’”369. Submundo indica a 

problemática, ainda na década de 1990, ao olhar para o início da Guerra Fria e para a 

detonação da bomba de 1951. A cena de Hoover no Polo Grounds traz tal reflexão quando um 

homem que estava na galeria superior do estádio começa a arrancar as páginas de uma revista 

Life e jogá-las para baixo, em sincronia com o resto dos torcedores que, no auge da animação, 

jogavam pedaços de papeis. Uma página cheia de figuras medievais morrendo (ou já mortas), 

em uma paisagem de ruína e devastação, cai no ombro de Hoover e é descrita da seguinte 

maneira: 

 
Edgar nunca viu um quadro semelhante àquele. A reprodução cobre a página 
por completo, e certamente domina o número da revista. Exércitos de 
caveiras marcham sobre uma terra avermelhada. Homens empalados em 
lanças, dependurados de forcas, amarrados a rodas fixadas no alto de árvores 
nuas, corpos entregues aos corvos. Legiões de mortos enfileirados atrás de 
escudos feitos com tampas de caixões. A morte em pessoa, montada num 
pangaré com os ossos de fora, sanguissedenta, foice na mão, encurralada 
numa multidão em pânico contra a boca de alguma armadilha infernal, uma 
estrutura curiosamente moderna que poderia ser um túnel de metrô ou 
corredor de escritório. Ao fundo, um céu cheio de cinzas e navios em 
chamas. Edgar não tem dúvida de que aquela página é da Life e tenta ficar 
indignado, pergunta-se por que uma revista cujo nome quer dizer Vida 
haveria de reproduzir uma pintura tão horrenda e grotesca. Mas não 
consegue tirar os olhos da página.370  

 

 É a destruição da civilização que Hoover contempla, que surge minutos após a notícia 

da detonação da bomba e se conecta ao evento como uma possível consequência do que está 

acontecendo no mundo naquele momento. O diretor do FBI, intrigado, percebe que olha 

apenas a metade da figura, quando a outra página cai sobre seu corpo. O desenho é então 

identificado como a pintura do século XVI “O triunfo da morte”, de Pieter Bruegel. Hoover 

percebe que “os mortos vieram levar os vivos. Os mortos envoltos em mortalhas, os mortos 

militares montados em cavalos, a caveira que toca um realejo”371. A figura desperta a atenção 

do diretor do FBI, que a guarda no bolso antes de ir embora, e somos apresentados ao aspecto 

do personagem que, além do nome, o ligará à irmã Edgar: ele era “o homem mais desinfetado 

do mundo, o homem que instalou um sistema de filtragem de ar em sua casa para vaporizar 

grãos de poeira”372. J. Edgar Hoover, também compulsivo com limpeza, observa como, na 

imagem, os mortos caem sobre os vivos. Entretanto, não são quaisquer pessoas retratadas na 
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370 DELILLO, Don. Submundo, p. 36. 
371 Ibid., p. 43. 
372 Ibid., p. 44. 
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pintura, Hoover percebe que os mortos caem sobre os pecadores: “há jogadores de baralho, 

amantes, um rei com manto de arminho e sua fortuna guardada em barris. Os mortos vieram 

esvaziar as cabaças de vinho, servir um crânio numa travessa a uma mesa de fidalgos. Edgar 

vê ali gula, luxúria e avareza”373.  

 Assim como a relação dos Estados Unidos com a União Soviética, do prólogo com o 

epílogo, os dois Edgars do romance acabam agindo como uma espécie de duplo um do 

outro374. Ambos, a irmã com compulsão por limpeza e o diretor do FBI como “homem mais 

desinfetado”, têm seus próprios momentos para admirar visões apocalípticas, que, de certa 

forma, se complementam. Enquanto o romance abre com Hoover e a contemplação da pintura 

de Bruegel, irmã Edgar tem seu próprio triunfo da morte em uma viagem para Roma quando 

era mais jovem, da qual ela se lembra no final do século XX em meio ao caos do Bronx:  

 
Ouviu a arenga dos carros de polícia pulsando no tráfego paralisado e viu 
cem passageiros do metrô saindo dos túneis acompanhados por funcionários 
com coletes em chamas, e lembrou-se da viagem que fizera a Roma muitos 
anos atrás, uma viagem de estudos e renovação espiritual, ela tremera sob as 
imensas cúpulas, caminhara pelas catacumbas e subsolos de igrejas, e era 
nisso que pensava ao ver os passageiros saindo para a rua, pensava numa 
capela subterrânea numa igreja dos capuchinhos onde ela não conseguira 
parar de olhar para os esqueletos que lá se empilhavam, pensando nos 
monges cuja carne outrora ornara aqueles metatarsos e fêmures e crânios, 
tantos crânios amontoados em nichos e desvãos, e lembrava-se de ter 
pensado, vingativa, que aqueles eram os mortos que iam sair da terra para 
açoitar e golpear os vivos, punir os pecados dos vivos – a morte, sim, 
triunfante.375 

 

 Edgar, assim como Hoover, não consegue parar de olhar para a imagem da morte 

quando confrontada com ela. Enquanto o diretor do FBI analisa os mortos atacando os 

pecadores, a irmã vê os esqueletos de monges e pensa em vingança, desejando um ataque aos 

pecadores. As experiências complementares dos dois personagens trazem a inevitabilidade de 

pensar o apocalipse frente às situações específicas que eles presenciam, além do próprio 

desejo pelo fim, justificado pela situação caótica na qual o mundo se encontrava. Hoover, 

com a notícia da detonação da bomba e a implicação de que a tecnologia e seus 

desenvolvedores serão confrontados por suas próprias criações no futuro, recebe a imagem 

como um possível desenrolar da história da humanidade, se o curso das coisas seguisse o 
																																																													
373 DELILLO, Don. Submundo, p. 44. 
374 Embora a relação entre duplos no romance de DeLillo seja interessante – e ainda não explorada com 
profundidade pela crítica do autor – não é meu foco neste trabalho desenvolver tal discussão. Desta forma, não 
me deterei em conceitos, mas ressalvo a importância das considerações sobre o assunto desenvolvidas, 
principalmente, por Otto Rank, em O duplo: um estudo psicanalítico, publicado originalmente em 1914.  
375 DELILLO, Don. Submundo, p. 221. 
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mesmo. Edgar, com a visão das pessoas saindo do metrô no final do século XX – vivendo em 

meio às doenças sexualmente transmissíveis, assassinos, estupradores e pais que abandonam 

crianças –, almeja uma ordem divina que acabasse com todos aqueles pecadores que ela 

própria ajuda. Tal ato de vingança, por fim, traria uma espécie de limpeza final, uma 

“higienização” da sociedade, bem de acordo com a compulsão da freira. 

 Se a palavra apocalipse, do grego, significa revelação, as visões de ambos personagens 

também surgem para revelar o que vai (e já está) acontecendo com os Estados Unidos em 

decorrência, em grande medida, do próprio Sonho Americano. O ideal – que pode ser visto 

como fracassado, por contribuir para o tipo de destruição e degradação observadas pelos dois 

Edgars –  é questionado inúmeras vezes no romance. Enquanto Hoover, em 1951, se assusta 

ao associar a imagem de Bruegel com a bomba, Edgar, na década de 1990, vê a degradação 

humana e deseja a destruição – talvez por saber que, assim como na Bíblia, depois do 

apocalipse, tudo será restaurado.  

Um dos possíveis pecadores que Edgar ajuda é Ismael Muñoz. Após sua breve fama 

na década de 1970, o personagem acaba miserável e doente no final do século – com a culpa 

de ter pego a doença sendo vagamente relacionada a sua orientação sexual. Irmã Edgar o 

percebe quase demoníaco, vendo o fato de ele ser homossexual como um possível culpado 

pela doença, que na época não era nem bem compreendida ainda. Como o narrador reflete 

sobre o que Edgar pensa sobre Ismael e a AIDS ao cogitar: “Será que a irmã quer que ele 

esteja desenganado? Será que ela acha que ele merece ser punido por ser homossexual?”376. O 

questionamento sobre punição, que está atrelado ao contexto católico da irmã, está conectado 

ao medo de contágio da freira, bem como à desilusão com o mundo, que parece cada vez pior.  

 A imagem de destruição também faz parte do discurso de outros personagens, como 

Lenny Bruce, que aparece no romance, em 1962, fazendo piadas racistas e para avisar no 

meio do seu show que a crise que o país estava vivenciando era instantânea, uma vez que, 

segundo ele, “toda a tecnologia, cara, é tipo instantâneo, a gente não tem mais concentração 

para uma guerra normal”377. A crítica de Lenny surge com a exposição do seu próprio medo 

de fim de mundo. A instantaneidade das experiências e, por conseguinte, da tecnologia 

produzida naquele momento é exposta com a assustadora constatação de que esse tipo de 

inovação que está sendo gerada, quando utilizada efetivamente em uma guerra, levará ao fim 

imediato, dada sua potência de destruição. Lenny, assim como Hoover e Edgar, tem sua 

percepção do apocalipse explícita no romance. O prazer que o personagem tem com a 
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repetição da frase “Nós vamos todos morrer!” aparece para expor seu próprio medo e ao 

mesmo tempo limpá-lo, ou, como o narrador explica, “sim, ele adorava dizer isso, gritar isso, 

era maravilhosamente reconfortante, purificava seu medo e tornava-o público ao mesmo 

tempo”378.  

 O ato de desespero, que fazia parte do show cômico de Lenny, é assistido por uma 

plateia específica, descrita como tendo “um componente beatnik, alguns pós-beats com velhas 

jaquetas xadrez dos anos 50”379. A descrição liga a Geração Beat ao comediante no que 

concerne à sua visão sobre a bomba. Segundo o narrador, para os beats, “era a doença da 

América que havia gerado a bomba”380. Escritores como Allen Ginsberg, autor de poemas 

como “America”, no qual é exclamado “Vá se foder com sua bomba atômica”381, ou “Bomba 

Bum!”, no qual é explícito o problema que a ameaça nuclear causa com a repetição de “Tu 

bomba em tu!”382, se coadunam com a visão de Lenny. William Burroughs, que traz a 

temática da guerra constantemente em suas obras, é outro exemplo. Burroughs, inclusive, em 

1994, lê um texto seu na animação dirigida por Philip Hunt, chamada Ah Pook Is Here383, 

com referência direta à explosão atômica de 6 de agosto de 1945, em Hiroshima. Na 

animação, o escritor dubla uma figura monstruosa com o nome que remete ao deus maia da 

morte, Ah Puch, que repete frases sobre fim e destruição384, xingando os norte-americanos385. 

A narrativa lida por Burroughs expõe sua repulsa pela bomba e pela ganância norte-americana 

de mostrar seu poder, assim como personagens como o próprio Lenny, que traz um desespero 

semelhante ao dos beats, para quem a bomba também era “a metáfora mais fácil da esqualidez 

moral da América”386.  

 Segundo o narrador de Submundo, o desenvolvimento havia tomado proporções 

inesperadas, “a bomba fazia parte de uma campanha publicitária assustadora que escapara do 

controle”387. O que era para ser uma propaganda patriota de estarem à frente dos russos – 

seguindo a ideia de o país ser como a cidade sobre a colina – acaba revelando a doença norte-
																																																													
378 DELILLO, Don. Submundo, p. 485. 
379 Ibid., p. 483. 
380 Ibid., p. 483. 
381 GINSBERG, Allen. “America”, s/p: “Go fuck yourself with your atom bomb”. – Trad. Livre. 
382 GINSBERG, Allen. A queda da américa, p. 214. 
383 Animação disponível em: < https://vimeo.com/36013914>. 
384 É interessante notar a recorrência de tais imagens na década de 1990. A animação, de 1994, pode ser 
relacionada e entrar em diálogo também com a série Twin Peaks, de David Lynch. No episódio oito da terceira 
temporada, é explicada a origem do mal presente na narrativa desenvolvida e transmitida na década de 1990 e 
retomada em 2017. Na série, o mal é apontado como havendo surgido da detonação da bomba nuclear de 16 de 
julho, de 1945, em White Sands, no Novo México, reforçando a ideia de que a bomba marcou um ponto sem 
retorno para a humanidade. 
385 Conforme dito na animação de Philip Hunt: “(...) you stupid vulgar greedy ugly American death-sucker”.	
386 DELILLO, Don. Submundo, p. 483. 
387 DELILLO, Don. Submundo, p. 483. 
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americana e questionando o próprio ideal dos Estados Unidos e até que ponto a competição e 

o desejo de ser melhor não revela um lado pouco saudável da nação. No romance, a relação 

dos personagens e da cidade com o lixo enfatiza essa discussão, embora sem indicar alguma 

possível mudança. A consciência sobre a gravidade da situação que os dejetos instiga é 

manifestada de forma cerimoniosa com Nick, que relaciona o lixo à religião. De acordo com o 

personagem, sua firma faz uma “cosmologia dos rejeitos”, e explica que o “lixo é uma coisa 

religiosa. Sepultamos os rejeitos contaminados com sentimentos de reverência e terror. É 

necessário respeitar o que jogamos fora”388. A problemática do meio ambiente é ainda 

explícita no romance com as reflexões sobre a relação entre lixo e armamento, e como elas 

parecem ser um “o gêmeo místico do outro” 389.  

 A questão ecológica não surge na obra de DeLillo apenas com Submundo.  Ruído 

Branco tematiza essa discussão e apresenta uma quantidade significativa de trabalhos sobre o 

assunto. Frank Lentricchia, um dos críticos mais prestigiados do autor, em New Essays on 

White Noise (1991), já indica que “o evento central do romance é um desastre ecológico”390, 

embora não desenvolva a questão, como observado por Dana Phillips391. Submundo, por sua 

vez, volta a apostar na consciência do desastre ecológico por vir e também gerou uma boa 

parcela de crítica literária dedicada ao tema392, comprovando a relevância do tópico na obra. 

Todavia, doze anos depois de Ruído Branco, DeLillo parece continuar investindo em 

narradores que não conseguem pensar em soluções possíveis para a ameaça. O lixo produzido 

pelo sistema capitalista, que foca na descartabilidade, bem como o progresso incentivado pelo 

Sonho Americano, parece sugerir que, se tais práticas não forem repensadas, acabarão 

levando à destruição da nação, como Hoover vê na imagem durante o jogo e como Edgar 

deseja durante sua viagem a Roma. De acordo com Gregory Salyer, em uma análise sobre a 

tecnologia na obra de DeLillo:    

 
Tecnologia em si cria diferença e desorientação. É o nosso monstro de 
Frankenstein, a criatura que se volta contra seus criadores e ganha vida 
própria. Evoca tanto a vida quanto a morte. Como a conspiração, que 
aprendemos ser o movimento de vida rumo à morte, a tecnologia promete 
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imortalidade e extinção ao mesmo tempo. É fácil acreditar na tecnologia. Ela 
nos trouxe até aqui, logo deve ser capaz de nos tirar daqui também. Isso é a 
tecnologia: trata-se da criação de um apetite pela imortalidade por um lado, e 
ameaça de extinção universal por outro. A tecnologia é cobiça fora do 
escopo da natureza.393  

  

 A imagem do livro de Mary Shelley, evocada por Salyer, é reforçada por Hoover 

quando ele observa o quadro de Bruegel, assim como por Nick, com o seu cuidado ao tratar 

com o lixo no seu trabalho. Os boatos que Matt escuta sobre instalações secretas perto da 

fronteira do México “onde sensitivos eram testados e realizavam-se experimentos”, com o 

propósito de formar “comandos paranormais capazes de criar interferências nas redes de 

computadores e sistemas de armamentos, quem sabe até ler a mente do ministro da Defesa 

locomovendo-se em sua limusine em Moscou”394, também cumprem o papel de mostrar o 

lado sombrio do desenvolvimento e da tecnologia. O romance faz o percurso do início da 

Guerra Fria até o seu final e traça os anseios dos personagens, que pressentem a catástrofe que 

suas próprias criações – ou as criações que eles presenciam – podem proporcionar. Depois de 

anos de descaso dos governos com as consequências que o armamento e o consumo 

desenfreado e gerador de grande acúmulo de lixo teriam no mundo, por exemplo, é difícil não 

pensar no movimento de mão dupla que esse progresso proporciona. Entretanto, os 

personagens não parecem capazes de pensar em soluções ou de ter esperança quanto a uma 

possível mudança no final do século XX. 

 Enquanto, nas décadas passadas, o sentimento de revolução como algo praticável fazia 

parte das pautas cotidianas, na década de 1990, ele parece ter desaparecido. Submundo 

reconhece esse período mais movimentado e crédulo em utopias possíveis em um dos 

capítulos que se passa em 28 de novembro de 1966. Nele, Hoover observa da janela do Hotel 

Waldorf um protesto contra a Guerra do Vietnã e chama os protestantes de “babacas”, para 

logo a seguir mudar de assunto e perguntar para o funcionário do governo que o acompanhava 

“onde que você estava na hora da tacada de Thomson?”395, retomando, desta forma, o 3 de 

outubro de 1951, mas através do jogo de beisebol, e não da bomba. Hoover, assim, retira o 

foco do quadro de Bruegel e do sentimento de destruição que o acometeu enquanto ainda 
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estava no estádio, fugindo da comparação de tal evento com a Guerra do Vietnã. Contudo, o 

resgate da data, inevitavelmente, conecta as duas guerras. Ambas, em curso na época e sob 

fortes críticas de parte da população, direcionam, mesmo contra a vontade de Hoover, à 

destruição e ao lado perigoso do Sonho Americano. Após tal diálogo, o narrador retoma 

novamente as manifestações e lutas do período ao observar que: 

 
Ao longo daquele século conturbado de guerras mundiais e violência 
coletiva praticada de outras formas, sempre se ouvira uma voz subterrânea 
em meio ao trovão dos canhões e armas antiaéreas, uma voz que às vezes 
tornava-se forte o bastante para fundir-se com os ruídos de batalha. Era a 
luta entre o Estado e os grupos secretos de insurgentes de olhar desvairado – 
os anarquistas, terroristas, assassinos e revolucionários que tentavam realizar 
uma transformação apocalíptica. E que, é claro, às vezes conseguiam. A 
tarefa passional do Estado era aguentar firme, apertando cada vez mais forte 
e conservando-se na posição de força mais destruidora de todas. Com o 
advento das armas nucleares, esse poder identificou-se totalmente com o 
Estado. A nuvem em forma de cogumelo era o deus do Aniquilamento e da 
Ruína. O Estado controlava a possibilidade do apocalipse.396  

 

 Hoover é o Estado. As manifestações na rua o incomodam, mas ele sabe que mantém 

o poder. A força que se acreditava terem os protestos na década de 1960 é derrotada, e o 

sentimento de nada ser efetivo contra o Estado traz uma inevitável crise a respeito de utopias 

possíveis. No tempo da irmã Edgar, não parece mais haver revolução nenhuma possível, e a 

perda de fé, em grande medida proporcionada pelos acontecimentos e derrotas das décadas 

passadas, toma conta do país. Como o narrador avisa, o que se tem é a fé da desconfiança e da 

irrealidade, “a fé que substitui Deus pela radioatividade, o poder das partículas alfa e os 

sistemas oniscientes que as moldam, a infinita sequência de elos encadeados”397. O Sonho 

Americano, também uma espécie de utopia, que prometia garantir as possibilidades de 

progresso e uma vida melhor para todos é, portanto, desacreditado inúmeras vezes durante o 

século XX, e chega na década de 1990 com personagens que não acreditam mais na 

possibilidade de conseguirem uma vida melhor. Os inúmeros protestos ignorados e 

englobados pelos status quo e a espetacularização da sociedade, responsável pelos simulacros 

e pela espacialização do tempo – geradores da percepção de irrealidade que assolava a 

sociedade do capitalismo tardio –, não deixam mais espaço para a fé. A irmã é morta, 

desprovida do que passou a vida se dedicando, no caso, Deus. 

 

Mas ela está no ciberespaço, não no céu, e se sente em poder dos sistemas. 
																																																													
396 Ibid., p. 499. 
397 Ibid., p. 222. 
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Por isso está tão intranquila. Há aqui uma presença, uma coisa implícita uma 
coisa imensa e luminosa. Ela sente a paranoia da rede. Há a ameaça 
constante dos vírus, é claro. A irmã entende tudo a respeito de contágios e 
das medidas de precaução que eles exigem. Isso aqui é diferente – é um 
brilho, uma força radiante e impetuosa que parece fluir de um bilhão de 
nódulos remotos.398 

 

  Edgar termina seus dias imersa na rede, junto a uma página sobre a bomba e o medo 

de contágio. Para alguém já paranoico com contaminação, pior que ela vir de uma fonte já 

mapeada, é o que a rede disponibiliza, fluindo de bilhões de nódulos remotos. Assim como 

Marvin e Klara previam: o mundo pós Guerra Fria apresenta-se de maneira mais confusa. 

Como o narrador e alguns personagens notam ao longo do romance, “no final das contas tudo 

está interligado, ou apenas parece estar, ou parece estar porque está mesmo”399. O romance 

não oferece a resposta. Sabemos que Marvin compra a bola da mulher do homem morto pelo 

Assassino das Estradas do Texas400, que “157” do nome de Moonman, quando somado, dá 

treze, mas não sabemos o motivo. Todos os personagens são ligados uns aos outros, contudo, 

o que essa ligação quer dizer não é claro. A ordem dos capítulos e as informações são 

semelhantes às proporcionadas pela rede, que por sua vez funciona em termos subterrâneos 

também, mas os narradores não sabem explicar mais do que isso. 

 Submundo termina, desta forma, com a paranoia e os hiperlinks da rede, que navegam 

de Edgar para Hoover, para a bomba e, finalmente, para a palavra “paz”, que “é só uma 

sequência de pulsos numa tela pálida”401. O progresso e a tecnologia parecem vencer 

enquanto aniquilam os personagens. A irmã não é salva, o apocalipse não chega e a última 

década do século é derrotada em suas possibilidades utópicas. O assassinato de uma criança 

vira exploração comercial (com até mesmo a venda de santinhos da menina Esmeralda), os 

grafiteiros do Bronx seguem desenhando anjos para crianças que continuam a morrer no 

bairro e a esperança em uma vida melhor, como defendida pelo ideal de Sonho Americano, 

continua não abrangendo um grande número da população. Talvez essa multidão norte-

americana evocada seja a que poderia causar uma nova revolução, talvez apenas pareça ter 

alguma relação com isso em uma leitura feita agora, no século XXI, como esta. Como o 

romance ainda indica quando fala nas possíveis conexões, talvez as duas coisas estejam 

ligadas por realmente existir uma conexão entre grandes multidões e uma chance de sair da 

																																																													
398 DELILLO, Don. Submundo, p. 729-730. 
399 Ibid., p. 413. 
400 Ibid., p. 160: “Um homem está dirigindo o carro dele, e alguém dá um tiro e ele morre. Vem à tona que a 
vítima é o marido de Genevieve Rauch (...) Quer dizer que os dois rios se encontram. Precisou de um homicídio 
pra revelar a ligação”.  
401 Ibid., p. 732. 
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crise utópica do país. Contudo, o que sabemos é que o Estado ainda segue vencendo e 

impondo suas vontades e desejos de progresso aos rejeitados pelo ethos norte-americano.  

 Tal aspecto remete ainda a algo observado por Harold Bloom, que percebe que no 

início de “Self-Reliance”, Emerson proporciona ao leitor uma ironia: “em cada obra prima, 

reconhecemos nossos próprios pensamentos rejeitados; eles voltam a nós com uma certa 

majestade alheia”402. Bloom, então, nota como DeLillo parodia tal frase com Nick, que no 

final do romance pensa: “Sentimos talvez uma reverência pelo lixo, pelas qualidades 

redentoras das coisas que usamos e jogamos fora. Veja só como elas voltam para nós, 

brilhando com uma espécie de envelhecimento”403. A imagem do lixo compactado e 

embalado no processo final e transformado em unidades cúbicas, que vai voltar para o 

mercado, relembra um pouco tudo que é rejeitado pelo status quo. As tralhas utilizadas na arte 

de Klara, os grafites de Ismael, Esmeralda404, os deformados pela radiação, entre outros, 

evocam imagens semelhantes à de Nick. Talvez a multidão esquecida pelo Sonho Americano 

seja vista com um certo “brilho” daqui a um tempo; afinal, o epílogo é intitulado “Das 

Kapital”, e a classe operária do país se encontra ali. Entretanto, isso provavelmente acontecerá 

somente caso convenha ao Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
402 BLOOM, Harold. Bloom’s Modern Critical Views, p. 2: “In every work of genius we recognize our own 
rejected thoughts: they come back to us with a certain alienated majesty”. – Trad. Livre. 
403 Ibid., p. 2: “At the opening of “Self-Reliance,” Emerson gave us a superb irony: “In every work of genius we 
recognize our own rejected thoughts: they come back to us with a certain alienated majesty”. DeLillo lovingly 
parodies this in Nick Shay’s final meditation: “Maybe we feel a reverence for waste, for the redemptive qualities 
of the things we use and discard. Look how they come back to us, alight with a kind of brave aging.” – A 
tradução do trecho de DeLillo é a feita por Paulo Henriques Brito, da mesma edição utilizada no resto deste 
trabalho. 
404 Esmeralda volta com uma imagem santificada, e todos finalmente reconhecem a sua existência: Cf. 
DELILLO, Don. Submundo. p. 727: “As pessoas a veem e a abraçam, e ela se deixa abraçar. Sua presença é uma 
força confirmadora – uma representante de uma igreja universal, munida de sacramentos, contas bancárias 
secretas e uma fabulosa coleção de obras de arte”; Ibid., p. 728: “Na outra noite, aparece a mãe, a mãe 
desaparecida de Esmeralda, uma viciada em drogas, que desmaia de braços abertos quando o rosto da menina 
aparece no cartaz”. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

Você não é um floco de neve único e nem é especial: Clube da Luta e a busca 

por recrutas para explodir o Sonho Americano  

 

I'm a streetwalking cheetah with a heart full of napalm 
I'm a runaway son of the nuclear A-bomb 

I am the world's forgotten boy 
The one who searches and destroys 

Honey gotta help me please 
Somebody gotta save my soul 

Baby, detonate for me 
Oh 

Look out honey, 'cause I'm using technology 
Ain't got time to make no apology 

Soul radiation in the dead of night 
Love in the middle of a fire fight 

Honey, gotta strike me blind 
Somebody gotta save my soul 

Baby, penetrate my mind 

And I'm the world's forgotten boy 
The one who's searchin', searchin' to destroy 

And honey I'm the world's forgotten boy 
The one who's searchin', only to destroy, hey 

 

The Stooges – Search and Destroy 

 

 

Como já analisado nos capítulos anteriores, a última década do século XX foi violenta, 

e Clube da luta traz essa característica como fundamental para sua história. O período é 

marcado por uma cultura, em vários aspectos, descartável – no que diz respeito desde às 

relações interpessoais até mesmo aos estilos musicais, onde gêneros antes considerados 

underground acabam sendo integrados ao mainstream (em espaços como a MTV por 

exemplo). A natureza fugaz da época, responsável por fazer tudo partir para o esquecimento, 
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por sua vez, também está ligada ao apagamento ideológico que tal período vivenciou, e que 

Clube da luta ilumina com seus personagens um tanto quanto previsíveis. Chuck Palahniuk, 

inclusive, compara sua escrita com a urgência do momento e da cultura punk. De acordo com 

ele, esse tipo de música “terminava antes de você se cansar, e todo mundo prestava atenção 

porque a pessoa tinha poucos segundos para chegar na pista”405. Tal aspecto da obra é 

elucidado pelo autor como resultado do tempo no qual o romance foi escrito. O sentimento de 

que tudo deveria ser veloz, antes que ninguém mais se importasse com o que estava 

acontecendo, é explicado como uma característica inerente à época: “a velocidade e a 

concisão de Clube da luta é culpa do punk, da aids, dos videoclipes. Nem eu nem meus 

amigos achávamos que estaríamos vivos depois dos trinta”406.  

 Em um momento permeado por narrativas sobre “fim”, a velocidade do texto de 

Palahniuk não é apenas compreensível, mas até mesmo esperada. Foi um período em que as 

relações com a realidade foram aniquiladas, transformando as experiências em espetáculos, 

alterando a forma de perceber a própria história e, por conseguinte, o tempo e o espaço no 

qual se vive. Esse momento também foi marcado por discursos sobre a vitória da democracia 

liberal, como proclamado por Francis Fukuyama, em “O fim da história” (1989), um dos 

textos mais criticados do final do século XX407, legitimando a impossibilidade de imaginar 

uma maneira de ir além do que o sistema proporcionava naquela época. Clube da luta 

incorpora a ideia de exaustão de alternativas tão comum em uma década que parecia apática. 

Como Russell Jacoby nota em sua análise sobre as possibilidades utópicas no final do século:  

 
Somos cada vez mais insistentemente convidados a escolher entre o status 
quo ou algo pior que ele. Não parece haver outras opções. Entramos na era 
da aquiescência, na qual estruturamos nossas vidas, nossas famílias e nossas 
carreiras com muito pouca expectativa de que o futuro venha a diferir de 
alguma forma do presente.408 

 

 O esgotamento das alternativas políticas que acomete o momento histórico em 

destaque é observado por Jacoby, cuja análise das últimas décadas do século XX revê 

trabalhos importantes para o tema, como os de Daniel Bell, S. C. Wright Mills, Chistopher 

Lasch e Francis Fukuyama. De maneira breve, os anos de 1950 e início de 1960 foram 

																																																													
405 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. sem numeração. 
406 Ibid., s/p. 
407 Perry Anderson é um dos teóricos que chama atenção para o fato de o texto de Fukuyama haver sido 
amplamente criticado: Cf. ANDERSON, Perry. O fim da história, p. 13-14: “Por diferentes razões, liberais, 
conservadores, social-democratas e comunistas expressaram todos sua incredulidade ou aversão para com os 
argumentos de Fukuyama”.  
408 JACOBY, Russell. O fim da utopia, p. 11-12. 
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marcados por uma descrença nas possibilidades utópicas. Uma das formulações mais incisivas 

sobre essa posição se encontra no livro O fim das ideologias (1960), de Daniel Bell, cujo 

argumento principal girava em torno do fato de as ideologias do século XIX haverem sido 

esgotadas “pelos horrores do comunismo soviético e o sucesso do capitalismo liberal”409. 

Contudo, dois anos depois do lançamento, Bell publicaria uma nova edição de seu livro 

registrando uma mudança no rumo político. Os anos de 1960 presenciaram o surgimento de 

uma nova esquerda, e os anos seguintes marcaram um novo período410, cheio de ideologia e 

revolução, com S. C. Wright Mills e Christopher Lasch e obras que negavam o fim das 

ideologias e denunciavam um ressurgimento das utopias. No entanto, o final do século logo 

retomaria o pessimismo de Bell, como é possível observar através das discussões já 

entabuladas ao longo deste trabalho. 

 A queda do muro de Berlim e a desintegração da União Soviética, que viriam no final 

dos anos de 1980 e no início de 1990, marcaram uma retomada da crise das décadas passadas. 

Com o ensaio de Fukuyama, de 1989, que, logo após sua publicação, virou o livro O fim da 

história e o último homem (1992) – no qual ele retoma a tese de Bell enquanto a enriquecia 

com Hegel e Alexandre Kojève –, a falta de alternativas ressurge. A defesa de que o 

capitalismo e o mercado poderiam ser declarados a “forma final da própria história 

humana”411, após a Guerra Fria, é no mínimo curiosa, vindo de alguém que, estrategicamente, 

ocupava uma posição no Departamento de Estado do governo Bush. Embora a ideia de 

Fukuyama, de que a história acabou e a democracia liberal triunfaria por toda parte, fosse um 

tanto exagerada, Jacoby chama atenção para um dos maiores acertos do filósofo e economista 

político: de que a hora do radicalismo havia passado412. Fukuyama, em última análise, trazia 

para a discussão uma realidade que muitos lutavam para não admitir naquela época: a de que 

os socialistas de esquerda, no final do século, não sonhavam com um futuro muito diferente 

do que o atual no qual eles viviam. Segundo Fukuyama: 

 

No tempo dos nossos avós, muitas pessoas sensatas podiam prever um futuro 
socialista luminoso no qual teriam sido abolidos a propriedade privada e o 
capitalismo e no qual a própria política seria uma coisa ultrapassada. Hoje, 
ao contrário, mal podemos imaginar um mundo radicalmente melhor do que 
o nosso ou um futuro que não seja essencialmente capitalista e democrático. 

																																																													
409 JACOBY, Russell. O fim da utopia, p. 19. 
410 Jocoby cita aqui os “movimentos pelos direitos civis, black power, protestos contra a guerra, lutas de 
libertação nacional, feminismo”. Ibid., p. 21. 
411 JAMESON, Fredric. A virada cultural, p. 148-149. 
412 Cf.: JACOBY. Op. Cit, p. 25: “Fukuyama expunha uma realidade que muitos recusam-se a admitir. Os 
socialistas e esquerdistas de hoje não sonham com um futuro qualitativamente diferente do presente. Em outras 
palavras, o radicalismo já não acredita em si próprio”. 



	 131 

Evidentemente, dentro dessa moldura muita coisa pode ser melhorada. 
Podemos dar moradia aos desabrigados, garantir oportunidades para as 
minorias e para as mulheres, melhorar a competitividade e criar novos 
empregos. Podemos também imaginar mundos futuros muito piores do que o 
que conhecemos hoje, nos quais a intolerância nacional, racial ou religiosa 
volte a dominar, ou onde sejamos esmagados pela guerra ou pela destruição 
ambiental. Mas não podemos visualizar um mundo essencialmente diferente 
do atual e ao mesmo tempo melhor.413 

 

 No final do século XX, a esquerda recua. Não apenas politicamente, mas 

intelectualmente também. Perry Anderson, em um diálogo com Fukuyama, chega a uma 

conclusão semelhante ao afirmar que “nenhuma das correntes políticas que tentaram desafiar 

o capitalismo neste século têm autoridade ou abrangência hoje em dia”414. O romance de 

Palahniuk lida diretamente com essa discussão. Com a narrativa em primeira pessoa de um 

jovem funcionário sem nome de uma companhia de seguros que sofre de insônia, a história 

apresenta ao leitor a apatia da época, na qual os cidadãos parecem perseguir o Sonho 

Americano em uma espécie de piloto automático. Esse aspecto é evidenciado com a 

incapacidade de dormir do narrador e protagonista, que constata que a privação do sono por 

longos períodos faz com que tudo assuma uma aparência de “cópia da cópia da cópia”415.  

 A referência à perda da noção de realidade do narrador de Clube da luta tange uma das 

discussões mais em voga no período de publicação do romance, isto é, a ideia de simulacro 

que a sociedade do capitalismo tardio presenciava – vista em filmes como Matrix (1999), da 

mesma época, por exemplo. Com origem em Platão, o conceito foi atualizado por Baudrillard 

nos anos de 1980, quando o filósofo percebeu que o que se tem no pós-modernismo são 

cópias que não mais procedem de um original416, enfraquecendo, desta forma, a fronteira 

entre realidade e representação. Ao investigar as relações entre realidade, signos e símbolos e 

a sociedade midiática contemporânea, o filósofo observa que “a simulação já não é a 
																																																													
413 FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem, p. 77. 
414 ANDERSON, Perry. “The Ends of History” em Zone of Engagement, p. 358-359: “None of the political 
currents that set out to challenge capitalism in this century has morale or compass today”. – Trad. Livre. 
415 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 22: “(...) é assim que as coisas funcionam quando se tem insônia. 
Tudo está muito longe, é a cópia da cópia da cópia. A insônia o distancia de tudo, você não consegue tocar em 
nada e nada consegue tocar em você”. 
416 Antes, contudo, é importante lembrar do conceito da forma como estudada por Platão, que divide a realidade 
em dois universos: o inteligível e o sensível. Para ele, o primeiro é onde se encontram as formas puras, o mundo 
das ideias, já o segundo é como nós conseguimos o perceber, sendo, portanto, uma cópia do mundo inteligível. 
Se o mundo é uma cópia do real, a arte é uma imitação da realidade sensível que, por sua vez, já é uma imitação 
do inteligível. Para Platão, essa imitação de uma cópia é chamada de simulacro. Para Baudrillard (1991), no 
entanto, no contemporâneo há uma passagem de “signos que dissimulam alguma coisa e signos que dissimulam 
que não há nada” (p. 14), tornando-se signos vazios que constroem as simulações. Desta forma, ele apresenta os 
quatro estágios sucessivos da imagem, sendo o último, o que cria a condição de simulacro. Primeiramente, 
observa-se a imagem como o reflexo de uma realidade profunda, para, a seguir, ver a imagem como aquilo que 
mascara e deforma uma realidade profunda. Como continuação, a imagem mascara a ausência de realidade 
profunda e, por fim, não tem relação com qualquer realidade: ela é seu próprio simulacro puro. 
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simulação de um território, de um ser referencial, de uma substância. É a geração pelos 

modelos de um real sem origem nem realidade: hiper-real”417. No romance de Palahniuk, a 

vida do narrador é comparada à experiência de hiper-realidade por intermédio da insônia do 

personagem. Imerso em um mundo no qual a simulação e o simulacro estão presentes na vida 

quotidiana, quando a sensação de “cópia da cópia da cópia” é sentida após noites insones, a 

percepção da irrealidade das experiências fica mais clara para o narrador. Tal aspecto ainda se 

intensifica quando o protagonista começa a frequentar grupos para doenças que ele nem 

mesmo tem (como câncer de bexiga, parasitas no sangue ou demência cerebral orgânica), em 

uma simulação pura e sem referência com a realidade.  

 Os grupos são indicados pelo médico do narrador, que percebe que ele não apresenta 

nenhum problema que justifique sua dificuldade para dormir. No entanto, o exercício, que 

deveria ser para despertar a consciência de que existem pessoas sempre em situações piores, 

acaba trazendo à superfície o problema do estilo de vida do próprio protagonista. A frustração 

de perceber que o consumo desenfreado de bens que grande parte das pessoas nem mesmo 

precisa – mas vê como essencial – é explorada enquanto o narrador finge também estar 

doente. A partir do momento em que ele se infiltra em uma dessas reuniões e consegue chorar 

quando outro companheiro de grupo chora, sua insônia é curada e o narrador explica a relação 

entre as duas coisas como: “chorar é o que sobra na escuridão asfixiante de dentro de outra 

pessoa, quando você vê que tudo o que já conseguiu na vida terminará no lixo. Tudo que você 

teve orgulho será jogado fora. E me sinto perdido”418. A reflexão sobre o estilo de vida norte-

americano entra, então, em discussão como possível causa da insônia, e é resolvida quando o 

narrador experiência a dor, vicariamente, através dos doentes dos grupos, enquanto também 

se conecta a esses indivíduos. O alívio momentâneo, entretanto, logo é desestabilizado pela 

presença de Marla Singer, que o expõe como impostor ao participar dos grupos, também sem 

estar doente. Com Marla fingindo, assim como ele, o narrador se percebe desmascarado e a 

insônia retorna, sendo amenizada somente a partir do momento que Tyler Durden é 

introduzido na narrativa. O surgimento de Tyler, uma faceta da personalidade do narrador419, 

junto com a criação do clube da luta, é o que parece, finalmente, proporcionar um sentimento 

																																																													
417 BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulações, p. 8. 
418 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 19. 
419 O transtorno do narrador é explicado anos mais tarde em Clube da luta 2, uma história em quadrinhos escrita 
por Palahniuk e lançada entre 2015 e 2016. No presente, casada com o narrador, que recebe o nome de 
Sebastian, Marla explica que Sebastian teve um surto psicótico (p. 15). Por sua vez, o psicólogo de Sebastian, ao 
longo da narrativa, explica que seu problema é mais complexo, é “congênito”, e explica que Tyler “é um 
arquétipo. Tyler funciona como uma superstição ou preconceito. Ele vira parte da lente através da qual você 
enxerga o mundo” (p. 152) “Tyler vive de infectar uma geração depois da outra” (p. 153), se referindo aos 
homens da família do narrador (Cf: PALAHNIUK, Chuck; STEWART, Cameron. Clube da luta 2).  
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de originalidade para o protagonista. Agora ele pode se conectar a outras pessoas que sentem 

o mesmo vazio, sem precisar simular uma doença. 

 O romance sugere um caminho alternativo para a apatia da época. Um estilo de vida 

que prioriza o trabalho com a finalidade de comprar bens, em detrimento de uma ênfase nos 

relacionamentos e nos afetos, é exposto como não satisfatório. Em Mais estranho que a ficção 

(2004), livro que reúne crônicas e ensaios sobre o lado mais sombrio e excêntrico dos Estados 

Unidos, Palahniuk ressalta o fato de seus romances tratarem “de pessoas solitárias que 

buscam alguma forma de se conectar aos demais”420. Clube da luta traz essa especificidade 

com o desejo de se conectar que o clube proporciona, uma vez que fazer parte de um grupo 

torna todos os integrantes mais próximos, a partir do momento em que eles criam laços entre 

si. Ainda no mesmo livro, em uma crônica chamada “De onde vem a carne”, o escritor, 

através de entrevistas com atletas de luta livre, chama atenção para a camaradagem existente 

entre lutadores: 

 
Quando lutamos, queremos sangue, mas quando descemos do tatame, somos 
amigos de novo. (...) É quase como uma família – fala Chris Rodrigues. – 
Você conhece todo mundo. (...) É como uma grande ligação entre todos. (...) 
Essa fraternidade da qual ele [Chris] faz parte... Quando ele for para 
Michigan se formar em administração e talvez parar de lutar, talvez nunca 
mais lute na vida, mas vai esbarrar num cara que lutou na mesma época que 
ele e essa camaradagem sempre existirá.421 

 

Palahniuk percebe que esse desejo de conexão acaba, de certa forma, sendo o 

contrário do que o Sonho Americano busca. O ideal norte-americano não está intrincado ao 

senso de comunidade, mas sim a algo que é quase o seu oposto. Segundo o autor, o Sonho 

trata da busca por “algum ninho isolado e adorável para onde você possa convidar apenas a 

ralé que lhe agrada. Um ambiente que você possa controlar, livre de conflitos e de sofrimento. 

Um lugar que você governa”422. Em Clube da luta, a busca não é pelo isolamento em uma 

mansão conquistada com o esforço do trabalho, mas sim pela saída da mansão isolada para 

partir em busca do coletivo, de pessoas a quem se unir. A explosão do seu apartamento todo 

decorado através dos catálogos da IKEA, com suas “belas mesinhas de centro Njurunda, que 

tinham formato de yin verde limão e yang laranja, e que se encaixavam em um círculo”, 

idêntica às de vários outros “escravos do instinto de transformar o lar em um ninho”423, é o 

seu chamado para acordar. A partir de então, o narrador percebe que é necessário sair de seu 
																																																													
420 PALAHNIUK, Chuck. Mais estranho que a ficção, p. 9. 
421 Ibid., p. 35. 
422 Ibid., p. 9. 
423 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 43. 
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ninho, pois somente o coletivo parece ter o poder de causar a transformação almejada. 

Entretanto, não se trata de qualquer coletivo, mas de um que faça sentido e que seja real para 

ele.  

 Com a criação do clube da luta – um tipo de “The Fellers”424, ou o clube dos meninos, 

onde meninas são proibidas –, o protagonista questiona suas escolhas até então e percebe que 

não precisa do seu apartamento impecavelmente decorado ou de seus outros móveis caros. 

Muito pelo contrário, ele compreende que, para transcender, é necessário abandonar tudo que 

acredita ser essencial para sua sobrevivência. “Se eu não consigo chegar ao fundo do poço, 

não posso ser salvo”425, ele medita. Em uma espécie de Walden da década de 1990, Clube da 

luta apresenta um experimento. Thoreau, em busca de uma descoberta espiritual e insatisfeito 

com a civilização industrial, propõe uma volta a uma forma de vida mais simples. Clube da 

luta, já imerso em um mundo tecnológico que não mais destoa ou entra em tensão com a  

pastoral – cuja existência já foi, praticamente, aniquilada pelo capitalismo tardio426 – busca 

acabar com o sistema atual. Descontente com o estilo de vida pautado pelo consumo, o 

romance propõe uma narrativa sobre o desapego dos bens materiais e dá um passo à frente à 

mera decepção quando busca a destruição do modelo econômico que os personagens veem 

como problemático, como uma forma de solução. 

A partir da defesa de uma desobediência civil deliberada, o romance de Palahniuk 

trata da parcela da população que foi incorporada pela sociedade do consumo e transformada 

em um exército apático que persegue o Sonho Americano sem questioná-lo. O romance trata 

de uma geração levada a acreditar que tinha potencial para ser especial, mas, como Tyler faz 

questão de lembrar a todos, eles não são nada especiais, muito menos únicos ou destinados a 

algum futuro grandioso: “Somos os filhos do meio da história, criados pela televisão para 

acreditar que algum dia seremos milionários, astros de filme ou da música, mas não seremos. 

E estamos entendendo isso agora [...] Então não venham foder com a gente”427. O Sonho 

Americano no final do século é dilacerado. Uma geração que passou a vida em frente à 

televisão, acreditando que não apenas era excepcional, mas que encontraria sucesso por essa 

característica, se percebe pouco importante e se vê esquecida por uma sociedade que parece 

havê-los enganado. 
																																																													
424 Referência à tirinha criada por Marjorie Henderson Buell (que depois virou quadrinhos e, por fim, desenho 
animado) “Little Lulu” (“Luluzinha”). Em português, o clube é conhecido como “Clube do Bolinha” ou “Clube 
dos meninos”. 
425 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 24. 
426 Leo Marx tem um estudo interessante sobre a tensão dialética entre o mundo tecnológico e o pastoral na 
literatura do século XIX e início do século XX dos Estados Unidos. Em The Machine in the Garden, Marx 
analisa, entre outros textos, Walden, de Thoreau, e observa o aspecto que usei para diferenciar as duas obras. 
427 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 206. 
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A tomada de consciência de suas posições como filhos do meio da história, lembrando 

um pouco o filme Eles Vivem (1988), no qual um trabalhador braçal recém-chegado a Los 

Angeles encontra uns óculos especiais que lhe permitem ver as mensagens subliminares que a 

mídia passa através das propagandas, surge com Tyler, “os óculos” do narrador. No filme de 

John Carpenter, um homem corta a transmissão da televisão para alertar um grupo de pessoas 

pobres sobre um movimento que havia começado após alguns indivíduos descobrirem que os 

impulsos dos humanos estavam sendo redirecionados. Em uma ficção científica com 

alienígenas, o filme acusa a classe mais rica da sociedade de ser apoiadora do golpe que está 

sendo tramado e alerta a comunidade sobre o desejo de aniquilação da consciência que está 

sendo tramada428. O aviso sobre o estado de transe no qual as pessoas se encontram, após 

haverem se tornado cada vez mais egoístas e focadas apenas nos seus ganhos individuais, no 

final, é uma das temáticas centrais em Clube da luta também. Fugindo da ficção científica, 

mas também trabalhando com a ideia de impossibilidade de ganhar do sistema, o romance 

redimensiona o problema de Eles vivem, poucos anos depois, indicando o Sonho Americano 

como um dos grandes responsáveis por criar essa cultura de quase mortos-vivos no final do 

século.  

Tanto em Eles vivem quanto em Clube da luta, a tomada de consciência sobre como o 

estilo de vida estadunidense busca a uniformização da sociedade, transformando as pessoas 

em uma massa controlável – no estilo Another brick in the wall –, retoma, em alguma medida, 

o desejo dos personagens de serem excepcionais. Como um dos macacos espaciais (alcunha 

dos recrutas de Tyler) lê para os outros companheiros em uma cena: “Nossa cultura nos fez 

sermos todos iguais. Ninguém mais é verdadeiramente branco, preto ou rico. Todos queremos 

a mesma coisa, individualmente não somos nada”429. A constatação de que todos são iguais, 

por fim, traz a reflexão de que, já que a cultura norte-americana os retirou, de certa maneira, 

de suas individualidades, a forma de escapar é a união de todos para criar algo excepcional. 

A ideia de individualismo, desenvolvida pelos Pais Fundadores dos Estados Unidos 

em documentos como a Declaração de Independência430 – na qual já eram defendidos os 

																																																													
428 Cf. trecho do filme Eles Vivem (1988), de John Carpenter: “Our impulses are being redirected. We are living 
in an artificially induced state of consciousness that resembles sleep. (...) The poor and the underclass are 
growing. Racial justice and human rights are nonexistent. They have created a repressive society, and we are 
their unwitting accomplices. Their intention to rule rests with the annihilation of consciousness. We have been 
lulled into a trance. They have made us indifferent to ourselves, to others. We are focused only on our own gain. 
Please understand. They are safe as long as they are not discovered. That is their primary method of survival. 
Keep us asleep, keep us selfish, keep us sedated”.  
429 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 133. 
430 Cf.: JEFFERSON, Thomas. The Declaration of Independence, p. s/p: “We hold these truths to be self-
evident: That all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; 
that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness; that, to secure these rights, governments are 
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direitos à liberdade e à busca pela felicidade –, perpassou a cultura norte-americana e moldou 

a imagem do país. Ralph Waldo Emerson reforça a ideia em “Self-Reliance”, ao falar sobre a 

necessidade de se manter fiel a si mesmo431 em um texto que disserta sobre o dever de evitar o 

conformismo e sobre ter consistência e defender suas ideias. Algo que os personagens de 

Palahniuk do final do século XX mostram que parece, em certa medida, ter ficado pra trás, 

junto com a liberdade e a igualdade – que claramente não é algo que abrange todos os 

cidadãos do país (embora esse aspecto já houvesse sido criticado ainda no século XIX por 

Frederick Douglass432). Em Clube da luta, o narrador acredita que o único sopro de 

originalidade e individualismo está nos “jogos de pratos verdes de vidro soprados um a um, 

com pequenas bolhas, imperfeições e pequenos pedaços de areia, que são a prova de que 

foram feitos pelos aborígenes honestos, simples e trabalhadores de algum lugar”433. No 

entanto, só pelo fato de virem de um catálogo da IKEA e de serem comercializados em massa, 

já apagam novamente sua suposta originalidade. 

O discurso sobre individualismo sempre esteve presente nos textos fundadores do 

país, bem como nos de estrangeiros que escreviam sobre os Estados Unidos e percebiam essa 

idiossincrasia como central à nação. O francês Alexis de Tocqueville, ainda no século XIX, 

foi um dos que observaram como a nova nação apresentava características peculiares434, que 

giravam em torno desse ideal. Charles Murray analisa essa visão de fora dos Estados Unidos e 

constata, em American Exceptionalism: An Experiment in History (2013), que tais 

idiossincrasias norte-americanas são o que tornaram o país excepcional para o resto do 

Ocidente que o estudava. Desde o início da nação, muitos textos europeus descreviam o país 

como sendo diferente de qualquer outro435; contudo, inicialmente, o conceito não dizia 

respeito à superioridade, mas a qualidades que eram observadas no primeiro século da história 

																																																																																																																																																																																														
instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of 
government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute 
new government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them 
shall seem most likely to effect their safety and happiness.”  
431 Cf.: EMERSON, Ralph W. Self-Reliance, p: s/p: “No law can be sacred to me but that of my nature. Good 
and bad are but names very readily transferable to that or this; the only right is what is after my constitution; the 
only wrong what is against it”. 
432 Ver o discurso “The Hiprocrisy of American Slavery”, de 1852. Disponível em: 
<http://www.historyplace.com/speeches/douglass.htm>. 
433 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 42. 
434 Cf.: TOCQUEVILLE, Alexis. Democracy in America. Volume I, p: s/p: “I know of no country, indeed, where 
the love of money has taken stronger hold on the affections of men, and where the profounder contempt is 
expressed for the theory of the permanent equality of property”.  
435 MURRAY, Charles. American Exceptionalism: Edição Kindle – posição 48: “American exceptionalism is a 
concept that was shared by observers throughout the Western world, not just Americans. The Founders certainly 
believed that they were creating something of extraordinary significance. That’s why the motto on the Great Seal 
of the United States is novus ordo seclorum – ‘a new order of the ages.’ But it was foreigners who took the lead 
in describing the United States and Americans as being unlike all other countries and people”. 
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dos Estados Unidos, como sua configuração geográfica, sua ideologia, as características das 

pessoas e do sistema político. No entanto, com o passar do tempo, o conceito acabou 

englobando também a ideia de que os Estados Unidos têm uma missão maior. Afinal, como 

Abraham Lincoln acreditava, o país era constituído por um povo “quase” eleito por Deus436.  

O sentimento de ser especial é representado no romance pelo desejo de atenção e 

sucesso que os personagens de Palahniuk crescem acreditando merecer, mas que percebem 

ser pouco possível no final do século. Os processos de apagamento que as pessoas sofrem, em 

decorrência da sociedade de consumo e da tentativa de massificação imposta pelo estilo de 

vida norte-americano, incomoda o narrador a ponto de ele almejar a destruição do modelo 

econômico dominante. Contudo, tal desejo o leva de volta à peculiaridade que é intrínseca à 

nação: o excepcionalismo. Quando ele deseja destruir o que levou à anulação da 

individualidade das pessoas, o protagonista está previsivelmente em busca do excepcional, de 

algo que transforme o país em diferente e único. Embora o discurso do narrador busque 

convencer os personagens de que ninguém é especial, a vontade de ser excepcional ronda a 

narrativa. Os recrutas de Tyler tentam persuadir os outros com a máxima do livro437: “Vocês 

não são um grão de neve belo e único. Vocês são a mesma matéria orgânica em 

decomposição que todos os outros são e somos todos parte da mesma pilha de 

compostagem”438. No entanto, fica claro que Tyler não quer ser como os recrutas.  

O protagonista é reconhecido por todos os lugares como Sr. Durden439 assim que os 

clubes se espalham e tomam conta do país. Os recrutas, por sua vez, só são reconhecidos pelo 

nome quando morrem. O narrador que, ironicamente, não tem nome no romance, almeja a 

atenção quando “conjura” seu lado Tyler, apontando, paradoxalmente, para um dos aspectos 

do Sonho Americano contra o qual ele luta. Logo em uma das cenas iniciais do romance é 

evidenciada a necessidade de atenção do narrador com a dinâmica dos grupos de ajuda: “Se 

eu não dissesse nada, as pessoas do grupo sempre supunham o pior e choravam mais. Eu 

chorava mais (...) eu era o pequeno centro de calor à volta do qual a vida se reunia”440. É no 

reconhecimento, ainda que falso (uma vez que ele não usava seu nome verdadeiro nos 

encontros e nem estava sendo honesto ao participar do grupo), que sua insônia é curada, como 

																																																													
436 Cf.: LINCOLN, Abraham. Address to the New Jersey State Senate (1861), p: s/p: “I shall be most happy 
indeed if I shall be an humble instrument in the hands of the Almighty, and of this, his almost chosen people, for 
perpetuating the object of that great struggle”.   
437 A frase ficou famosa em decorrência do filme de David Fincher, que traz Brad Pitt como Tyler Durden. 
438 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 133. 
439 Como Tyler é uma faceta do narrador, como vem a ser desvendado durante o romance, todos o conhecem 
como Tyler Durden, mesmo Marla. Contudo, o narrador demora um bom pedaço da narrativa para perceber que 
eles são a mesma pessoa e que Tyler toma seu lugar quando ele dorme. 
440 Ibid., p. 24. 
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já mencionado. O grupo de ajuda foi o primeiro lugar a lhe dar visibilidade e atenção. O clube 

da luta, por sua vez, viria para o tornar famoso. 

Como os grafiteiros no romance de DeLillo, que transformam os vagões do metrô em 

arte em uma tentativa de sair da invisibilidade do submundo441, o narrador de Clube da luta 

busca reconhecimento, mas não apenas na instância do seu trabalho, e sim em todos os 

lugares. Se nos grupos de ajuda ele podia ser o centro das atenções por alguns minutos, nas 

lutas do clube não é diferente: “quando é você e outro cara sob aquela única luz no meio e 

todos os outros assistindo”442. A necessidade de estar sob holofotes é presenciada antes do 

clube, no seu trabalho em uma seguradora: “até hoje eu ficava muito puto de ter me tornado 

um mestre zen totalmente centrado e ninguém perceber”443, e culmina na disputa com Marla 

pela atenção de Tyler: “como posso competir com ela pela atenção de Tyler?”444. A carência 

do narrador sustenta o caráter espetacular que a última década do século XX havia assumido, 

com milhares de pessoas em busca de atenção, mesmo que instantânea. São os quinze minutos 

de fama de Andy Warhol445, que agora não são apenas desejados, mas exigidos por uma 

parcela enfurecida da população. A posição do protagonista, juntamente com a comparação 

que Tyler faz sobre eles serem “os filhos do meio de Deus”446, é sintomática do período aqui 

estudado. Como Tyler argumenta: “não temos lugar especial da história nem atenção”447, e a 

geração de “meninos de trinta anos”448 que não consegue aceitar não ser o centro das atenções 

se materializa no narrador e na sua constante demanda por ser o núcleo “de calor à volta do 

qual a vida se reunia”449.  

Da mesma forma que o narrador, a própria década de 1990 assume a posição de filho 

do meio da história. Comparados aos períodos anteriores de longas guerras, crises e 

movimentos de contracultura, os anos de 1990 parecem pouco interessantes. Embora tenham 

presenciado a Guerra do Golfo, os Estados Unidos não viveram um conflito longo e 

																																																													
441 Cf.: DELILLO, Don. Submundo. p. 392: “(...) e eis a arte das ruas escuras, desde os tempos do Bird, e é 
impossível não ver a gente agora, impossível não saber quem a gente é, agora a gente é famoso, Momzo Tops e 
Rimester e eu, a fama está chegando e a gente está gostando, e trem fazendo tac-tac-tac acima das ruas cheias de 
lixo e as janelas cegas dos cortiços vazios com gente morando dentro embora você não veja, mas não tem como 
não ver nossas assinaturas e caricaturas e poemas animados e rimados, esta é a arte que não fica parada nunca, 
que sobe e se enfia dentro dos seus olhos dia e noite, a arte pulsante dos guetos e depósitos de lixo, piscando 
aquelas cores na sua cara, dizendo assim – eu sou o teu cinema, ô seu filho da puta”. 
442 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 52. 
443 Ibid., p. 65. 
444 Ibid., p. 60. 
445 A frase “In the future everybody will be world famous for 15 minutos” foi popularmente creditada a Andy 
Wahrol, e gerou a expressão “15 minutos de fama”, posteriormente. 
446 Ibid., p. 140. 
447 Ibid., p. 140. 
448 Ibid., p. 52: “Sou um garoto de trinta anos e fico pensando se outra mulher é mesmo a resposta que preciso”.  
449 Cf nota 440. 
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ameaçador como o da Guerra Fria. A guerra de curta duração que ocorreu em solo estrangeiro 

e a primeira guerra transmitida ao vivo para o mundo assinala um período de espetáculos, 

como já havia previsto Debord, tornando-a uma ameaça menos impactante para quem estava 

nos Estados Unidos do que a guerra que a antecedera, tendo em vista seu caráter espetacular 

e, por conseguinte, anestesiante. No final do século, além da falta de inimigos bem 

delimitados para tomar conta do imaginário da população, a política parece apagada e o 

escândalo que marca o período não é mais político, mas sexual. Em êxtase com a corrupção 

moral na Casa Branca, poucos são os que analisaram o poder retórico empregado pelo 

governo Clinton na sua política internacional. Ao contrário do que seria esperado de um 

governo democrata, a era Clinton ainda foi marcada por um governo centrista, responsável 

por inúmeras intervenções que abrangeram países como Somália, Iraque, Haiti, entre 

outros450, sendo considerado um dos momentos com o maior número de conflitos do século. 

Contudo, a ameaça de impeachment de Clinton nada tem a ver com isso ou com as políticas 

públicas da sua gestão, mas sim com seu caso extraconjugal451, como já observado no capítulo 

deste trabalho que analisou o romance Pastoral americana. 

 O romance de Palahniuk capta bem a aura dessa década, com personagens que, 

embora tentem subverter a ordem ao buscar o coletivo com o clube, ainda não conseguem 

pensar no outro. O lugar, que deveria ser compartilhado, se torna um espaço para recrutas que 

obedecerão a Tyler sem questionar, não proporcionando diferença real entre o sistema atual e 

o que eles pretendem instaurar. Os personagens de Clube da luta dão um passo à frente ao 

planejar uma destruição; contudo, se perdem, uma vez que estão preocupados demais com 

seus próprios problemas e em como chamar atenção452. Os integrantes do grupo de apoio para 

câncer de testículos são um exemplo: todos estão tão absorvidos pelas suas próprias doenças 

que ignoram a presença de Marla, que obviamente não tem câncer, uma vez que nem 

testículos ela poderia ter. A falta de interesse no que foge aos problemas privados de cada um 

também retorna no final do romance, quando Marla e o protagonista discutem na frente de um 

dos grupos de ajuda e o narrador observa: “Todos na sala parecem ter sido despertados de 

suas pequenas tragédias. Aquela coisinha deles chamada câncer. Até mesmo as pessoas 

entupidas de remédio para dor estão com olhos arregalados e alertas”453. A atenção é 

																																																													
450 Fonte: New York Times, Keeping Track: Clinton’s Interventions. Disponível em: 
<http://partners.nytimes.com/library/world/europe/032899 kosovo-command-text.html> 
451 Não que uma acusação de assédio sexual não deva ser tratada com a importância que tem. Meu ponto é 
apenas que, em seu governo, esse foi o aspecto que teve maior atenção. 
452 Cf.: PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 24: “Ninguém respondeu para ela que tipo de câncer era. 
Estávamos todos preocupados em embalar a criança interior dentro de nós”. 
453 Ibid., p. 189. 
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subitamente voltada para Marla e o protagonista. No entanto, o que desperta a atenção não é o 

fato de o protagonista estar sendo acusado de matar um homem, de ele ter um plano 

ameaçador que se chama “Projeto Desordem e Destruição”, ou mesmo de Marla estar com um 

olho roxo. Ninguém está interessado em chamar a polícia ou interrogá-lo, muito pelo 

contrário; quando o casal ameaça ir embora, eles imploram “Fiquem! O que mais rolou?”454, 

curiosos para saberem o desdobramento da briga do casal. 

 Tyler busca desestabilizar o sistema. Se o Sonho Americano era baseado na ideia de 

construir um ninho isolado, Tyler busca o oposto, através da conexão com outros personagens 

que partilham das mesmas frustrações e que podem ajudá-lo no seu plano. Não é novidade 

que a ideia de que qualquer um pode ser bem-sucedido, como propagada através das gerações, 

é falha; partindo de tal pressuposição, Tyler busca mostrar aos “perdedores” da sociedade que 

eles podem pelo menos se vingar um pouco de quem os oprime diariamente. Para esses 

personagens, para quem sobrou apenas "a merda e o lixo do mundo”455, a violência parece a 

forma mais eficaz de sobrevivência, tendo em vista que eles não têm nada a perder. É com 

essa filosofia que ele recruta jovens para o seu projeto, exclamando: “o primeiro passo para a 

vida eterna é que você tem que morrer”456. Perceber que não se tem nada a perder é uma 

forma de liberdade e, para o protagonista e seu alter ego, essa liberdade só pode surgir a partir 

da destruição. Com os recrutas bem organizados e seguindo as normas do clube, o 

protagonista/Tyler corre “em direção ao desastre”457, mas enviando os macacos espaciais na 

linha de frente, claro. 

Tyler busca o que assusta o resto da população no final do século: perder tudo. Como 

Frank Furedi observa em uma análise desse período, no final do século XX, na busca pelo 

medo, a população inventava ameaças como o bug do milênio que, para ele, “foi o produto da 

imaginação humana que simbolizou a formidável capacidade da sociedade de assustar a si 

mesma”458. Clube da luta corre na direção contrária dessa tendência. O protagonista e 

narrador, assim como seus recrutas, foram aniquilados pelo sistema vezes suficientes para não 

terem nada a perder. Contudo, a narrativa se torna irônica quando, na tentativa de 

desestabilizar os ideais da sociedade estadunidense e, de fato, colocar tudo a perder e mudar o 

estilo de vida norte-americano, ela se torna o que tenta destruir. Com a capacidade do 

capitalismo tardio de absorver qualquer manifestação contra o sistema e torná-la parte 
																																																													
454 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 189. 
455 Ibid., p. 165. 
456 Ibid., p. 13. 
457 Ibid., p. 70. 
458 Cf. FUREDI, Frank. Culture of fear, p. xiii: “The millennium bug was the product of human imagination that 
symbolized society’s formidable capacity to scare itself”. – Trad Livre. 
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integrante de si mesma, o personagem que queria mostrar que ninguém era “um floco de neve 

único” se torna especial. No momento em que o clube da luta alcança boa parte das cidades 

dos Estados Unidos, Tyler vira celebridade, e é tratado com privilégios de milionários e 

famosos, reforçando o aspecto tão questionado do Sonho Americano. Desta forma, o romance 

termina retomando o epíteto de “não há alternativas”:  

 
Há uma categoria de homens e mulheres jovens e fortes que querem dar a 
própria vida por algo. A propaganda faz essas pessoas irem atrás de carros e 
roupas de que elas não precisam. Gerações têm trabalhado em empregos que 
odeiam para poder comprar coisas de que realmente não precisam. – Não 
temos uma grande guerra em nossa geração ou uma grande depressão, mas 
na verdade temos, sim, é uma grande guerra de espírito. Temos uma grande 
revolução contra a cultura. A grande depressão é a nossa vida. Temos uma 
depressão espiritual459. 

 

 Clube da luta capta a atmosfera pessimista da década de 1990, na qual a grande 

depressão, segundo o narrador, é a própria vida, que insiste em apontar para a ausência de 

alternativas de subversão. Sendo assim, a narrativa busca unir algumas pessoas que estão 

dispostas a morrer para um bem maior: a tentativa de destruição do status quo. É perdendo 

tudo que é possível reconstruir, assim como irmã Edgar acreditava que o apocalipse faria em 

Submundo. A devastação traz a possibilidade de encontrar respostas, assim como traz também 

os quinze minutos de fama e de atenção que a geração de “meninos de trinta anos” de Clube 

da luta deseja. O único problema é que, nesse fim de século marcado pela falta de imaginação 

histórica, a busca pelo coletivo e por destruição do narrador ainda não parece aprimorada o 

suficiente para causar uma mudança efetiva na sociedade. Algo que ele ainda vai perceber até 

o final do romance, com a ajuda de Marla Singer. 
 

 

1. Bad kids, product of no dad kids, kids like you and me: garotos perdidos no final do 

século XX 

 

Nas edições de Clube da luta publicadas depois de 2005 foi adicionado um posfácio, 

no qual Chuck Palahniuk disserta sobre o impacto que o romance teve em sua vida, 

principalmente depois do hype que o lançamento do filme de David Fincher trouxe. O escritor 

faz um levantamento das leituras feitas sobre sua obra e chama atenção para um aspecto que 
																																																													
459 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 148. 
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não havia sido analisado ainda: “Ninguém disse que era um romance”460. As leituras de Clube 

da luta passam por discussões que afirmam que o livro é ficção científica, terror, uma sátira 

ao Movimento Iron John, uma sátira da cultura do colarinho branco, sobre “gays assistindo 

uns aos outros transando em saunas públicas”, sombrio ou violento demais, “um fracasso 

porque não abordava o tema do racismo”461, etc. As publicações acadêmicas seguem a mesma 

linha, no sentido de abrangerem vários aspectos e temas distintos, que variam da psicologia462 

à utopia463. Sobre a obra ser um romance, contudo, as pesquisas concentram-se em trabalhos, 

na grande maioria, publicados após 2005464 e a indicação do autor de que ele estava 

escrevendo apenas um O grande Gatsby atualizado. Palahniuk explica no posfácio: “Era uma 

ficção ‘apostólica’, em que o apóstolo sobrevivente conta a história do seu herói”465. De fato, 

Clube da luta também é a história de dois homens e uma mulher na qual o herói leva um tiro 

no final.   

A atualização indicada pelo autor, de certa forma, é meu interesse nesta análise. 

Contudo, não pretendo focar na questão do romance como gênero, algo que já foi abordado 

pelo menos em parte pela crítica, mas sim no que tange a discussão sobre Sonho Americano e 

como ela surge no romance. Em uma época marcada pela falta de imaginação utópica, uma 

obra cuja narrativa aborda possibilidades de mudar a ordem social existente é interessante, 

ainda mais quando o herói, a princípio, continua morrendo no final. O romance de Palahniuk 

traz a necessidade de transgressão que o final do século XX tanto almejava; entretanto, a 

tentativa de subversão do Sonho Americano é apresentada com a típica crise utópica que os 

intelectuais da década demonstravam. Como Scanlon, um dos pacientes do hospital 

psiquiátrico de Um estranho no ninho (1962) diz: “Inferno de vida. Se correr o bicho pega, se 

ficar o bicho come”466. Em Clube da luta, assim como nas obras de Roth e DeLillo já 

																																																													
460 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 218. 
461 Ibid., p. 219. 
462 Ver Vogelbusch. Manifestations of the ‘Other’ in Contemporary Psychological Thrillers, 2012. Disponível 
em: <http://othes.univie.ac.at/24775/1/2012-12-12_0705858.pdf>. 
463 Existem vários textos (de blogs a livros) que tratam da questão de possibilidade utópica em Clube da luta, 
mas que consideram o filme mais do que o romance nas análises. Na versão de David Fincher, o desfecho da 
história é diferente e os macacos espaciais e Tyler são bem sucedidos na tentativa de explodir diversos pontos da 
cidade, o que muda o rumo da discussão sobre possibilidades utópicas como pretendo desenvolver aqui. Por esse 
motivo, bem como por preferir focar na temática do Sonho Americano no gênero romanesco e por haver 
inúmeros textos que abordam o filme e poucos que lidam só com a obra de Palahniuk, optei por não desenvolver 
uma discussão maior sobre o filme neste trabalho.  
464 Como o artigo de Suzanne Del Gizzo, “The American Dream Unhinged: Romance and Reality in The Great 
Gatsby and Fight Club” (2007-2008) e a dissertação de mestrado de Jacob Wiker, “Romance and Identity in 
Fight Club” (2013).  
465 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 218. 
466 Cf.: KENSEY, Ken. One Flew Over the Cuckoo’s Nest, p. 154: “Hell of a life. Damned if you do and damned 
if you don’t”. – Trad. Livre. 
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analisadas neste trabalho, o sentimento não parece muito diferente do que surge no romance 

do início da década de 1960. Na realidade, talvez ele seja até mesmo um pouco pior. 

No romance de Ken Kesey, a tentativa de subversão é aniquilada. Assim como o herói 

moderno que Georg Lukács estuda ainda no início do século XX467, o herói de Um estranho 

no ninho é frustrado na busca por superar suas limitações. Palahniuk escreve sobre essa 

característica em uma nota de introdução sobre o romance de Kesey da edição da Penguin 

Classics Graphic Deluxe, de 2007. Nela, ele sugere ao leitor pensar em Um estranho no ninho 

em termos da contradição de se viver em uma democracia moderna de apenas dois partidos 

políticos – paradoxo comum presente na literatura estadunidense do último século e que segue 

comum hoje, uma vez que ainda é o paradigma atual. Para viver em uma democracia, 

Palahniuk avisa, “você deve estar disposto a viver como um salvador ou como um escravo. 

Ter tudo ou nada. E você tem muito pouco controle sobre essa escolha”468. No entanto, ele 

sugere a necessidade de existir uma terceira opção, na qual: “você pode aprender com a 

destruição dos outros”469 e escolher criar um novo sistema. A terceira opção, na obra de 

Kesey, ele vê como possível em Big Chief, testemunha da história. Em posições antagônicas, 

por sua vez, temos, de um lado, o rebelde McMurphy, de outro, o seguidor do sistema Billy 

Bibbit. O mesmo padrão surge em diversos romances; O grande Gatsby, de F. Scott 

Fitzgerald, é um exemplo, Clube da luta é outro.  

Ainda no mesmo texto, Palahniuk disserta sobre a posição do rebelde na literatura, que 

normalmente será “silenciado quando se tornar uma ameaça muito grande”470. No romance de 

Kesey, McMurphy é lobotomizado; em Fitzgerald, Gatsby é morto. Os exemplos são 

múltiplos na literatura, e o romance do próprio Palahniuk não escapa completamente do 

padrão com o silenciamento de Tyler no final da narrativa, quando o narrador percebe que ele 

planeja explodir o prédio mais alto do mundo e decide que ele havia ido longe demais. O 

desfecho analisado em Kesey por Palahniuk é o mesmo de Clube da luta, com o protagonista 

atirando em si mesmo em uma tentativa de matar Tyler. Contudo, Clube da luta apresenta 

uma espécie de atualização: no momento em que os personagens buscam uma alternativa ao 

Sonho Americano de isolamento, presente na imagem da mansão afastada e protegida – como 

a de Sueco em Pastoral americana –, eles correm em direção ao coletivo e à casa caindo aos 

																																																													
467 Em LUKÁCS, Georg. Teoria do romance. E conforme já discutido, brevemente, no primeiro capítulo deste 
trabalho. 
468 Cf.: KESEY, Ken. One Flew Over the Cuckoo’s Nest, p. ix: “To live in a democracy, you must be willing to 
live as a savior or a slave. To have all or nothing. And you have very little control over that choice”. – Trad. 
Livre. 
469 Cf.: Ibid., p. x: “You can learn from the destruction of others”. – Trad. Livre. 
470 Cf.: Ibid., p. xiii: “[…] they’ll be silenced when they become too much of a threat”. – Trad. Livre. 
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pedaços e cheia de gente da rua Paper. Tal aspecto, em última análise, muda um pouco o 

paradigma do herói, uma vez que a morte de Tyler não acaba com o problema iniciado pelo 

rebelde, mas continua vivo com os recrutas.  

A escolha pelo ambiente de uma casa abandonada que um dia havia sido uma mansão, 

provavelmente o ninho isolado de algum vencedor do Sonho Americano, já aponta para a 

degradação do ideal na década de 1990. A mesma degradação também indica a necessidade 

de quebrar o paradigma do herói, como o próprio Palahniuk observa ao escrever sobre o 

romance de Kesey. Mesmo sem causar a transformação almejada, Clube da luta ensaia uma 

mudança de alternativa no padrão para desfecho do herói que parecia ser o mesmo desde os 

estudos de Lukács no início do século XX. Ao pensar em uma forma de transgredir o Sonho 

Americano, o romance abre uma brecha para uma possibilidade de alteração na antiga 

estrutura. Palahniuk termina sua nota de introdução para o romance de Kesey sugerindo 

exatamente esse caminho, da necessidade de procurar uma terceira opção, e não ficar preso 

aos dois padrões predominantes:  

 
Com sorte, o resto de nós irá ver o que está acontecendo e escolher buscar 
uma terceira opção. Em vez de reforçar um sistema social se rebelando ou se 
conformando, nos tornaremos o Big Chief, e escaparemos para um sonho 
mais bonito. Um futuro que não seja uma reação ou uma extensão de alguma 
enfermaria de doentes mentais como esta em que nos encontramos no 
presente.471  

 

O desejo utópico da nota de abertura de Palahniuk, escrita no início do século XXI, é 

contundente, e um pouco diferente do tom do romance que o deixara famoso uma década 

antes. Em Clube da luta, o problema é que, mesmo com os recrutas ainda vivos após a morte 

do herói, a tentativa de fugir de uma sociedade que transforma as pessoas em mercadorias 

idênticas não é derrotada, uma vez que os recrutas são, novamente, apenas uma mercadoria 

moldada, mas agora por Tyler. Desta forma, a impressão é que, da década de 1960 para 1990, 

há até mesmo menos chance de fugir da condição reação x extensão de um sistema quando 

um romance que indica a possibilidade e necessidade de uma mudança de paradigma no final 

do século mostra o plano falhando de alguma forma. O romance encerra com o narrador em 

um hospital, cercado por rebeldes que ele gostaria que houvessem sido eliminados junto com 

Tyler, que o confrontam avisando: “Tudo está andando de acordo com o plano (...) Vamos 

																																																													
471 Cf.: KENSEY, Ken. One Flew Over the Cuckoo’s Nest, p. xiii: “With any luck, the rest of us will see what’s 
happening and choose to find a third option. Instead of reinforcing a social system by rebelling or conforming, 
we’ll become the Big Chief, and escape into some beautiful vision. A future that’s not a reaction to or an 
extension of any mental ward where we find ourselves trapped at the present moment”. – Trad. Livre. 
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destruir a civilização para podermos fazer do mundo um lugar melhor (...) Esperamos 

ansiosos pela sua volta”472. A destruição de Tyler não repete o padrão de silenciamento do 

herói, uma vez que ele segue presente nos recrutas, mas também não proporciona espaço para 

uma terceira opção tomar forma, uma vez que as pessoas que fugiam do apagamento 

indentitário do capitalismo tardio apenas mudaram de Deus, mas continuam seguindo 

cegamente alguém. No hospital, chamado pelo narrador de “paraíso”, a opção que o romance 

levanta parece ainda sustentar a tese de Lukács, de que o herói moderno será inevitavelmente 

esmagado pelo mundo. 

No final de Clube da luta, o narrador presenciou os dois lados, mas está ainda 

imobilizado e sem iniciativa para pensar em um futuro e em uma terceira alternativa viável. 

Ele prefere ficar no “Paraíso”, onde está livre de ter que lidar com a realidade criada por 

Tyler: de um projeto que saiu fora de controle e está espalhado por diversas sedes de clubes 

da luta pelo país. Sua reação quanto a voltar é: “mas eu não quero voltar. Ainda não. Porque 

não. Porque de vez em quando alguém traz minha bandeja de almoço e meus remédios, e a 

pessoa está com um olho roxo ou a testa inchada e com pontos”473. O narrador não está pronto 

para sair do hospital e encarar o que havia sido criado – e que continua operante – muito 

menos a criar uma opção utópica nova. Um dos motivos é ele não ser mais o mesmo. Tyler é 

eliminado no momento em que ele não concorda mais com o que está acontecendo e quando 

percebe que existem coisas mais importantes do que morrer por um ideal. No hospital, o 

narrador não aceita mais o discurso do herói e, quando escuta o médico afirmar que cada um é 

“sagrado, um floco de neve único e especial em sua individualidade única e especial”474, ele 

aceita um caminho do meio: “nós não somos especiais. Também não somos um lixo ou uma 

merda. Apenas somos”475. 

No último capítulo do romance, iniciado com a frase “na casa do meu pai há várias 

mansões”476, a mudança no tom da narrativa e na posição que o narrador ocupa é 

significativa. Com uma frase bíblica do evangelho de João, no qual Jesus prometia uma volta 

e dizia “[n]ão vos deixarei órfãos. Hei de voltar a vós. Ainda um pouco e o mundo não me 

verá. Mas vós me tornareis a ver, porque eu vivo e vós também vivereis”477, o último capítulo 

aborda o tempo do narrador no hospital e faz referência a Tyler que, como Jesus, segue vivo 

mesmo após a morte. Afinal, Tyler Durden, além de ser um lado do narrador, está no discurso 
																																																													
472 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 210. 
473 Ibid., p. 210. 
474 Ibid., p. 209. 
475 Ibid., p. 209. 
476 Ibid., p. 209. 
477 Biblia, p. 1046. 
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de todos os recrutas, infiltrados até mesmo no hospital. No último capítulo, o narrador perde a 

inocência de ver o mundo através da lente dicotômica do bem x mal que o levou a conjurar 

Tyler e criar o clube. No entanto, sua posição sobre essa mudança ainda é de um “menino de 

trinta anos”: ele prefere não lidar com nada do que ele mesmo criou nos seus momentos 

insones, nos quais Tyler tomava conta. Sua saída é ficar no paraíso do hospital, onde ele não 

precisa assumir responsabilidades ou pensar em alternativas sobre o que fazer com os clubes 

que saíram do controle. Além disso, o hospital tem a aura paternal que tanto fazia falta para os 

personagens. O clube, segundo o narrador, é composto por “uma geração de homens criados 

por mulheres”478, e no hospital, o médico não apenas é homem, ele é Deus479. Enquanto ele é 

tratado por Deus, o protagonista se encontra cuidado pela figura que ele sempre desejou que 

estivesse presente. Ele se sente seguro na instituição. 

A figura do pai ausente permeia a narrativa de Palahniuk. De Tyler, que não conheceu 

o dele, ao narrador que conviveu com o seu apenas até os seis anos de idade, uma vez que era 

o tempo que ele costumava ficar com uma família480. O desejo do narrador por Durden, desde 

a primeira vez que eles se veem, é interessante neste sentido, principalmente por esse 

personagem representar a imagem estereotipada do macho alfa: feito de testosterona e 

ousadia, capaz de fazer o que o narrador não tem coragem, inclusive transar com Marla. O 

narrador o deseja: “Eu quero Tyler. Tyler quer Marla. Marla me quer”481. Marla, assim como 

todos os outros personagens, não distingue o narrador de Tyler. Contudo, para o narrador, 

Tyler é uma pessoa distinta, alguém que representa quase tudo que ele parece carecer e querer 

ser. Além de modelo, ele toma a forma de uma espécie de frontiersman, aquele que vai 

desbravar os territórios desconhecidos pelo garoto de trinta anos que só havia feito o esperado 

dele até então: se formar e conseguir um bom emprego. Seu surgimento, por sua vez, está 

condicionado a Marla. É ela quem traz Tyler à vida. 

Se um dos questionamentos do narrador é: “sou um garoto de trinta anos e fico 

pensando se outra mulher é mesmo a resposta de que preciso”482, Marla vem provar que 

talvez seja. A narrativa sobre o que havia acontecido desde que o protagonista tinha 

conhecido Tyler é iniciada indicando a importância de Marla: “tudo que eu sei é o seguinte: a 

																																																													
478 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 51. 
479 Ibid., p. 209: “Conheci Deus, que estava atrás de Sua enorme mesa de madeira com diplomas pendurados na 
parede atrás dele”. 
480 Ibid., p. 51: “Já eu convivi com meu pai por uns seis anos, mas não me lembro de nada. Ele começa uma vida 
nova com outra família em outra cidade a cada seis anos. Isso não parece muito com ele formando uma família, e 
sim com ele abrindo uma franquia”. 
481 Ibid., p. 15. 
482 Ibid., p. 52. 
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arma, a anarquia e a explosão, isso tudo tem a ver com Marla Singer”483. A crise do narrador, 

que traz Tyler à tona, é pautada em uma crise da figura masculina inerente à cultura norte-

americana do final do século XX. Susan Faludi, em 1999, publicou um estudo que se tornaria 

seminal para o tema: Stiffed: The Betrayal of the American Man. No estilo Clube da luta, a 

jornalista feminista começou sua pesquisa frequentando encontros semanais de grupos de 

ajuda para homens. O motivo dos grupos era violência doméstica, e foi durante as conversas 

entre os participantes que ela analisou algumas das razões da crise que os homens 

experimentavam naquele momento: as mulheres estavam desafiando sua dominância, 

enquanto eles ainda se sentiam obrigados pela sociedade a ocupar uma posição de controle. 

 Em Clube da luta, quem sempre esteve em posição de dominação foram as mulheres. 

Primeiro, as mães que criaram os filhos sem ajuda da figura paterna; segundo, Marla Singer, 

que toma conta dos grupos de ajuda e deixa o narrador sem controle daquele ambiente. A 

necessidade que o narrador sente de “conjurar” Tyler parece ser uma reação à situação de ter, 

novamente, uma mulher em posição de dominação em sua vida. Segundo Faludi, “homens 

controlando o ambiente é a imagem norte-americana predominante de masculinidade hoje”484. 

Não é à toa que o clube é de luta e, embora não exista nenhuma regra banindo mulheres, não 

há nenhuma nos grupos. É um lugar onde todos eles – o narrador, Tyler e Bob, o grandalhão 

que perdeu os testículos para o câncer (entre outros homens com suas peculiaridades distintas, 

mas com a mesma ansiedade sobre sua posição na sociedade atual) – podem se sentir no 

comando. Nos encontros do clube não se utilizam armas, como os frontiersmen usavam nos 

seus conflitos com os índios, o conflito é mais primitivo ainda, exigindo apenas força física.  

Para Faludi, o desbravador é uma das figuras mais fortes para o homem norte-

americano. Tal imagem apresentava dois lados: do homem solitário, que vivia isolado, e 

daquele que fazia parte operante de uma sociedade. Contudo, como a feminista observa, a 

figura do desbravador solitário não era o ideal. A história de Daniel Boone, um dos primeiros 

heróis norte-americanos, em si, não era apenas a história do desbravador “domando o mundo 

com seu rifle e sua faca”, mas na essência da sua jornada estava seu retorno para estabelecer 

uma nova comunidade485. A ideia de explorador, inerente à figura do frontiersman, portanto, 

																																																													
483 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 15. 
484 Cf. FALUDI, Susan. Stiffed, Edição Kindle – posição 177: “man controlling his environment is today the 
prevailling American image of masculinity”. – Trad Livre. 
485 Ibid., Edição Kindle – posição 188: “Even in the most archetypal versions of the original American male 
myth, a tension prevailed between the vision of a man who stood apart from society and the man who was a part 
of society; the loner was not the ideal. The “Indian fighter” was ultimately a homesteader. In its genesis, the 
story of Daniel Boone was not simply a tale of a frontiersman taming the world with his rifle and knife. Essential 
to the myth of his journey into the wilderness was his return from it to retrieve his family and establish a new 
community”. 
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traz também a percepção do homem ideal como aquele que precisa contribuir para a 

sociedade, que necessita ser útil486. A crise que os homens no final do século XX estavam 

vivenciando, por sua vez, tem a ver com a cobrança social para que eles desempenhassem um 

papel que não era mais condizente com o mundo do qual faziam parte.  

Depois das guerras do último século, quando as mulheres saíram de casa e se 

inseriram no mercado de trabalho, bem como depois da década de 1960, quando o movimento 

feminista ganhou força na sua segunda onda revolucionária, a ideia de que o homem 

precisava prover e proteger a mulher foi questionada. Se a imagem masculina nos Estados 

Unidos está até hoje conectada ao arquétipo que Boone representa, tal relação tem muito a ver 

com o fato de a história norte-americana haver sido, em grande medida, a história da 

colonização do oeste487, como Frederick Jackson Turner argumenta em The Significance of 

the Frontier in American History (1893). Segundo Turner, é a fronteira que fez o 

“americano”. Assim como os desbravadores rumavam para o oeste, em Clube da luta, a ação 

que leva ao surgimento de Tyler dá-se em um deslocamento na mesma direção: o apartamento 

do narrador explode e ele encontra Tyler quando está indo do leste para o oeste:  

 
[...] enquanto vou para o oeste, dormindo a 0,83 Mach de velocidade ou 
setecentos e trinta quilômetros por hora, o que é uma bela velocidade aérea, 
o FBI e seu esquadrão antibombas estão examinando minha mala em uma 
das pistas vazias do aeroporto de Dulles. Nove em dez vezes, me diz o cara 
da segurança, a vibração é apenas um barbeador elétrico, o que era o meu 
caso. Um em dez é um vibrador. O cara da força de segurança me disse tudo 
isso quando cheguei ao meu destino, sem minha mala, quando estava prestes 
a pegar um táxi para casa e descobrir que meus lençóis de flanela estavam 
destroçados na rua.488 

 

O narrador não apenas faz o movimento de leste para oeste literalmente, como o faz 

no sentido de desbravar a parte selvagem da sua personalidade que estava adormecida. Da 

mesma maneira, sua mala, com todos seus pertences pessoais, fica no leste. É o primeiro 

passo para a mudança do estilo de vida, como é repetido no romance: “apenas depois de 

																																																													
486 Cf.: FALUDI, Susan. Stiffed., Edição Kindle – posição 198: “Historian E. Anthony Rotundo has observed in 
American Manhood that men of the colonial and Revolutionary eras especially were judged by their contribution 
to the larger community. Before 1800, New Englanders saw a close link between manhood and ‘social 
usefulness’.... Men who carried out their duties to family and community were men to admire. A study of heroic 
male figures in late-eighteenth-century periodicals similarly found that the perceived key to masculinity was 
‘public usefulness’”. 
487 TURNER, Frederick Jackson. The Significance of the Frontier in American History, p. 1: “Up to our own day 
American history has been in a large degree the history of the colonization of the Great West. The existence of 
an area of free land, its continuous recession, and the advance of American settlement westward, explain 
American development”. 
488 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 42. 
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perder tudo você estará livre para fazer qualquer coisa”489. Sem seus bens pessoais e com o 

surgimento de Marla para lhe tirar o domínio de ser o único farsante nos grupos, o narrador 

desperta o herói Tyler Durden e parte rumo ao desconhecido, na tentativa de retornar com 

algo a mais para oferecer a Marla Singer – como será visto no final na história, quando ele, ao 

contrário da sua atitude durante todo o romance, pensa: “se houvesse um telefone no Paraíso, 

eu ligaria para Marla de lá e no momento que ela dissesse ‘alô’, eu não desligaria. Eu diria 

‘Oi. Como vão as coisas? Me conte tudo’”490.  

Segundo Walter Allen, em O Sonho Americano e o homem moderno (1969), até o 

século XVIII, a imagem do frontiersman ainda não havia sido desenvolvida. Naquela época, a 

preocupação dos puritanos eram os índios, que eram uma ameaça constante. A narrativa de 

Mary Rowlandson, “A Narrative of the Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson” 

(1682), é um exemplo dessa época, mas mesmo os textos de Winthrop e Bradford estavam 

permeados por esses conflitos. Nesse primeiro momento do país, os puritanos da Nova 

Inglaterra eram habitantes de cidades e não se preocupavam, “como os americanos de período 

posterior, em forçar caminho para oeste e abrir novas fronteiras”491, assim como o narrador 

antes de conhecer Marla. No entanto, Allen chama atenção para a mudança nesse paradigma 

com a chegada dos Scotch Irish, que, com sua facilidade de adaptação “combinada à sua 

agitação, agressividade e autoconfiança” – mesmas características encontradas em Tyler –, 

“fizeram deles os homens ideais para a fronteira”492, dando vida à nova etapa da história 

norte-americana. Desde então, Allen observa que “a fronteira, o movimento para o oeste, 

permanece como a grande imagem do sentido norte-americano de possibilidade”493. Clube da 

luta traz essa imagem, junto com o homem em crise do final do século XX, que já não 

consegue mais cumprir o papel que cresceu acreditando de que deveria dar conta, uma vez 

que a noção de possibilidade de que Allen fala já não parece mais tão presente em meio ao 

pessimismo do final do século. Como Faludi vai ainda observar, no século XX há uma 

desilusão com essa ideia de fronteira que havia permeado o imaginário coletivo do país desde 

seus primórdios como nação. Na década de 1950, com os Russos lançando o satélite Sputnik, 

em uma briga com os Estados Unidos por quem teria o controle do espaço, a fronteira norte-

americana se expande para fora do planeta Terra. Contudo, tal expansão se mostra frustrante: 

 

																																																													
489 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 70. 
490 Ibid., p. 210. 
491 ALLEN, Walter. O sonho americano e o homem moderno, p. 33. 
492 Ibid., p. 51. 
493 Ibid., p. 57. 
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O espaço, no entanto, acabou sendo um lugar que não valia muito a pena ser 
conquistado. O que os promotores da exploração do espaço não entenderam, 
ou escolheram não entender, era o papel da fronteira. Não era apenas um 
campo vazio onde homens deixavam pra trás confortos da civilização e 
encaravam perigos; era um lugar onde homens enfrentavam riscos por um 
motivo. Eles estavam lá para reivindicar território para ser ocupado por uma 
população doméstica que os seguiria. Este “retorno às condições primitivas 
em uma linha de fronteira que avança continuamente”, como Frederick 
Jackson Turner disse no seu lamento sobre a superação do Oeste, em 1890, 
criou condições para um “renascimento perene” – um recorrente rito de 
passagem onde pioneiros se transformavam em colonizadores e pilares de 
novas comunidades.494 

 

Desconsiderando o fato de que a expansão para o oeste significava a descoberta de 

novos locais para estabelecer comunidades, a experiência com o espaço e a necessidade de 

conquista de um terreno que não seria habitado por ninguém foi anticlimática. A declaração 

de Lyndon B. Johnson de que “controle do espaço significa controle do mundo”495 acabou 

soando exagerada, quando houve a percepção de que a experiência tinha sido passiva, uma 

vez que não existia experiência para ser vivenciada ou aprendida naquele lugar496. Por sua 

vez, Clube da luta traz uma geração que já nasceu desiludida com essa imagem da fronteira. 

O romance de Palahniuk surge no final do século com meninos criados só pelas mães e que 

lutam para entender o papel que eles deveriam ocupar, principalmente quando confrontados 

por alguém do sexo oposto, como Marla.  

Os grupos de ajuda do romance são, em última análise, uma espécie de território 

dominado pelo narrador no início da história. Ele era o único que podia fingir e estar entre os 

doentes; quando Marla surge, fingindo assim como ele, o protagonista se vê perdendo o poder 

que ele acreditava ter naquele espaço. Ele xinga Marla, mentalmente, de “Falsa. Falsa. 

Falsa”497, inclusive. No momento em que Singer se coloca tão merecedora de estar naquele 

																																																													
494 FALUDI, Susan. Stiffed, Edição Kindle – posição 572: “Space, however, turned out to be a place not much 
worth conquering. What the promoters of space exploration did not or chose not to understand was a frontier’s 
role. It was not simply an empty field where men left behind civilized comforts and faced danger; it was a place 
where men faced peril for a reason. They were there to claim territory to be occupied by a domestic population 
that would follow. This ‘return to primitive conditions on a continually advancing frontier line,’ as Frederick 
Jackson Turner put it in his famous lament over the closing of the West in 1890, created the conditions for a 
‘perennial rebirth’ – a rolling rite of passage in which male pioneers become settlers and pillars of new 
communities”. Trad. Livre. 
495 Ibid., Edição Kindle – posição 567: “Control of space means control of the world”. – Trad. Livre. 
496 Ibid., Edição Kindle – posição 578: “There was no one there to learn from or to fight. It was a void that a man 
moved through only passively, in a state of almost infantile regression. The astronaut was a dependent strapped 
to a couch in a fetal position, bundled in swaddling clothes. He made it through space only by never breaking the 
apron strings of mission control back on Mother Earth. An astronaut returned from space unchanged by the 
experience, because there was no experience”. 
497 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 20. 
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território quanto o narrador, sua insônia retorna, juntamente com o sentimento de não querer 

que Marla pense que ele é apenas uma farsa: 
 

Para Marla, eu sou um farsante. Desde a segunda noite que a vi não consegui 
mais dormir. Ainda assim, eu fui o primeiro farsante, a menos que todas 
essas pessoas estejam fingindo com suas lesões e tosses e tumores, quem 
sabe até mesmo o Grande Bob, o grande pão de queijo. O fofão.498 

 

 Ser o primeiro a ter fingido é importante para o protagonista, é como se ele houvesse 

cravado uma bandeira de descoberta e fixado uma nova residência nos grupos. É o domínio 

sobre um território ocupado por pessoas mais fracas (doentes). Marla competir por aquele 

espaço parece uma afronta, e sua primeira reação é tentar persuadi-la a deixar os grupos. 

Singer, no entanto, não é uma personagem submissa e, ao se recusar a abandonar os espaços 

de ajuda apenas para permitir que o narrador se sinta melhor, colabora para o retorno da 

insônia e para o surgimento de Tyler. Não coincidentemente, a perda do domínio do território 

para Marla desperta a necessidade de provar para ela que ele é excepcional – afinal, como ele 

avisa, tudo acontece por causa de Marla na narrativa. A criação de um clube de luta, para o 

qual Singer não será convidada, proporciona o sentimento de estar fazendo algo 

extraordinário. As impressões do narrador sobre o clube são: “Depois de uma noite no clube 

da luta, tudo que existe no mundo real passa a ter menos importância”499 e “Você não se sente 

tão vivo em nenhum outro lugar do jeito que se sente no clube da luta”500. 

 No clube, o narrador se sente importante por ter sido seu criador, além de também 

poder escapar de Marla, a fim de que ela pare de o julgar como impostor. Ao mesmo tempo, 

ele pode reviver o passado do frontiersman naquele espaço cercado por outros homens: 

“respiro fundo e mando o punho descrevendo um arco no ar em direção ao queixo de Tyler, 

igual a todos os filmes de caubói que vi”501. No final do século XX, as mulheres não são mais 

frágeis e necessitadas de proteção, também não existe mais um inimigo bem delimitado para 

lutar contra. Desta forma, a criação de um clube em que os personagens possam brigar uns 

contra os outros, ao mesmo tempo em que estabelecem uma comunidade, parece proporcionar 

um certo alívio, como se eles pudessem, finalmente, desempenhar o papel que acreditavam 

ser seu. No momento em que os elementos que cumpriam a fórmula da masculinidade são 

																																																													
498 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 24-25. 
499 Ibid., p. 50. 
500 Ibid., p. 52. 
501 Ibid., p. 53. 
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abalados e abrem espaço para uma crise, o clube é algo que parece salvar os personagens, 

ainda que momentaneamente.  

 No final da década de 1990, a busca pela masculinidade através da figura paterna 

parece começar a ser abandonada também. Com uma geração criada por mulheres, a 

construção do masculino pela figura do pai parece precisar ser repensada, e Clube da luta traz 

essa discussão quando Tyler avisa que está lutando, na realidade, contra seu pai, e acrescenta: 

“Talvez não precisássemos de um pai para sermos completos”502. O romance levanta a 

questão de que talvez a figura paterna não venha resolver a crise que esses homens enfrentam, 

uma vez que tais homens provavelmente não teriam as respostas que a geração dos 

personagens de Clube da luta gostariam de ter. Faludi percebe essa problemática em Stiffed e 

comenta que 
 

[...] a questão do pai não parecia mais tão relevante para a questão da 
masculinidade. Mesmo se você encontrasse seu pai, o que ele poderia lhe 
dizer? Era até possível que ele soubesse menos que você. Na metade da 
década de 1990, a mídia estava cheia de narrativas perplexas e rabugentas 
sobre a proliferação de homens que pareciam viver em uma “adolescência 
permanente”, com risinhos, peidando e baixando as calças para mostrar a 
bunda em uma enxurrada de filmes, talk shows, series e desenhos. “Quando 
nos tornamos uma nação de crianças de 12 anos?”503  

 

A crise, no final do século e em Clube da luta, é mais do que apenas sobre como ser 

homem sem ter a figura paterna como modelo. A geração daquele momento parecia também 

lutar para se adaptar às outras expectativas impostas pela sociedade e com as quais eles 

haviam crescido acreditando que deveriam cumprir. Com um mundo em transformação após a 

Guerra Fria, e ainda se adaptando a um cenário diferente em relação aos papéis de gênero, o 

grupo de personagens masculinos de Palahniuk parece representar bem a crise. A solução que 

eles encontram, por sua vez, vai em direção à discussão de Faludi (e a própria indicação do 

romance) sobre a população masculina agir de maneira infantilizada. O exemplo mais óbvio é 

o do narrador, que, na falta de uma solução mais madura para lidar com Marla e seus 

problemas, invoca Tyler de suas entranhas e parte para a violência.  

																																																													
502 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 54. 
503  Cf.: FALUDI, Susan. Stiffed, Edição Kindle – posição 11202: “[...] the quest for the father no longer 
appeared so relevant to the quest for masculinity. Even if you found the father, what could he tell you? It was 
even odds that he knew less than you did. By the mid-1990s, the media was full of quizzical and grumpy 
commentary about the proliferation of ‘permanent adolescent’ men snickering and farting and mooning in an 
endless stream of movies, talk shows, sitcoms, and cartoons. ‘When did we become a nation of 12-year-olds?” – 
Trad. Livre. 
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A raiva que leva os personagens a formarem um clube para lutar uns com os outros (e 

posteriormente destruir o status quo) evidencia uma característica que parecia intrínseca ao 

momento e à crise. Em outro livro que trata do assunto e abrange esse período, chamado 

Angry White Men (2013), de Michael Kimmel, o aspecto da raiva é posto sob escrutínio. Para 

Kimmel, uma geração de homens brancos havia crescido acreditando serem merecedores de 

alguns privilégios e havia sido criada para esperar que o mundo fosse justo, sem perceber que 

eram beneficiados por um sistema baseado em desigualdades raciais e de gênero504. Os 

personagens de Clube da luta, de certa forma, representam essa parcela da população. A 

grande maioria (se não todos, uma vez que não existe indicação de integrantes do clube que 

fossem negros ou estrangeiros) é formada por homens brancos, de classes sociais diferentes, 

mas todos raivosos com o mundo que se negou a tratá-los como especiais e únicos. Para 

Kimmel, a raiva se intensifica exatamente por eles estarem vivenciando um período que 

começa a prestar atenção nas minorias e questionar o poder que esses homens brancos haviam 

passado tanto tempo acreditando ter e merecer505.  

No cinema, o filme A outra história americana (1998), de Tony Kaye, é emblemático 

por tratar tal aspecto, ao abordar a história de um neonazista no final dos anos de 1990 na 

Califórnia. Em uma cidade assolada pela violência no final do século, jovens raivosos com o 

mundo e a situação da cidade são incorporados por movimentos pautados em discursos de 

ódio. Clube da luta traz a raiva direcionada para outro lado. Com personagens que assumiam 

o papel de consumidores na sociedade, o romance mostra a tomada de consciência deles de 

que comprar não era liberdade, era quase o oposto disso. Além do mais, o ambiente criado 

pelo capitalismo tardio e o consumo ajudava a colocá-los em posições que pouco lembravam 

as figuras masculinas heroicas do passado. Como Kimmel observa, esses homens “vivem em 

caixas, trabalham em caixas, dirigem em caixas. São completamente amortecidos, protegidos, 

seguros e enlouquecidos por suas coisas”506. A realidade descrita por Kimmel é a mesma do 

narrador no início do romance e no período da insônia. Além do trabalho burocrático, que o 
																																																													
504 Cf.: KIMMEL, Michael. Angry White Men, Edição Kindle – posição 136: “Racial and gender entitlement 
knows no class system: working-class white men may experience that sense of entitlement differently from 
upper-class white men, but there are also many commonalities, many points of contact. White men of all classes 
benefit from a system based on racial and gender inequality. Whether we are working-class plumbers or 
corporate financiers, we’re raised to expect the world to be fair – that hard honest work and discipline will bring 
about prosperity and stability. It’s hard for us to realize that we’ve actually been benefiting from dramatic 
inequality”. 
505 Ibid., Edição Kindle – posição 161: “That is the era that is coming to an end, the ‘end of an era’ to which the 
subtitle of this book refers. It’s not the end of the era of ‘men’ – as in the misframed debate recently over ‘the 
end of men.’ It’s the end of the era of men’s entitlement, the era in which a young man could assume, without 
question, it was not only ‘a man’s world’ but a ‘straight white man’s world’”. 
506 Ibid., Edição Kindle – posição 1333: “live in boxes, work in boxes, drive to work in boxes, are utterly 
cushioned and protected and safe and driven mad by their things” – Trad. Livre. 



	 154 

obrigava a passar grande parte do tempo dentro de aviões, seu estilo de vida não parecia 

apresentar liberdade alguma:  
 

Você compra móveis. E pensa, este é o último sofá de que vou precisar na 
vida. Você compra o sofá e fica satisfeito durante uns dois anos porque, 
aconteça o que acontecer, ao menos a parte de ter um sofá já foi resolvida. 
Depois precisa do aparelho de jantar certo. Depois da cama perfeita. De 
cortinas. E do tapete. Então você fica preso em seu belo ninho e as coisas 
que costumavam ser suas agora mandam em você.507 

 

 A compulsão por comprar, de certa forma, é um aprisionamento, uma espécie de 

necessidade de preencher um vazio que não é exatamente claro, apenas está lá, latente. 

Quando o narrador chega no seu apartamento e vê os destroços da explosão, o porteiro do 

prédio o critica, falando sobre todos seus móveis e bens: “muitos jovens não sabem o que 

querem de verdade [...] Se não sabe o que quer – o porteiro continua –, acaba tendo um monte 

de coisas que não quer”508. Nesse momento, o narrador conjura Tyler com um discurso 

próximo ao de uma oração: “Preciso que me resgate Tyler, por favor [...] Que eu nunca me 

sinta completo. Que eu nunca me sinta satisfeito. Que eu nunca seja perfeito. Salve-me, Tyler, 

de ser completo e perfeito”509. Quando o narrador é destituído de todos seus pertences, é 

possível renascer. Você precisa morrer se quer estar vivo, diz o romance. E Tyler é o herói 

que vem salvar o protagonista no momento de desespero. 

 Como David Fincher, diretor do filme baseado no livro, comenta em uma entrevista: 

“Fomos criados para sermos caçadores e estamos em uma sociedade mercadológica. Não tem 

mais nada pelo qual matar, lutar, superar ou explorar. Nessa emasculação social este homem 

comum [narrador] é criado”510. É essa mesma sociedade que o narrador, em crise com a 

problemática que Fincher percebe, vai tentar transcender. Marla, com sua insistência em não 

desistir dos grupos de ajuda, é a gota d’água. A explosão do apartamento é o próximo passo, o 

que faz com que o narrador saia do seu ninho ao lado de Tyler e brigue contra o Sonho 

Americano, contra a lavanderia que quebrou os botões do colarinho de sua camisa, contra a 

instituição bancária na qual ele está com saldo no negativo, contra seu chefe e contra Marla, 

que “roubou” os grupos de apoio. Embora as lutas não pareçam mudar esses aspectos de sua 

																																																													
507 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 44. 
508 Ibid., p. 45-46. 
509 Ibid., p. 45-46. 
510 KIMMEL, Michael. Angry White Men, Edição Kindle – posição 4371: “We’re designed to be hunters and 
we’re in a society of shopping. There’s nothing to kill anymore, there’s nothing to fight, nothing to overcome, 
nothing to explore. In that societal emasculation this everyman [the narrator] is created”. – Trad. Livre. 
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vida511, há esperança, finalmente, quando o narrador vai em direção oposta à perfeição e 

busca a autodestruição.   

 

 

2. Smells Like Teen Spirit: Desobediência e tentativas de subversão na década de 1990 

 

 A ideia de que a temporalidade parece ceder lugar ao espaço é uma constante em 

diversos estudos que tratam do período aqui analisado, e tal característica é observada 

constantemente como a transformação mais significativa que ocorreu depois da metade do 

último século. A era da globalização parece ter alterado perceptivamente a forma de as 

pessoas se relacionarem e perceberem o ambiente, e os romances analisados neste trabalho 

trazem essa discussão em posição de destaque, provavelmente uma consequência de estarem 

em um dos locais mais propícios para observar tal transição. Em um estudo sobre o mal-estar 

na contemporaneidade, o psiquiatra Joel Birman nota que, como decorrência dessa 

característica, da época de Freud até os anos de 1990, houve uma diferença no tipo de mal-

estar presenciado pelas pessoas. As décadas de 1970 e de 1980 indicaram algumas mudanças, 

mas a última década do século XX parece ter exibido claramente novas modalidades. Para 

Birman,  
 

[n]o lugar das antigas modalidades de sofrimentos centrados no conflito 
psíquico, nos quais se opunham os imperativos das pulsões e os das 
interdições morais, o mal-estar se evidencia agora como dor, inscrevendo-se 
no registro do corpo, da ação e das intensidades.512 

 

 Amparado nas discussões de pensadores como Lash e Debord, Birman faz uma análise 

do período e das mudanças que nele ocorreram em decorrência da incerteza e da velocidade 

que permeava o momento. A tese de que, na contemporaneidade, o mal-estar mudou de 

dimensão e foco é interessante para pensar sobre o romance de Palahniuk e as motivações do 

protagonista para iniciar seu clube. Embora não me interesse fazer uma análise com viés 

psicanalítico do romance, Clube da luta lida, até certo ponto, com a questão da mudança para 

um tipo de mal-estar característico do final do século que, de acordo com Birman, deslocava a 

ênfase do sofrimento para a dor. Quando os personagens saem dos grupos de ajuda para o de 

																																																													
511 Cf.: PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 54: “Nada tinha sido resolvido quando a luta acabou, mas não 
importava”. 
512 BIRMAN, Joel. O sujeito na contemporaneidade, p.  64-65 – grifos do autor. 
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luta, esse aspecto é evidenciado. Se o sofrimento era uma experiência alteritária que os 

conectava na dor, “o sujeito sem abertura para o outro fica entregue ao desolamento”513. Tal 

aspecto acaba evidenciado no próprio corpo, lugar no qual o mal-estar, frequentemente, se 

enuncia. Em uma época na qual as pessoas parecem presenciar um estado de estresse 

permanente, o corpo também acabou recebendo uma atenção especial. Segundo o psiquiatra, 

o estresse é “o maior mal-estar, já que está no fundamento de todos os demais, pois passando 

pela elevação da pressão arterial, da dispneia e da aceleração do ritmo cardíaco, tudo é 

passível de lhe ser atribuído”514.  

Clube da luta traz a indicação desse mal-estar logo no início da narrativa, quando o 

protagonista não consegue dormir. Em constantes viagens para reuniões e avaliações que 

fazem parte do seu trabalho como coordenador de campanhas de recall, o narrador deseja a 

morte a cada aterrissagem ou decolagem de avião515. A união entre um emprego odiado e a 

situação de acordar cada dia em um lugar diferente é a primeira indicação que o leitor tem de 

que o estilo de vida do narrador é o problema. A falta de controle sobre sua existência, e mais 

especificamente de seu próprio corpo, exausto por causa da insônia, o leva aos grupos e, por 

fim, a um colapso que demanda o surgimento de Tyler Durden. Com o descontentamento em 

relação às exigências do capitalismo tardio na raiz do estresse – e após explodir sua coleção 

de móveis cuidadosamente escolhidos junto com seu apartamento516 –, o protagonista decide 

iniciar um clube que vai evoluir para um projeto com planos para destruir o status quo e a 

violência que as pessoas sofrem diariamente. Para tanto, o foco do clube é colocado naquilo 

sobre o qual ele tem algum controle: seu corpo, guiado por seu descaso com a própria vida e 

sua vontade de destruição.  

Quando o corpo parece ser a última fronteira, a única coisa sobre a qual ainda temos 

algum poder, ele, naturalmente, acaba se tornando um bem valioso do qual devemos cuidar. 

Em Clube da luta, por sua vez, a indicação é para partir em direção oposta a essa lógica: 

“Talvez o autoaperfeiçoamento não seja a resposta (...) Talvez a autodestruição seja”517, 

conclui o narrador. No romance, o corpo está na linha de frente da destruição, pronto para ter 

seus limites testados518. Embora não com a mesma abordagem, a discussão a respeito do 

																																																													
513 Ibid., p.144. 
514 BIRMAN, Joel. O sujeito na contemporaneidade, p. 70. 
515 Cf.: PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 27: “A cada decolagem e descida, quando o avião se inclina 
muito para um dos lados, eu rezo por um acidente. Aquele momento cura a minha insônia com a narcolepsia, 
quando poderemos morrer indefesos como se fôssemos tabacos humanos colocados dentro da fuselagem”. 
516 No final da narrativa é indicado que havia sido Tyler quem havia explodido o apartamento: Cf.: Ibid., p. 177: 
“Foi assim que Tyler entrou no meu apartamento para explodi-lo com dinamite caseira”. 
517 Ibid., p . 51. 
518 Ibid.,  p. 196: “Você sorri mostrando a falta de três dentes perdidos por socos”. 
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corpo foi assunto presente nas distopias das últimas décadas do século XX. Com o medo que 

a sociedade de controle despertava – e ainda desperta –, tal literatura tratou de forma 

recorrente da temática do medo de perder o controle até mesmo da única coisa que parecia 

estar sob domínio do indivíduo. Romances como Neuromancer (1984), de William Gibson, O 

conto de aia (1985), de Margaret Atwood, e Nevasca (1992), de Neal Stephenson, são alguns 

dos exemplos que marcaram o período em destaque. Clube da luta retoma essa questão em 

um mundo no qual eles ainda lutam para mostrar que, já que não possuem domínio sobre suas 

vidas, pelo menos ainda possuem sobre o corpo e vão usá-lo em uma tentativa utópica de 

mudar o futuro da humanidade. Paradoxalmente, na intensidade e rapidez do final do século, a 

única coisa que eles parecem dominar é também a única que eles não parecem ter medo de 

perder, tendo em vista os riscos que eles correm, bem como a tentativa de suicídio do 

narrador. Afinal, a lógica de Durden é simples: você precisa estar disposto a morrer se quer 

realmente viver. 

 A temática surge em posição de destaque no romance, tanto que a crítica já deu conta 

de analisar as possibilidades utópicas que o corpo proporciona. Trabalhos como o de Olivia 

Burgess, ao notar que: “no romance, o corpo se torna um lugar em potencial para explorar 

diferenças, criando tanto uma alternativa quanto uma crítica da narrativa distorcida da 

sociedade dominante”519, foram contribuições relevantes para pensar esse aspecto. Eric 

Hepphun, com “Every Story is a Ghost: Chuck Palahniuk and the Reenchantment of 

Suffering”, também levanta o debate sobre o corpo, mas com o foco em questões religiosas. 

Desta forma, minha contribuição reconhece esses estudos, mas recai sobre como, no final do 

século XX,  o corpo é utilizado como parte da desobediência aos ideais norte-americanos 

contra os quais lutam os personagens, endossando, na sua violência e intensidade, as 

narrativas sobre esgotamento das possibilidades utópicas que pairavam sobre o período 

estudado. 

Se a preocupação com o corpo que é gerada pelo mal-estar característico da última 

metade do século XX incentivou a retomada de curas alternativas, alimentação natural, 

resgate de filosofias orientais e meditação como forma de cuidar de si, os personagens de 

Palahniuk ignoram todas essas indicações por já haverem tentado grande parte delas e nada 

parecer salvá-los de suas angústias520. O narrador não deseja mais investigar a causa de sua 

																																																													
519 Cf.: BURGUESS, Olivia. “Revolutionary Bodies in Chuck Palahniuk's Fight Club” - Utopian Studies (2012), 
p. 264: “In the novel the body becomes a potential site for exploring difference and creates both an alternative to 
and a critique of the distorted narrative of dominant society”. – Trad. Livre. 
520 Há indicações de que os personagens já haviam tentado outras táticas para se sentirem melhor em relação aos 
seus problemas. Bob participava dos grupos de ajuda, assim como o narrador, com meditações guiadas e terapia 
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insônia ou compreendê-la, ele deseja apenas sair da espécie de simulacro que a falta de sono 

proporciona. O anseio é por voltar a sentir-se em controle de sua realidade e, por conseguinte, 

de seu corpo, a qualquer custo, uma vez que todo o resto já havia sido perdido para seu 

emprego, para a moda e para os catálogos da IKEA. A indicação do médico que o havia 

atendido por causa da insônia para que mascasse raiz de valeriana e fizesse exercícios521 não é 

suficiente. A ansiedade do final do século demanda que o controle seja adquirido 

imediatamente, não através de trabalho de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Os 

personagens querem sentir-se curados instantaneamente, bem de acordo com as indicações do 

capitalismo tardio e das experiências proporcionadas por esse ambiente.  

Ao ignorar o problema primário, não investigando ou querendo discutir o motivo da 

insônia, bem como evitando lidar com o desconforto causado por Marla, o narrador desvia de 

qualquer mergulho horizontal no autoconhecimento e coloca sua força na autodestruição, a 

qual ele acredita que poderá resolver imediatamente seus problemas. Existe uma espécie de 

orgulho na intensidade de não ter medo de perder a vida, desde que eles virem uma lenda, 

como Tyler diz enquanto o narrador mantém o cano da arma encostado na garganta: “não 

vamos envelhecer”522. Com lutas que duravam até quando precisassem durar523, os 

personagens testam seus corpos no clube em uma espécie de espetáculo, apenas repetindo os 

movimentos cinematográficos que cresceram assistindo na televisão. As marcas das lutas, por 

sua vez, são ostentadas por todos os participantes nos seus respectivos ambientes de trabalho 

como medalhas de guerra (ou troféus da adolescência expostos no ambiente de trabalho de 

homens adultos, o que parece mais acertado, considerando que são “garotos de trinta anos”). 

As cicatrizes e machucados são uma espécie de ameaça, cujo sentido sugere que eles 

poderiam fazer o que quisessem. São recados para seus superiores, que a partir de agora 

devem ter medo do que eles são capazes. Como o narrador avisa a seu chefe, ao ser 

questionado sobre os papéis com as regras do clube da luta que haviam sido esquecidos na 

copiadora do trabalho: 

 

Digo que parece que alguém muito perigoso, psicótico e assassino escreveu 
aquilo e que esse esquizofrênico com um parafuso a menos poderia muito 

																																																																																																																																																																																														
em grupo. Como o narrador segue sem dormir e Bob seguia sem seus testículos e apoio da família, a 
autodestruição dos personagens parece surgir como desespero de nada ter funcionado até então. 
521 Cf.: PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 21: “Eu só queria dormir. Queria pequenas cápsulas azuis de 
amital sódico de duzentos miligramas. Queria as cápsulas vermelhas e azuis de Tuinal, as vermelhas de Seconal. 
(…) Meu médico me disse para mascar raiz de valeriana e fazer mais exercícios, eventualmente eu acabaria 
dormindo”. 
522 Ibid., p. 13. 
523 Ibid., p. 51: “Uma das regras do clube da luta é “as lutas duram o quanto tiverem que durar”. 
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bem perder a cabeça a qualquer momento de um dia de trabalho e ir de 
escritório em escritório com uma carabina semiautomática Armalite AR-
180. Meu chefe só olha pra mim. Digo que o cara provavelmente passa todas 
as noites em casa com uma pequena lima fazendo uma cruz nas pontas de 
cada uma de suas balas. Assim, quando chegar um dia de manhã no trabalho 
e enfiar uma bala no chefe improdutivo, rabugento, mesquinho, chorão, 
malvado e bunda-mole, aquela única bala explodirá bem naquelas ranhuras 
do mesmo jeito que uma bala dundum se fragmenta dentro de você e 
explode uma boa parte das entranhas fedorentas e atravessa a coluna (...) 
Meu chefe tira o papel da frente do meu rosto. Digo para ele ir em frente e 
ler um pouco mais. (...) então sorrio. Os cantos do pequeno buraco em minha 
bochecha têm o mesmo tom de azul-escuro das gengivas dos cães. A pele 
esticada em volta dos meus olhos inchados parece envernizada. Meu chefe 
apenas olha para mim. Digo que vou ajudá-lo. Falo que a quarta regra do 
clube da luta é que só há uma luta por vez. (...) Digo que é algo assustador. 
Que provavelmente seja alguém que ele conhece há anos. Esse cara deve 
saber tudo sobre ele, onde mora, onde a esposa trabalha e qual a escola de 
seus filhos”524 

 

Após o início do clube, o narrador se sente retomando controle de sua vida. O poder e 

a intrepidez vêm das lutas, que têm a função real de agir como um grupo de ajuda. Como o 

protagonista avisa : “A maioria dos caras está no clube da luta por causa de algo que têm 

medo demais para enfrentar. Depois de algumas lutas você passa a ter bem menos medo das 

coisas”525. Ao adquirir a coragem de que ele precisava para lidar com seus problemas, o 

narrador e os outros integrantes se sentem livres das amarras que pareciam prendê-los na crise 

da masculinidade que rondava o final do século XX. Superando a necessidade de se enquadrar 

nas expectativas da sociedade e na ambição de perseguir o Sonho Americano, eles definem 

novos objetivos. Após o clube, eles percebem que usar suas posições socialmente inferiores e 

seu descaso com o que poderia acontecer com eles e seus corpos pode ser uma boa forma de 

ameaçar quem os oprime e proporcionar uma mudança real na sociedade. 

As reuniões do clube, embora tenham um propósito semelhante ao dos grupos do 

início do romance, fogem dos encontros convencionais na sua essência. Se nos Homens 

Remanescentes Unidos, o narrador se sentia desconfortável ao compartilhar informações526, o 

clube da luta parece ideal para lidar com sua crise, uma vez que ele não precisa falar ou 

escutar os outros integrantes. A dinâmica das lutas interrompe o esperado de um grupo de 

ajuda, mas o ato de observar e se conectar com outros através de uma dor partilhada ainda 

acontece. Através dos barulhos e silêncios proporcionados pelas lutas, e não mais de relatos e 

																																																													
524 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 98-99. 
525 Ibid., p. 55. 
526 Ibid., p. 23: “Estranhos com esse nível de honestidade me dão uma grande brochada, se é que você me 
entende”. 
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compartilhamentos falados de experiências, os personagens se unem em um reconhecimento 

quase primitivo. Eles se conectam uns aos outros havendo identificado um ideal comum entre 

todos: a vontade de destruir um sistema que não cumpriu o que lhes havia prometido.  

A exaustão de alternativas do final do século XX é palpável em todas as narrativas 

analisadas neste trabalho; Clube da luta, em uma espécie de ápice de frustração com o 

sistema, indica a necessidade de retomar um pensamento utópico. Contudo, a narrativa perde 

seu impulso de transformação quando, ao criticar um estilo de vida que retirou a 

individualidade das pessoas com o consumo desenfreado e com a descartabilidade em voga 

em praticamente todos os âmbitos da vida, Tyler recria um espaço bem similar ao criticado. O 

romance, desta forma, acaba comprovando as teorias de impossibilidade de pensar em um 

futuro diferente do que o período em que eles viviam proporcionava. A crise utópica se 

manifesta no romance, então, representada no projeto, e, principalmente, com o fracasso dele, 

quando o prédio que deveria ser explodido permanece inteiro por um erro de Tyler na hora de 

fazer a mistura do explosivo.  

Enquanto era apenas o clube, os personagens haviam estabelecido conexões e se 

reconheciam no trabalho e pela rua: “Muitos grandes amigos se conhecem no clube da 

luta”527, afirmava o narrador. No entanto, quando Tyler inicia o recrutamento de personagens 

para fazer parte do seu projeto de destruição, a conexão que aqueles homens pareciam ter 

construído, ao se encontrarem em porões de bares e estacionamentos e depois voltarem para 

casa e seus trabalhos, é perdida. O desenrolar do romance apresenta um ambiente no qual os 

personagens não parecem mais serem agentes construtores de relações, embora habitem 

juntos a casa abandonada da rua Paper. Eles nem mesmo se chamam pelos nomes, apenas 

agem como se fizessem parte de um exército, sem questionar regras e ordens. Suas conexões 

acontecem apenas nas lutas, quando o foco é posto na dor, a única coisa que parece ser real 

para esses homens que se sentem amortecidos – e bastante bravos, como notou Kimmel – pela 

sociedade do capitalismo tardio.  

Ao criar um exército que estivesse pronto para atender às demandas pontuais de Tyler, 

com vários grupos para cumprir diferentes tarefas, os personagens sofrem um processo de 

apagamento, tendo suas digitais apagadas com soda cáustica, inclusive528. Mesmo Bob, que 

no início do romance assume uma posição de destaque por integrar a dupla do narrador nos 

Homens Remanescentes Unidos, some em meio aos outros recrutas e só volta a ser 
																																																													
527 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 55. 
528 O detalhe fica exposto com a morte de Bob, quando o narrador diz: “Em sua mão havia a cicatriz do meu 
beijo. O beijo de Tyler. O cabelo tão bem cuidado e moldado tinha sido raspado e suas digitais foram queimadas 
com soda cáustica”. Ibid., p. 178. 
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reconhecível após sua morte, por um breve momento, quando ele é Robert Paulson e é “o 

centro aquecido em volta do qual a vida do mundo se acumulava”529. No instante seguinte, ele 

já vira um objeto qualquer e o foco é desviado. A repetição do discurso de Tyler pelos 

recrutas é uma evidência do problema, e a morte de Bob, com os homens todos repetindo 

“Robert Paulson”530 em uníssono, como uma palavra de ordem, traz o narrador a si. Ao 

matarem o personagem que conecta o narrador a um companheirismo de um tempo anterior 

ao clube, ele percebe que o clube da luta saiu dos limites e que é necessário fechá-lo. 

O grupo de homens – que a princípio não conseguia respeitar nem mesmo a norma 

mais importante do clube: Não fale do clube da luta531 – perde sua rebeldia e individualidade 

quando é transformado em uma espécie de exército. A dificuldade que havia surgido em 

cumprir a regra simples, responsável pelo alastramento do clube por todo o país e por todos 

começarem a reconhecer o narrador como Sr. Durden, é contundente no início do romance, 

mas é esmaecida em um segundo momento. Antes, era uma desobediência no estilo Henry 

David Thoreau: “não é desejável cultivar tanto respeito pela lei quanto pelo que é direito”532. 

No entanto, no fim da narrativa, quando o narrador vê Bob morto e tenta acabar com o clube, 

sugerindo que sua criação já havia cumprido seu propósito533, ele escuta as vozes dos 

integrantes repetindo as regras do clube de maneira automática e com obediência. As normas, 

neste momento, são cumpridas tão a sério que o narrador grita “mas eu sou Tyler Durden. Eu 

inventei o clube da luta, O clube da luta é meu. Eu escrevi as regras. Nenhum de vocês estaria 

aqui se não fosse por mim”534, e mesmo assim é expulso de seu próprio clube. 

Em Desobediência civil, Thoreau protestava contra a escravidão e a Guerra Mexicana 

de maneira pacífica, ao não pagar seus impostos. Clube da luta transforma o protesto pacífico 

em terrorismo, com personagens urinando nas refeições de pessoas importantes e com 

ameaças à classe dominante, mas fazendo tudo isso por também discordarem do sistema no 

qual vivem e de suas regras desumanizantes. Eles seguem a lógica de Thoreau, de se 

rebelarem contra o que está errado e de tentarem fazer o que é correto sem se preocuparem 

com regras, mas em um final de século no qual a violência parece a única opção para chamar 

																																																													
529 Ibid., p. 178. 
530 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 178: “a multidão grita: Robert Paulson”. 
531 Ibid., p. 179: “A primeira regra do clube da luta é que você não fala sobre o clube da luta. (…) A segunda 
regra do clube da luta é que você não fala sobre o clube da luta”. 
532 THOREAU, Henry David. A desobediência civil, Edição Kindle – posição 62. 
533 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 179: “Vão pra casa agora e se esqueçam do clube da luta. Acho que 
o clube da luta já cumpriu seu propósito, vocês não acham? O Projeto Desordem e Destruição está cancelado. 
Ouvi que tem um bom jogo de futebol Americano hoje na televisão (…) Digo que um homem está morto. Que 
esse jogo acabou. Não tem mais graça.”. 
534 Ibid., p.180. 
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atenção. A motivação por trás do projeto é justificada, eles buscavam mudanças e estavam 

furiosos com os Estados Unidos e o Sonho Americano. O problema é que Tyler sai de 

controle e o narrador não consegue mais dar conta do que sua projeção está tramando. 

Enquanto o clube deveria ser o local seguro do narrador, ele se torna um espaço hostil no 

qual, quando ele tenta escapar de ter seus testículos cortados pelos recrutas logo após ser 

expulso do grupo, ele se pergunta: “de quem será que terei de me defender?”535. No 

questionamento, que tinha de um lado os recrutas e de outro os policiais que também estavam 

atrás dele por causa do assassinato do seu chefe, a resposta é: dos dois, pois assim que os 

policiais chegam, eles indagam: “já cortaram?”536. 

Clube da luta mostra personagens raivosos com o Sonho Americano e tentando 

destruir tudo que eles não conseguem ter. Com o alvo em pessoas com poder aquisitivo ou 

posições de poder altas, os personagens buscam o caos em detrimento do protesto pacífico, 

com mortes se necessário, como acontece com o chefe do narrador537. No entanto, as ameaças 

e tentativas de assassinato não atingem trabalhadores comuns. Estes, ao contrário, são 

incentivados mesmo que através da violência, a retomarem o controle de suas vidas. Um 

exemplo é o personagem Raymond Hessel, que é abordado pelo narrador como lição de casa 

passada por Tyler, na qual cada integrante do grupo precisava levar doze carteiras de 

motorista para o líder. Com a arma apontada para Hessel, o narrador o indaga sobre o que ele 

estudava antes de trabalhar em uma loja de conveniência e, após escutar que ele havia 

abandonado o curso de veterinária, avisa:  
 

Você poderia estar na faculdade ralando muito, Raymond Hessel, ou poderia 
estar morto. Você escolhe. (...) Volte para escola (...) ficarei de olho em 
você, senhor Raymond K. Hessel. Daqui a três meses, depois em seis e em 
um ano, e se não tiver voltado a estudar para se tornar veterinário, você vai 
morrer.538 

 

O personagem, que é obrigado a perseguir o Sonho Americano de buscar uma vida 

melhor e aproveitar as oportunidades, é chamado pelo narrador de “sacrifício humano”. Junto 

com onze outros trabalhadores, esse grupo será responsável pela revolução de dentro do 

sistema, ao se tornar bem-sucedido enquanto segue sob a ameaça de morte do narrador539. O 

																																																													
535 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 190. 
536 Ibid., p. 190. 
537 Tyler explode um computador no trabalho do narrador e o narrador diz: “Sei que meu chefe está morto”. Ibid. 
p. 187 e “Acontece que Tyler não gostava do meu chefe” Ibid., p. 188. 
538 Ibid., p. 153. 
539 A título de curiosidade, em Clube da luta 2, o personagem de Hessel surge novamente quando Tyler telefona 
para cobrar suas notas na universidade. 
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fato de nem todos conseguirem o sucesso através do trabalho é ignorado por Tyler, e os 

escolhidos para “sacrifício humano” são obrigados a tentar fazer com que seja possível, caso 

contrário, realmente farão jus à forma como são chamados. Um dos maiores problemas na 

utopia de Tyler, no entanto, surge no momento em que os mesmos personagens que lutavam 

por uma mudança no sistema atual por se sentirem “a merda do mundo”540, em vez de 

brigarem para saírem da posição de oprimidos, revivem a mesma posição, mas dessa vez sob 

as ordens de Durden. Enquanto a revolta com o que estava errado na sociedade e contra o 

poder nas mãos de poucas pessoas era legítima, bem como um problema comum a todos, no 

momento que eles assumem a posição de soldados de Tyler, eles estão apenas cumprindo 

ordens e os desejos do líder do grupo.  

Como o narrador avisa no início do romance, tudo que estava acontecendo tinha a ver 

com Marla. A revolta era, portanto, algo pessoal. Quando Thoreau argumentava em 

Desobediência civil sobre a necessidade de defender o que é certo, ele também fez uma 

observação sobre quem segue as leis, como soldados e recrutas: 
 

A lei nunca tornou os homens sequer um pouquinho mais justos; e por força 
de seu respeito por ela, até mesmo os mais bem intencionados são 
convertidos diariamente em agentes de injustiça. (...) Assim, a massa de 
homens serve ao Estado não na qualidade de homens, mas como máquinas, 
com seus corpos.541  

 

Quando o Projeto Desordem e Destruição sai do controle e o narrador tenta acabar 

com a criação de Tyler, ele já não era mais um projeto que visava ao bem comum. Os 

integrantes haviam virado máquinas à disposição das ordens do herói, que se tornara uma 

espécie de celebridade no país inteiro também. O desejo de Durden havia se tornado entrar 

para a história, algo bem pessoal e que já não dizia mais respeito a um grupo de pessoas 

exploradas pelo sistema. A observação de Thoreau quanto a grupos de homens que acabam 

sendo apenas corpos utilizados pelo Estado, por fim, não difere do que os personagens de 

Palahniuk encontram na sociedade espetacularizada do final do século XX e no seu novo 

líder. Ao buscar uma possibilidade utópica nova, Clube da luta, aponta para o fato de como 

mesmo um projeto que não teria como ser incorporado pelo sistema acaba, por fim, tendo o 

seu líder cooptado pela narrativa de ser excepcional que ele mesmo se dedicava a 

desconstruir.   

																																																													
540 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 171. 
541 THOREAU, Henry David. Desobediência civil, Edição Kindle – posição 62/78. 
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Enquanto os personagens, a princípio, apenas desejavam um local de cura no qual 

pudessem se unir a outras pessoas que também se sentissem saturados e cansados de serem 

enganados e explorados, Tyler toma o lugar do Estado, explorando-os para seu próprio 

proveito. Ao montar um exército, o poder de espaço utópico e catártico que o clube tinha se 

perde. O mesmo acontece quando os integrantes do projeto Desordem e Destruição são 

chamados de “macacos espaciais”. Como o narrador comenta, ao descrever como ele se sentia 

no topo do edifício Parker-Morris, na cidade não especificada na qual se passa o romance: “as 

coisas são bem silenciosas a uma altura dessas, e a sensação que se tem é de que você é um 

daqueles macacos enviados para o espaço. Você faz as pequenas coisas que foi treinado a 

fazer”542. Os recrutas de Tyler passaram a fazer o que eles criticavam e o que eram treinados a 

fazer antes de entrar para o clube da luta: não questionar as ordens e apenas cumprir seu papel 

social. 

Enquanto vidros explodem e o narrador está com a arma na boca, esperando a 

detonação do prédio, ele reflete sobre o apelido dos recrutas. A vontade de destruição do 

clube, em última análise, vem da tomada de consciência de como Tyler estava usando os 

macacos espaciais para motivos particulares, reproduzindo o que o sistema capitalista fazia 

diariamente com aquelas mesmas pessoas. Como ele observa após fugir dos recrutas que 

queriam castrá-lo: “Cães. Macacos. Homens. Você só faz sua pequena tarefa. Puxa uma 

alavanca. Aperta um botão. Você não entende nada daquilo de verdade”543. O clube que 

deveria diminuir as diferenças sociais acaba se comportando de maneira egoísta, defendendo 

os interesses do líder e colocando os recrutas em perigo enquanto Tyler estava a salvo (pelo 

menos até a ameaça de suicídio do narrador). O posicionamento egoísta do herói, por fim, não 

deixa de ser um reflexo não só da dificuldade de pensar em mudanças, mas também do que os 

Estados Unidos estavam vivenciando após a Guerra Fria e o início da globalização. Como 

Joseph E. Stiglitz chama atenção, em sua interpretação da “década mais próspera da história”: 

 

O desapontamento com a maneira pela qual administramos a globalização 
foi muito maior devido ao que poderia ter sido. O fim da Guerra Fria 
significou que os Estados Unidos eram a única superpotência – eram a 
potência militar e econômica dominante. O mundo esperava liderança dos 
Estados Unidos. No meu julgamento, liderança significa que não se pode 
tentar modelar o mundo simplesmente para promover seus próprios 
interesses, e liderança democrática significa que se promovam os pontos de 
vista pela persuasão, e não pela intimidação, ou pelo uso da ameaça de poder 
militar ou econômico. Não tínhamos concepção alguma do tipo de mundo 

																																																													
542 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 13. 
543 Ibid.. p. 195. 
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globalizado que queríamos e não éramos suficientemente sensíveis a respeito 
de como o que queríamos seria visto pelo resto do mundo.544  

 

Stiglizt discute, em última análise, a falta de visão dos Estados Unidos em perceber 

que a ideia da globalização era realmente acabar com as fronteiras econômicas, bem como 

faltava a disposição de cuidar para que houvesse mais justiça social global. A globalização, 

que deveria ter incentivado os países mais ricos a cuidarem para além das suas fronteiras 

econômicas, não cumpriu o prometido e a política econômica internacional dos Estados 

Unidos foi conduzida por interesses internos, sem se importar com os outros países. Naquele 

momento, os Estados Unidos viram a chance de utilizar sua proeminência global para 

pressionar outros países a abrir seus mercados aos seus produtos. Clube da luta apresenta 

quase que uma alegoria dos Estados Unidos em relação aos países menos desenvolvidos na 

sua estrutura, com Tyler e os macacos espaciais. No mínimo, o romance representa bem o 

momento pelo qual o país passava. O projeto utópico que, a princípio, visava mais igualdade 

ao exigir que as classes mais altas prestassem atenção em quem eram as pessoas que eles 

exploravam, não funciona na sua plenitude quando o motivo de destruição da civilização e da 

exaltação dos oprimidos se transforma em uma busca mais pessoal e inconsequente da 

projeção do narrador, que deixa de se importar com quem ele visava ajudar, apagando as 

identidades de seus ajudantes para eles se tornarem “parte do esforço conjunto”545. 

Assim como um projeto de mudança da situação política e econômica era necessário – 

e como ficou exposto alguns anos depois com o movimento Occupy Wall Street –, a 

globalização poderia ter trazido uma mudança na década de 1990. O processo de 

aprofundamento internacional da integração política, social, econômica e cultural poderia ter 

sido uma força com potencial para trazer inúmeros benefícios aos mais pobres. No entanto, 

ela não foi gerida até hoje de maneira a realmente proporcionar essa ajuda. Stiglitz nota que 

os Estados Unidos apenas se preocupavam com sua vantagem econômica imediata, “um tipo 

de filosofia mercantilista que considerava o crescimento nos países em desenvolvimento 

positivo simplesmente porque abria mais mercados para os bens americanos”546. A 

preocupação era em se ajudar, sem se importar se o resto dos países estavam ficando mais 

pobres ou não no processo. O romance de Palahniuk reflete esse momento. Com um líder que 

age como um garoto de trinta anos que reúne um grupo de homens para serem seus seguidores 

																																																													
544 STIGLITZ, Joseph E., Os exuberantes anos 90, p. 247 - grifos do autor. 
545 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 178. 
546 STIGLITZ, Joseph E., Os exuberantes anos 90, p. 252.  
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até que ele consiga provar para Marla o que deseja, o romance traz o imediatismo e a falta de 

preocupação real com os outros, culminando em um bloqueio na imaginação utópica. 
 

 

3. Where is my mind?: utopias possíveis ou o que realmente importa  

 

Em Rede de intrigas (1976), o âncora Howard Beale esbraveja: “Estou puto e não vou 

mais aguentar isso!”547, quando se torna um profeta revolucionário de uma emissora de 

televisão. No filme da década de 1970, a sátira da violência que o capitalismo pratica 

diariamente é feita com a reincorporação de Beale pela emissora, mesmo após um aviso de 

demissão e de seu colapso em frente às câmeras. Com uma atitude apelativa e visando o lucro, 

o âncora, que anuncia que iria se matar em rede nacional, é mantido na emissora quando 

começa a despertar curiosidade nos espectadores para, logo a seguir, ser assassinado no ar, 

quando se torna uma ameaça para seus chefes. Rede de intrigas aborda a questão do 

espetáculo e da descartabilidade no capitalismo tardio em conjunto com a impossibilidade de 

transgressão, uma vez que Beale decide fazer parte do circo que a emissora prepara sem se 

preocupar com as implicações de estar trabalhando em conjunto com quem ele deveria lutar 

contra. Clube da luta, em certa medida, trata das mesmas questões, mas com personagens que 

tentam ser mais violentos que o próprio sistema. 

O romance de Palahniuk também traz personagens irados com o mundo, seus 

empregos e o estilo de vida norte-americano, mas a intuição de que não existe mais uma 

maneira de trabalhar junto com quem está no poder prevalece. Eles sabem que serão 

aniquilados como Beale no final, seja no momento em que ameaçarem o sistema ou no que 

deixarem de ser úteis. Além do mais, em Clube da luta os personagens odeiam em demasia 

quem está no poder para conseguirem estabelecer algum pacto, reforçando a violência e o 

ódio sentido por quem está na base da pirâmide. Para quem ainda não está com raiva, o herói 

aconselha a trabalhar em lugares como hotéis, “se você puder trabalhar à noite – ele diz – 

Esse trabalho despertará o seu ódio de classes”548. � 

 O que a última década do século XX percebe é que a ideia do Sonho Americano, de 

que todos têm oportunidades para serem bem-sucedidos se trabalharem para isso, não é tão 
																																																													
547 Cf.: Rede de Intrigas (1976), de Sidney Lumet: “I’m as mad as hell, and I’m not going to take this anymore!” 
– Trad. Livre. 
548 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 66. 
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simples. Pesquisas feitas no período comprovavam o caráter ficcional de tal narrativa e 

mostravam que uma criança pobre tinha pouquíssimas chances de atingir uma carreira de 

prestígio depois da idade adulta549. Também sob essa perspectiva, o Washington Post, em 

2014, publicou uma pesquisa com dados que abrangiam o período de 1972 até 2006 e 

mostrava como os Estados Unidos era uma terra de oportunidades, mas para alguns mais do 

que para outros. O título da pesquisa, “Crianças pobres que fazem tudo certo não se dão 

melhor que crianças ricas que fazem tudo errado”550, é autoexplicativo – e Clube da luta 

busca essas crianças que haviam se comportado e mostra que elas não irão ser bem-sucedidas 

por haverem feito tudo certo. 

 Outro estudo sobre o Sonho Americano que abrange a década de 1990, de H. W. 

Brands, também aborda o assunto de como a última década do século XX estava não apenas 

descrente com o ideal, mas vendo mais claramente que o projeto utópico que havia formado a 

identidade do país não estava cumprindo o prometido. Embora houvesse sido a década mais 

próspera desde os anos de 1920, como Joseph E. Stiglitz bem destaca, a prosperidade dos 

anos de 1990 ainda assim mascarou algumas preocupações. Para Brands, os norte-americanos 

nunca haviam se preocupado com a desigualdade de classes tanto quanto os outros países: o 

Sonho Americano sempre permitiu que algumas pessoas pudessem ficar mais ricas que 

outras, ao mesmo tempo que sempre endossou que quem era pobre, se tivesse talento 

suficiente, poderia vir a ser bem-sucedido também. O problema é que, durante os anos de 

1990, esse segundo aspecto do Sonho Americano começou a ser mais questionado551 e os 

personagens de Clube da luta representam uma parcela da população que estava começando a 

perceber que nem todos conseguiriam ser ricos ou excepcionais se realmente quisessem. O 

discurso sobre eles não serem um floco de neve único ou especial surge para reforçar a 

desilusão do momento.  

Em uma coletânea com textos escritos na última década do século XX, Alain Badiou 

analisa, em um dos ensaios, a discrepância entre classes e observa que “as três pessoas mais 

ricas no mundo possuem fortuna total superior ao produto interno bruto total dos 48 países 

																																																													
549 SAMUEL, Lawrence. The American Dream, p. 100: “As Vance Packard had argued twenty years earlier, the 
concept of upward mobility was pure fiction, new research revealed, and idea that again threatened to burst the 
bubble of the class-free American Dream. A child born in poverty had a slim chance of becoming a doctor, 
lawyer, or business executive, according to hard data”. 
550 Fonte: <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/10/18/poor-kids-who-do-everything-right-
dont-do-better-than-rich-kids-who-do-everything-wrong/?utm_term=.50cfc661954b>. 
551 Cf.: BRANDS, H. W. American Dreams, p. 333: “Americans have never worried about inequalitites of 
wealth as much as people in many other countries have; the American dream always allowed that some people 
might get richer than others. But the dream also insisted that the most talented and energetic of the less-rich be 
able to join the more-rich in time. During the 1990s this second aspect of the dream came under serious question. 
The distribution of wealth and income grew ever more skewed”. 
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mais pobres do mundo”552. O problema, obviamente, não é apenas local, mas Clube da luta 

chama atenção para essa desigualdade dentro dos Estados Unidos em um momento bastante 

propício e com uma violência digna de quem já não acredita mais na possibilidade de 

mudança através de uma manifestação ou revolução convencional. Desta forma, com a 

proximidade do final do século e o pessimismo que rondava as narrativas e parecia haver 

imobilizado qualquer pensamento utópico, o romance apresenta uma discussão necessária no 

momento sobre possibilidades de transgressão e sobre o Sonho Americano.  

 O romance de Palahniuk expressa a raiva através das discrepâncias de classes, com os 

personagens trabalhando de empregados, como garçons em festas elegantes, nas quais eles 

sempre buscavam sabotar os convidados e anfitriões. Em uma dessas festas, eles deixam um 

bilhete avisando que haviam urinado em um dos vários perfumes caros da dona da casa. A 

anfitriã é descrita como entrando em um colapso nervoso, acusando o marido de ter cometido 

o crime e de querer enlouquecê-la, para terminar com o anfitrião não podendo carregá-la 

“porque a madame caiu atrás do vaso ainda usando seu vestido branco e segurava um vidro de 

perfume quebrado. Ela dizia que cortaria a própria garganta se ele tentasse encostar nela”553. 

O caráter cômico em nada anula a vontade utópica por trás de tais gestos. É uma forma de 

resistência, quando não existem mais esperanças de mudar uma realidade e quando, cada vez 

mais, as classes mais baixas são exploradas. Como Tyler avisa a um comissário de polícia: 

 
Lembre-se disso – Tyler diz. – As pessoas em que você quer pisar, nós, 
somos as pessoas das quais você depende. Somos nós que lavamos suas 
roupas, preparamos sua comida e servimos o seu jantar. Arrumamos sua 
cama. Cuidamos de você enquanto dorme. Dirigimos as ambulâncias. 
Passamos as suas ligações. Somos cozinheiros e motoristas de táxi e 
sabemos tudo sobre você. Processamos seus pedidos de seguro e gastos do 
cartão de crédito. Controlamos todas as partes da sua vida (...) Então não 
venha foder com a gente.554 

 

 A observação de Tyler é certeira: existe um grupo de pessoas responsável pelo bem-

estar dos mais ricos, e eles estão sempre acordados. Quando a sociedade busca tornar as 

pessoas corpos disponíveis vinte quatro horas e sete dias por semana para o bem do Estado, 

Clube da luta apela para a ideia de utilizar os mesmos corpos em uma revolução. Em um 

estudo recente, o crítico de arte norte-americano Jonathan Crary analisa a sociedade 

contemporânea e nota que a infraestrutura global para consumo e trabalho contínuos existe há 

																																																													
552 BADIOU, Alain. O século, p. 52. 
553  PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 84. 
554  Ibid., p. 166. 



	 169 

bastante tempo. O estudo traz uma crítica às pesquisas desenvolvidas pelos militares nos 

Estados Unidos para diminuir o sono, sem que isso afetasse o desempenho humano. Crary 

chama atenção para o fato de serem “técnicas e procedimentos pensados para induzir estados 

abjetos de submissão, e um dos níveis no qual isso ocorre é a fabricação de um mundo que 

exclui radicalmente a possibilidade de cuidado, atenção ou consolo”555.  

 A vontade de transformar pessoas em corpos maquínicos entra em pauta por 

intermédio do narrador e de sua insônia. Sendo o sono uma pausa sem concessões no roubo 

do tempo das pessoas pelo capitalismo, a impossibilidade de dormir do narrador é o momento 

de Tyler tomar conta e não desapontar o capital, mantendo o corpo do narrador acordado vinte 

e quatro horas por dia, enquanto consome. Segundo Crary, a insônia “é o estado no qual a 

produção, o consumo e o descarte ocorrem sem pausa, apressando a exaustão da vida e o 

esgotamento dos recursos”556. Tarefa que Submundo mostra acontecer mesmo sem a 

necessidade de alteração dos padrões de sono, e que Tyler insiste em perpetuar, uma vez que 

seu plano é destruir a civilização para abrir espaço para algo melhor.  

Com base nos estudos de Emmanuel Levinas, Crary conclui que o sono é uma 

condição sobre a qual as demandas da sociedade de consumo não pode ter controle, o que 

gera frustração. Se na década de 1960 o espetáculo ainda não afetava algumas áreas da vida, o 

próprio Debord chamou atenção na década de 1990 para o fato de não existir mais autonomia 

no final do século, com o espetáculo tomando conta de todas as áreas da vida social557. Já que 

o sono parece ser a única barreira ou condição natural persistente que o capitalismo não 

consegue eliminar, não é coincidência que o desespero do narrador comece no instante em 

que ele não consegue mais dormir. Além do mais, quando a ideia de tudo funcionar o tempo 

inteiro apresenta a ilusão de um tempo sem espera, de uma disponibilidade instantânea, a 

espera em si se torna uma frustração. Como Crary nota:  

 
A espera real hoje – no trânsito, em filas de aeroporto – intensifica o 
ressentimento e a competição com o próximo. Um dos truísmos mais 
superficiais e, no entanto, penetrantes a respeito da sociedade de classes é 
que os ricos nunca precisam esperar, e isso alimenta o desejo de imitar 
sempre que possível esse privilégio particular da elite.558  

																																																													
555 CRARY, Jonathan. 24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono, Edição Kindle – posição 99. 
556 Ibid., Edição Kindle – posição 217. 
557 Ibid., Edição Kindle – posição 919: “Debord em seus comentários sobre a sociedade do espetáculo identifica 
uma nova intensidade e abrangência de penetração da existência individual pelos efeitos de dominação. Houve 
modificação na natureza do espetáculo. ‘A diferença principal é que nos anos 1960 ainda havia áreas da vida 
social que permaneciam relativamente autônomas e livres dos efeitos do espetáculo, enquanto, no momento em 
que escreve (por volta de 1990), já não há’”. 
558 Ibid., Edição Kindle – posição 1575. 
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Tal aspecto alimenta a raiva de quem precisa esperar em uma sociedade pautada pelo 

imediatismo. Urinar em comidas, perfumes e ameaçar cortar os testículos de homens em 

cargos altos na sociedade é uma forma de extravasar o repúdio pelos privilégios que a elite 

tem e que está evidente em todos os aspectos do cotidiano, da dispensa da espera em uma fila 

de avião à possiblidade de passar as férias em uma ilha paradisíaca privada. O imediatismo e 

o estilo de vida que não dorme, não obstante, também é inseparável da catástrofe ambiental, 

uma vez que o consumo está diretamente ligado a essa questão. Submundo explora o assunto 

na sua discussão sobre lixo e a cidade. Clube da luta, por sua vez, não mostra a preocupação 

com o meio ambiente, mas a vontade de destruí-lo de vez, movido pela raiva de nunca ter as 

mesmas oportunidades dos mais ricos: 

 
Queria destruir todas as coisas bonitas que nunca tive. Queimar a floresta 
tropical Amazônica. Bombear CFC direto para a camada de ozônio. Abrir as 
válvulas de descarga dos tanques dos superpetroleiros e destampar as 
plataformas de petróleo em alto-mar. Queria matar todos os peixes que não 
consigo comprar para comer e sujar as praias francesas que nunca verei. 
Queria que o mundo todo chegasse ao fundo do poço.559   

 

 A raiva do narrador é direcionada primeiro para trazer Tyler à vida e logo a seguir para 

a criação do projeto Desordem e Destruição. A vontade de destruir não apenas os problemas, 

mas também tudo que é belo no mundo, mostra o rancor com o próprio Sonho Americano, 

que, além de ter proporcionando a ilusão de prosperidade e fama que não havia sido alcançada 

pelos personagens em foco na narrativa, também deixou uma conta a ser paga pela sua 

ambição. Após décadas de incentivo ao consumo irresponsável, bem como a testes nucleares 

que deixaram regiões e solos afetados, os jovens da década de 1990 sentem a injustiça de 

precisarem ser conscientes com o meio ambiente depois de anos de descaso e 

irresponsabilidade das gerações passadas. Como o narrador reclama: “Durante milhares de 

anos os humanos foderam, sujaram e fizeram merda com este planeta, e agora a história 

espera que eu limpe tudo”560.  

 O descontentamento com a situação do período não é no estilo de Ismael e dos 

habitantes do Bronx ajudados pela irmã Edgar no romance de DeLillo; os personagens de 

Palahniuk são homens trabalhadores que não se tornaram especiais como acreditavam que 

seriam, mas que pelo menos sobrevivem melhor do que o pessoal de Submundo. O narrador 

																																																													
559 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 123. 
560 Ibid., p. 123. 
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habitava um apartamento bem decorado em um bom prédio, seu problema era viver em uma 

lógica de consumo mais esmagadora do que satisfatória. Como Alexis de Tocqueville notou 

sobre o país ainda no século XIX: havia uma inquietação nos homens em meio à 

abundância561, e a ansiedade por sempre ter mais, notada ainda em 1835, é a base do Sonho 

Americano criticada no romance. Como o narrador observa: “sou um idiota e tudo o que faço 

é querer e precisar de coisas. Minha vidinha. Meu empreguinho de merda. Minha mobília 

sueca”562. O problema dos personagens de Palahniuk é serem escravizados por uma cultura 

espetacularizada que cobra deles conseguirem empregos não gratificantes para atingir um 

ideal que eles nem mesmo querem, para que cumpram um papel que, no final do século XX, 

nem é mais possível de se atingir, tendo em vista as mudanças que haviam ocorrido na 

sociedade nas décadas anteriores.  

 O clube da luta surge, desta forma, como um grupo de apoio para homens que  estão 

imersos em uma crise e buscam um espaço de salvação. Após cumprirem o papel de 

consumidores que lhes era destinado e perceberem que comprar não vai libertá-los de suas 

crises, bem como após a percepção de que o Sonho Americano não era tão fácil de ser 

atingido como haviam pensado, a mutação do clube para um exército é compreensível. Eles se 

sentem irados, e invertem o “Sinners in the Hands of an Angry God” para um “Deus nas mãos 

de homens furiosos que foram enganados pelo Sonho Americano”563. O que deveria ser uma 

espécie de pequena utopia, na qual eles poderiam lutar de maneira primitiva usando apenas o 

corpo e se reconectando a um estereótipo de masculinidade que remetia aos primeiros 

desbravadores do país – bem como aos filmes de cowboys –, se transforma em um espaço de 

guerrilha, com a construção de bombas e planos que visavam “quebrar tudo para construir 

algo melhor”564, liderado por uma faceta do narrador que sai do controle e que convence os 

personagens de que Deus talvez não goste muito deles565. 

 Com tal discurso, o romance reforça a falta de fé e de esperanças no mundo, vendo 

possibilidades utópicas apenas, bem, se o mundo nascesse de novo. Em um estudo intitulado 

The Real American Dream: A meditation on Hope (1999), Andrew Delbanco analisa as 

possibilidades utópicas do período e nota como as pessoas pareciam, de fato, bloqueadas 

																																																													
561 Cf.: TOCQUEVILLE, Alexis. Democracy in America Volume II, p. 137: “At first sight there is someething 
surprising in this strange unrest of so many happy men, restlesss in the midst of abundance”. 
562 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 144. 
563 Os personagens se sentem esquecidos por Deus, e repetem no romance ideias como: “A menos que 
consigamos chamar a atenção de Deus, não teremos a menor chance de danação ou redenção” Ibid., p. 140. 
564 Ibid., p. 53. 
565 Ibid., p. 140: “O que precisa considerar é a possibilidade de Deus não gostar de você. Pode ser que Deus nos 
odeie”. 
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quando o assunto era pensar em novas possiblidades566 no final do século XX. Clube da luta 

representa bem o momento. Com personagens que se unem através de algo que poderia trazer 

um desbloqueio utópico, nem que fosse em um nível coletivo de pequena escala, no qual tais 

homens pudessem fugir do que os incomodava por um tempo, eles logo esquecem esse 

impulso e tornam-se seguidores de Tyler. A necessidade de chegar no fundo do poço, 

discursada pelo herói, por sua vez, repete um pouco o discurso de puritanos como Richard 

Sibbes, que pregava o fato do desespero puro em nós mesmos ser a base de verdadeira 

esperança567. Como o narrador constata: 

 

Tyler diz que ainda não estou nem perto de chegar ao fundo do poço. E que 
se não cair até lá não poderei ser salvo. Jesus fez isso ao ser crucificado. Não 
adianta apenas ter abandonado o dinheiro, bens materiais e o conhecimento. 
Isso não é apenas um retiro de fim de semana. Deveria estar me afastando do 
autoaperfeiçoamento e correndo em direção ao desastre. Não posso mais 
jogar isso de modo seguro”568 

 

Em outras palavras, quando não existir mais nada e os personagens estiverem 

completamente sem perspectiva, só então a salvação virá. No final do romance, a lógica de 

Tyler parece estar certa e talvez tenha sido realmente necessário chegar ao fundo do poço para 

ter perspectiva e, assim, mudar algo. No entanto, a mudança que ocorre é pessoal e não 

coletiva, como imaginada no início da narrativa. Com todos seus pertences perdidos e seu 

corpo mutilado em um sorriso forçado de um lado ao outro por causa do tiro que deveria 

matar Tyler, a mudança chega para o narrador quando o medo de morrer desaparece. Ela, por 

sua vez, é acompanhada de uma mudança na abordagem insegura e infantilizada do narrador 

frente a Marla569, para um amadurecimento pessoal no qual ele pode admitir gostar de Singer. 

Por outro lado, a civilização que os personagens visavam destruir segue intacta apesar da 

mudança no narrador, uma vez que o desejo da comunidade é esmagado por Tyler, que se 

posiciona como líder e direciona a revolução para algo pessoal. 

De uma possessão primitiva, na qual ele só está com Marla (e normalmente de 

maneira sexual) enquanto é Tyler, o protagonista começa a confiar570 e querer ajudar Singer: 

																																																													
566  Cf.: DELBANCO, Andrew. The Real American Dream, p. 106: “Tocqueville’s detection of a “strange 
melancholy in the midst of abundance” has a special salience today – because while we have gotten very good at 
deconstructing old stories (...), when it comes to telling new ones, we are blocked”. 
567 Delbanco observa que o puritano Richard Sibbes pregava que “a holy despaire in ourselves is the ground of 
true hope”. Ibid., p. 26. 
568 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 70. 
569 Ibid., p. 25: “(…) eu pegarei aquela vadia. Ela com os braços apertados contra o próprio corpo e, com meus 
lábios encostados em sua orelha, direi: Marla, sua grande mentirosa, vá embora daqui”. 
570 Ibid., p. 173: “pego minha carteira e mostro minha carteira de motorista com meu nome verdadeiro para ela”. 
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“Marla não está rindo. Quero fazê-la rir, aquecê-la”571. A mudança acompanha a percepção de 

que Durden deve ser destruído, o que, em outras palavras, significa apenas que o herói não é 

mais útil para ele. O motivo de tudo haver acontecido é explícito: “sei por que Tyler surgiu. 

Tyler amava Marla. Desde a primeira noite que eu a conheci. Tyler ou uma parte de mim 

precisava encontrar um jeito de ficar com ela”572. Quando o narrador não consegue abordar a 

mulher pela qual se sente atraído, Tyler é invocado. Contudo, no momento em que Tyler sai 

de controle e o Projeto Desordem e Destruição pode ameaçar a vida de Marla também (e não 

apenas dos recrutas), o narrador assume a postura de herói e mata Tyler para proteger a 

mocinha. 

O que sucede na narrativa confirma uma mudança de foco do público para o privado 

que parece marcar o momento histórico. Ao se encontrar com Marla no local onde eles 

haviam se conhecido, o que segue é quase uma comédia romântica com uma pegada punk. 

Em meio a uma cena cômica, na qual o narrador se compara ao filme Sybil (1976), enquanto 

tenta explicar que tem transtorno dissociativo de identidade para as pessoas do grupo de ajuda 

que escutavam a discussão do casal, ele admite o motivo da tentativa de protegê-la: “Digo que 

é porque eu acho que gosto dela”573. Todos à volta sorriem, mesmo com o olho roxo de 

Marla, a acusação de assassinato, as múltiplas personalidades e os xingamentos no nível “seu 

veado bunda-mole do caralho”574. 

 O clube havia cumprido seu propósito: o narrador tinha se fortalecido e encontrado 

uma forma de sair de sua crise. O projeto, por outro lado, havia saído completamente de 

controle no momento em que o narrador começa a resolver seus problemas. Após iniciar um 

clube com o recrutamento de personagens que estivessem furiosos com o Sonho Americano, o 

romance termina com Tyler transformando tais personagens em uma massa de recrutas sem 

identidade, todos idolatrando o líder e herói da história. A falha no projeto utópico de 

transformar o mundo parece ser culpa da motivação do criador, que tinha muito mais a ver 

com a vontade de ser especial que é própria do Sonho Americano e da construção da 

identidade do país, do que com a vontade de mudar o mundo. Ao esquecer a busca pela 

coletividade em detrimento do individualismo que havia moldado o ideal norte-americano, a 

possiblidade utópica é derrotada. No entanto, a revolução ter falhado talvez não seja tão ruim. 

Talvez os personagens ainda precisassem amadurecer pessoalmente antes de buscarem mudar 

o mundo. 
																																																													
571 Ibid., p. 106. 
572 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 201. 
573 Ibid., p. 199. 
574 Ibid., p. 197. 
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Tyler havia avisado que ninguém era especial, mas o narrador percebe que talvez as 

pessoas não sejam tão ruins, também. Marla e o grupo de ajuda comprovam tal fato, ao 

surgirem no topo do prédio mais alto do mundo, onde o narrador se encontrava. No estilo 

Adorável vagabundo (1941), de Frank Capra, como bem observado por Phillip E. Wegner575, 

a cena é a seguinte: “Com os helicópteros da polícia trovejando acima de nós e Marla e as 

pessoas dos grupos de apoio que não conseguiam nem salvar a si próprias, mas que estavam 

ali tentando me salvar”576. Contudo, no final do século XX, mesmo com todos prestando 

atenção nele, o narrador puxa o gatilho. É necessário chegar ao fundo do poço e é necessário 

acabar com Tyler. No entanto, o desdobramento de tais atos ainda não é claro. 

O romance traz a discussão de que a vida é mais do que a sociedade de consumo 

oferece. É mais do que raiva, destruição, medo e violência. Marla, com seu coração com 

aparência de “lixo do mundo”577, mostra que está tudo bem em não ser excepcional. A 

personagem que “ama tudo que as pessoas amam intensamente e depois jogam fora uma hora 

ou um dia depois”578 revela ao narrador que a vida é mais do que colecionar objetos – e 

também é mais do que querer destruir tudo. Sendo o motivo para o surgimento de Tyler e, 

portanto, para a crise do narrador e para a criação do clube da luta e do exército de macacos 

espaciais, Marla mostra que talvez ainda exista possibilidade de mudança no final do século 

XX, mesmo que seja apenas uma pequena transformação em nível pessoal. No final do 

romance, o narrador descobre que, de vez em quando, alguém aceita a gente, e, quando escuta 

que temos um transtorno dissociativo de identidade, diz: “igual a mãe de Tony Perkins em 

Psicose (...) Mas que legal. Todo mundo tem suas particularidades”579. Marla não foge com a 

informação, ela segue com ele, o que não parece de todo mau para um garoto de trinta anos 

que havia passado a narrativa reclamando sobre todos sempre o abandonarem. 

As possibilidades utópicas, de maneira geral, seguem bloqueadas no final do século 

XX. O mundo não era – e ainda não é – um lugar bacana para a maior parte das pessoas; 

poucos se tornam realmente especiais e o Sonho Americano ainda cria uma ansiedade por 

prosperidade que parece nunca ser possível de alcançar. Clube da luta termina com os 

personagens sem ideia do que fazer para mudar o mundo e criar um espaço menos hostil e 

																																																													
575 Cf.: WEGNER, Phillip. “Where the Prospective Horizon Is Omitted: Naturalism and Dystopia in Fight Club 
and Ghost Dog”, p. 176: “The climactic scene in the novel differs from that in the film in that we find our 
protagonist on the roof of the world’s tallest building (in this case, the single structure Project Mayhem plans to 
destroy); his apparent suicide attempt is then interrupted by the appearance of Marla Singer and a group of his 
supporters – a scene that recalls the climax of Frank Capra’s populist classic Meet John Doe”. 
576 PALAHNIUK, Chuck. Clube da luta, p. 209. 
577  Ibid., p. 110. 
578  Ibid., p. 68. 
579  Ibid., p. 174. 
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menos desigual. Recrutar pessoas para destruir tudo e criar algo novo dará muito trabalho e já 

falhou uma vez, quando seres humanos foram transformados em corpos maquínicos que 

acabaram apenas repetindo o que eles próprios buscavam destruir. Mas está tudo bem. A 

mudança foi muito mais pessoal do que coletiva, mas existiu. Talvez quando o narrador sair 

do hospital ele acerte o passo e consiga reverter os erros de Tyler e criar uma revolução. Ele 

está acordado agora, graças a tudo o que aconteceu. Marla o aguarda enquanto isso. Talvez 

isso queira dizer que existe alguma esperança. 
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CONSIDERAÇŌES FINAIS 
 
 

“In the end, it wasn’t death that surprised her, but the 
stubbornness of life” 

 
Jeffrey Eugenides, The Virgin Suicides 

 
 

Estudos que tratam do Sonho Americano normalmente se deparam com a dificuldade 

de delimitação do termo, uma vez que é difícil encontrar definições mais sistemáticas, como 

Jim Cullen nota580. A quantidade de obras que, sob diferentes perspectivas, abordam o ideal é 

uma evidência de sua abrangência e complexidade. Desta forma, minha escolha por abordar 

apenas três aspectos que constituem a temática em destaque foi uma maneira de organizar e 

manter a pesquisa concisa. Por sua vez, a escolha por começar falando do aspecto da família 

nuclear, partir para o progresso e, finalmente, para o excepcionalismo, foi pautada, em grande 

medida, na possibilidade de encadeamento das narrativas escolhidas para constituírem o 

corpus desse trabalho. Sendo todos os romances analisados procedentes da década de 1990 e 

com o foco na questão da crise utópica, percebi que começar com um romance no qual o 

desejo por ordem era almejado, seguido de outro que lidava com o abandono da fé, só poderia 

ser acompanhado de um terceiro que propunha o revide. 

Tendo em vista que os personagens das obras analisadas habitam um momento 

histórico no qual existe uma iminente ameaça da ordem do insondável – e a criação de 

narrativas sobre o “fim” de algo é acentuada –, busquei mostrar como suas narrativas acabam 

sendo marcadas pelo fracasso de quem não consegue ver saída frente a um futuro pouco 

otimista. Deste modo, meu estudo foi centrado na defesa da ideia de que, nas obras 

escolhidas, a derrocada do Sonho Americano é percebida em consonância com as teorias que 

abordam o sentimento de exaustão do final do milênio, apontando para uma crise da utopia 

ancorada em aspectos culturais, políticos e econômicos que assombravam os Estados Unidos 

na década de 1990 e que tornam essa produção de suma importância para uma compreensão 

mais ampla da tradição literária norte-americana que trata desse assunto. 

																																																													
580 Cf. CULLEN, Jim. The American Dream, Edição Kindle – posição 81: “None of the books I looked at make 
anything like a systematic attempt to define the term or trace its origins; its definition is virtually taken for 
granted. It’s as if no one feels compelled to fix the meanings and uses of a term everyone presumably 
understands – which today appears to mean that in the United States anything is possible if you want it badly 
enough”. 
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A última década do século XX marcou um período bastante específico da história e, 

como H. W. Brands observou, “o fim da Guerra Fria, longe de inaugurar uma era de paz, 

conduziu a uma era de caos”581. O início dos anos de 1990 foi marcado por mudanças frente a 

um paradigma que havia moldado gerações. A percepção de uma constante ameaça, junto 

com o reconhecimento de um inimigo bem delimitado, abriu espaço para um novo período: o 

da globalização, no qual as referências não pareciam mais tão mapeáveis e palpáveis quanto 

anteriormente. Ao mesmo tempo, as indicativas de que os anos de 1990 eram uma década 

exuberante também mascaravam vários problemas, e o Sonho Americano vinha cada vez mais 

sendo questionado. A própria ideia de que cada geração seria mais próspera do que a anterior 

estava abalada e um pessimismo justificável, do ponto de vista econômico, parecia haver 

vencido. Como Lawrence R. Samuel nota, as pesquisas da época revelavam uma melancolia, 

com jovens que precisavam permanecer na casa dos pais por mais tempo por questões 

econômicas, adiando o momento para começar uma família, além de apontar para um maior 

número de casais que precisavam trabalhar em dois empregos diferentes para manter a casa, 

entre outras evidências de que o estilo de vida pregado pelo Sonho Americano estava em 

declínio. Embora ainda considerado um momento próspero, de acordo com Samuel, 

 

[e]m pesquisas conduzidas no início da era Reagan, dois em cada três 
americanos diziam acreditar que seu padrão de vida seria mais alto que o 
dos seus pais. Em uma pesquisa da Roper de 1992, entretanto, quase três 
em cada quatro pessoas dizia que o Sonho Americano estava mais difícil 
de ser alcançado do que há uma geração atrás, essa comparação entre 
pesquisas do mesmo tipo é uma boa forma de medir a mudança histórica 
e, talvez, até mesmo de prever o futuro.582 
 

 Os romances analisados trouxeram tais discussões. Pastoral Americana, de Philip 

Roth, iniciou a trajetória da pesquisa com a narrativa de um Nathan Zuckerman idoso e 

impotente após um câncer de próstata. A retomada da figura heroica de Sueco Levov, em uma 

espécie de desejo pela recuperação de uma ordem que não é mais possível no final do século 

XX, destacou as angústias do período e do narrador, que estava em meio a uma crise utópica 

pessoal. Através da história da queda de Levov, somos apresentados a uma luta fracassada 

para manter a família nuclear unida e próspera. O desejo, pautado nos princípios protestantes 

																																																													
581 BRANDS, H. W. American Dreams, p. 310: “The end of the Cold War, far from inaugurating an era of 
peace, ushered in an age of chaos”. 
582 SAMUEL, Lawrence R. The American Dream, p. 141: “In polls conducted at the beginning of the Reagan 
era, two out of three Americans said they believed that their standard of living would be higher than their 
parents’. In a 1992 Roper Poll, however, almost three of every four people reported that the American Dream 
was ‘harder to attain’ than it was a generation ago, this apples-to-apples comparison a good way to measure the 
historical shift and, perhaps, predict the future”. 
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que estão na base do Sonho Americano, destoa do momento no qual os personagens se 

encontravam, embora eles passem a maior parte da narrativa acreditando no que Walter Allen 

observa sobre a nação: “a prosperidade era tida como sinal externo e visível de uma graça 

interior e espiritual. Era como se partisse do pressuposto de que as bênçãos materiais 

jorrassem sobre os escolhidos de Deus. Riquezas e sucesso tornavam-se uma prova de 

Eleição”583.  

 A grande casa de pedra, as conquistas pessoais e a vontade de criar uma nova 

identidade, da maneira como o Sonho Americano incentiva, são dilaceradas através da figura 

da filha rebelde que se torna uma assassina procurada pela polícia. Zuckerman, assim, 

constrói sua leitura pessimista de um final de século permeado por um falso moralismo, que 

estava evidente até mesmo nas notícias sobre a Casa Branca. A falta de esperanças do 

narrador abriu espaço, então, para a próxima narrativa que compõe o corpus desse trabalho. 

Como se perseguíssemos Merry – a causadora do caos – em busca do que viria após seu 

desaparecimento no submundo de Newark, encaminhei o estudo para um romance que é 

centrado em personagens que compõem uma multidão vista como quase tão “demoníaca” 

quanto Merry.  

 Submundo, de Don DeLillo, não trata mais de desejo por ordem ou tentativa de 

escapar do caos e manter valores que já não se sustentam mais. O romance de DeLillo foi 

analisado sob a luz do aspecto do progresso e dos problemas por ele causados, que parecem 

superar as vantagens. Através não apenas de um herói, mas do submundo do país como herói, 

busquei investigar a crítica ao Sonho Americano que incentivava o progresso, ao mesmo 

tempo em que – através de avanços tecnológicos como a bomba nuclear – também trazia a 

ameaça de destruição. Com a paranoia criada pela Guerra Fria em evidência, busquei traçar 

com Submundo a perda de fé que pairava sobre o final do século XX. 

 Se o Sonho Americano é, sob diversas formas, uma história de omissão, os grupos que 

integram o submundo da sociedade encontram-se entre os mais prejudicados – e talvez só 

percam para as mulheres, como Cullen nota584, grupo que parece ter sido sempre posto à 

																																																													
583 ALLEN, Walter. O sonho Americano e o homem moderno, p. 23. 
584 Cf. CULLEN, Jim. The American Dream. Edição Kindle – posição 2109: “The American Dream is in many 
ways a story of omissions, and few omissions have been more glaring than that of the place of women in society. 
Abigail Adams’s instructions to John notwithstanding, the Founding Fathers did not remember the ladies – or 
women who were not ladies. Fredrick Douglass, a stalwart supporter of female suffrage, nevertheless sometimes 
seemed to regard the word ‘manhood’, with its implication of a human condition that was universally shared, as 
a virtual synonym for ‘equality’. Inequalities of opportunity and condition have been central features of the 
American experience for women, and while this has changed to some degree in modern times, the American 
Dream remains problematic. It has largely been a male dream, though one hopes that it does not have to be – will 
not always be – so”. 
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margem e, embora não tenha sido analisado aqui, despertou minha curiosidade durante a 

pesquisa, uma vez que os discursos sobre o ideal quase sempre dialogam apenas com homens. 

Submundo lida com uma parcela desses esquecidos. Em DeLillo, as classes mais baixas da 

sociedade unem-se no que parece bastante com uma versão do que poderia ser o fim do 

mundo. Com uma realidade que mudou de eixo paradigmático e já não tem o foco na 

verticalidade do tempo, mas sim na horizontalidade do espaço e da velocidade, o romance 

perpassa os anos e acontecimentos que contribuíram para tal mudança, ancorado em uma 

tradição norte-americana que se empenha em estudar os Estados Unidos e o cidadão 

estadunidense. 

 Após ver a multidão que parece não encontrar uma forma de transgredir o sistema 

atual, rumei para Clube da Luta, de Chuck Palahniuk, e a rebeldia de procurar uma forma de 

revide contra o que o Sonho Americano havia esquecido de proporcionar a uma parcela de 

meninos brancos de trinta anos. Assim como Sueco Levov vai em direção ao oeste e a terras 

menos exploradas ao comprar sua mansão isolada, o narrador de Clube da luta faz o 

movimento de leste para oeste, mas na tentativa de encontrar a wilderness dentro de si 

mesmo, chamada de Tyler Durden. O romance tenta transgredir o Sonho Americano indo em 

direção oposta ao indicado: em busca da multidão e não do isolamento. No entanto, o coletivo 

que é formado a partir do clube da luta é logo cooptado e integrado ao sistema, legitimando a 

aparente incapacidade do final do século XX de buscar alternativas e desenvolver um 

pensamento utópico. 

 Como Frederick Jackson Turner nota ainda no século XIX: “os Estados Unidos são 

primariamente uma sociedade comercial e apenas secundariamente uma nação”585. A 

população masculina raivosa do final do século XX de Clube da luta questiona exatamente 

esse aspecto comercial. Enquanto brigam contra o status quo e o ideal de Sonho Americano 

que os fez acreditar que seriam especiais, em boa parte por causa dos filmes aos quais 

cresceram assistindo – e que agora eles imitam nas lutas do clube –, os seguidores de Tyler 

Durden perdem sua identidade enquanto condecoram o protagonista com o papel de 

celebridade e excepcional que eles tanto questionavam. O capitalismo tardio parece sempre 

vencer. 

 Enquanto a maior parte das nações construíram suas identidades através de elementos 

como língua, geografia, religião, entre outros, Jim Cullen chama atenção para como os 

Estados Unidos, em grande medida, se construíram através de uma ideia que perpassava o 

																																																													
585 TURNER, Frederick J. The Significance of the Frontier in American History, p. 46. 
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imaginário coletivo586. Desenvolvido ainda na fase de colonização do país, o Sonho 

Americano foi repetidamente questionado ao longo dos anos por uma tradição literária que 

aborda o assunto, mas continua sobrevivendo graças ao seu caráter maleável e à sua 

capacidade de renovação. Em um período que emanava o mote de “não há alternativas”, ele é 

novamente desacreditado, trazendo as questões de falta de esperança em um futuro diferente e 

impossibilidade de transgressão para discussão, como visto nas obras analisadas. 

A década de 1990 foi peculiar, como tentei demonstrar ao longo das análises, e seu 

fim traria mudanças que estavam além do previsto, como o 11 de setembro de 2001 mostrou. 

A espetacularização e repetição incessante da queda das Torres Gêmeas – o Zapruder do novo 

milênio – trouxe uma leva de romances e discussões a respeito de possibilidades utópicas e 

narrativas que já não mais seguiam a linha das obras da década anterior. Extremamente alto & 

incrivelmente perto (2005), de Jonathan Safran Foer, é um dos exemplos. No entanto, percebi 

o sentimento insistente e pessimista quanto ao futuro que permeava a década de 1990 como 

interessante de ser analisado agora, em uma época que parece retomar a falta de alternativas. 

Depois de décadas de globalização e avanços no tratamento de doenças como a AIDS, os 

Estados Unidos ainda seguem lidando com homens com suas crises de masculinidade (e agora 

eles estão até mesmo na presidência) e mulheres sendo demonizadas como “Merrys” e 

frisando a necessidade de marchas em busca de igualdade. As ameaças nucleares e os grupos 

alienados em busca de valores que não condizem mais com a sociedade atual seguem 

existindo. A aura da década de 1990 parece ter retornado não apenas nos Estados Unidos, mas 

em boa parte do mundo também. A diferença é que agora sabemos que o mundo não irá 

terminar. Não existe bug do milênio, nova data para fim do mundo – já que ninguém mais 

leva a sério as previsões – ou narrativas falando sobre o fim da história. O mundo segue 

insistentemente sobrevivendo, mas cada vez mais desanimado e necessitado de novas 

possibilidades utópicas.  

As obras analisadas mostraram que desejar um passado não é eficaz, que buscar 

conexões entre as pessoas que habitam os submundos da nação talvez tenha alguma efeito – 

desde que haja uma indicação do que pode ser feito a partir daí –, e foi provado que 

autodestruição não é o melhor caminho. Talvez seja necessário analisar onde os personagens 

																																																													
586 Cf. CULLEN, Jim. The American Dream. Edição Kindle – posição 95: “Over the course of human history, 
peoples have used any number of means to identify themselves: blood, religion, language, geography, a shared 
history, or some combination of these. (...). Yet the United States was essentially a creation of the collective 
imagination – inspired by the existence of a purportedly New World, realized in a Revolution that began with an 
explicitly articulated Declaration, and consolidated in the weiting of a durable Constitution. And it is a nation 
that has been re-created as a deliberate act of conscious choice every time a person has landed on these shores. 
Explicit allegiance, not involuntary inheritance, is the theoretical basis of American identity”. 



	 181 

falharam para entender como superar a crise utópica. Talvez seja necessário algo 

completamente novo. O importante é continuar falhando incansavelmente até aparecer uma 

saída.  
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